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1.

INTRODUÇÃO

O presente documento se refere ao Relatório Parcial de Auto Avaliação do ano
base 2015 e tem sua elaboração de acordo com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES
Nº65, cujo objetivo é fornecer um Roteiro para Relatório de Auto avaliação Institucional
de modo a acompanhar e verificar o posicionamento da instituição frente aos resultados
de avaliação interna e externa.
Logo após a criação do Instituto Federal do Maranhão, a instituição experimentou
um rápido crescimento, estimulado pelo programa de Expansão Federal. Atualmente
conta com 26 Campi, 3 Campi avançados e 2 centro de vocação tecnológica distribuídos
no Estado e a Reitoria localizada em São Luís/MA, sendo composto pelos Campi São
Luís - Monte Castelo, São Luís – Maracanã, Codó, Imperatriz, Açailândia, Alcântara, São
Luís - Centro Histórico, Buriticupu, Santa Inês, Zé Doca, Bacabal, Barra do Corda,
Barreirinhas, Caxias, Pinheiro, São João dos Patos, São Raimundo das Mangabeiras,
Timon, Coelho Neto, Araioses, Itapecuru-Mirim, Presidente Dutra, São José de Ribamar,
Pedreiras , Grajaú, Viana. Além destes, o Instituto conta ainda com 3 Campi Avançado:
Porto Franco, Carolina e Rosário e 2 centros de vocação tecnológica: Aldeias Altas e
Josias. Possui atuação em diversos segmentos de acordo com os arranjos produtivos
locais e potencialidades regionais abrangendo em seus cursos desde as áreas
Eletrotécnica-eletrônica-automação-mecânica,

Industria

Química,

Turismo,

Agropecuária e Licenciaturas.
Diante dessa expansão, a Resolução nº121 A/2010 de 12 de novembro de 2010
que trata do Regimento Interno da CPA do IFMA reza que a Comissão Própria de
Avaliação Central (CPA-Central) será localizada na Reitoria, em São Luís/MA, e
Comissões Próprias de Avaliação Local (CPA-Local) serão localizadas nas cidades que
possuem Campus com oferta de cursos superiores para a comunidade. A CPA Central se
reúne com as CPAs Locais repassando as diretrizes a serem desenvolvidas no ano.
Embora haja autonomia administrativa dos Campi, todos da comunidade acadêmica são
sensibilizados de que a operacionalização da coleta de dados e levantamento das ações
administrativas em decorrência de auto avaliações e das avaliações externas (avaliação
de curso, ENADE, CPC e outras), no âmbito de um curso, uma vez implantadas de
maneira excelente serve de norte para o processo de avaliação de uma IES.
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Em outubro de 2015, após eleição dentre os integrantes das 14 (quatorze) CPAs
Locais, a nova CPA Central tomou posse. Essa nova CPA Central, motivada pelos prazos
do sistema do MEC realizou diversas reuniões em meses consecutivos com as CPAs
Locais. Nessas reuniões, foram deliberados três questionários a serem aplicados
imediatamente aos segmentos docente, técnico administrativos, discente e sociedade
civil. O primeiro questionário já utilizado pelo Sistema Q-Academico foi mantido para
os Campi que já utilizam o Sistema Academico para os cursos superiores presenciais; um
segundo questionário foi elaborado para os cursos superiores presenciais e aplicado aos
Campi que ainda não utilizavam o Sistema Q-Academico e, o terceiro questionário foi
adaptado do questionário Sistema Q-Academico pela Diretoria de Educação à Distancia
para os cursos superiores à distância.
Devido às proximidades do fim do período letivo e greve em alguns Campi, as
aplicações dos questionários não foram muito significativas. Então, para os Campi que
não tiveram um espaço amostral maior que 30%, decidiu-se aguardar o retorno às
atividades acadêmicas e reaplicar o questionário para análise de resultados do ano 2015.
Os resultados parciais do processo de auto avaliação institucional do Instituto
Federal do Maranhão (IFMA) correspondente ao ano base 2015 se encontra em pleno
desenvolvimento e estendendo-se até o ano base 2016, ocasião em que será elaborado o
relatório final de auto avaliação institucional.

2.

METODOLOGIA

O planejamento estratégico das autoavaliações a partir da nova CPA Central em
outubro de 2015 seguiu um modelo de modo a propiciar possibilidade de
acompanhamento da evolução dos itens a serem avaliados com um nível maior de
profundidade. De posse já dos dados já obtidos no primeiro semestre do ano, as atividades
do segundo semestre do ano tiveram início em novembro e uma nova coleta de dados
para os questionários deliberados nas reuniões foi realizada a partir de dezembro de 2015,
estendendo-se até fevereiro de 2016, devido à finalização e início do período letivo para
alguns Campi. O Planejamento da auto avaliação realizado no segundo semestre de 2015
foi pautado nas seguintes premissas:
a) utilização de fontes diversificadas de insumos de dados;
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b) informações ao gestor e a comunidade acadêmica em relação aos aspectos
avaliados;
c) busca de integração de dados com outras pesquisas já existentes;
d) um padrão em conformidade com as instruções normativas SINAES;
e) proposições de correção/melhorias e a realização de um acompanhamento de
seu tratamento por parte dos responsáveis;
f) acompanhamento da execução das atividades propostas no planejamento
estratégico da instituição;
g) uma análise comparativa dos resultados anteriores das autoavaliações e as
avaliações externas.
O desenvolvimento de auto avaliação do segundo semestre de 2015 teve como
metas as etapas descritas a seguir. Entretanto, devido aos momentos de greve e finalização
de semestre letivos em alguns Campi, muitas foram as dificuldades encontradas até a
finalização deste Relatório.

Etapa 1: Preparação
Constituição:
Constituição da Comissão Própria de Avaliação (CPA-Central) - Portaria
da Reitoria Nº 4458, de 15 de outubro de 2015.
Solicitação de Portarias atualizadas das CPAs Locais para os Campi que
possuem cursos superiores.
Diagnóstico das dificuldades anteriores


Reuniões das CPAs Locais de alguns Campi para familiarização com a

legislação pertinente e com as avaliações realizadas nos anos anteriores;


Levantamento das principais dificuldades na elaboração do relatório de

auto avaliação institucional anterior.

Apresentação dos resultados de avaliação anterior:


Divulgação

para

os

segmentos

(docente,

discente

e

técnicos

administrativos) dos resultados de auto avaliação realizada.

Planejamento:
Elaboração do plano de trabalho de auto avaliação;
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Levantamento das ações de avaliação já existentes na instituição.
Sensibilização:
Realização de seminário para gestores dos Campi;
Realização de seminários para a comunidade acadêmica;
Divulgação interna e externa utilizando os meios de comunicação da
Instituição.

Etapa 2: Desenvolvimento
Definição de grupos de trabalho;
Análise das ações de avaliação já existentes na instituição;
Definição do escopo da auto avaliação;
Preparação de instrumentos avaliativos;
Execução da avaliação segundo as dimensões descritas a seguir;
Análise e sistematização das informações;
Definição e elaboração de relatórios.

Etapa 3: Consolidação:
Sistematização dos resultados da avaliação nas 10 dimensões;
Elaboração do relatório parcial final;
Divulgação para a comunidade.

3.

DESENVOLVIMENTO

Nesta seção são abordados os dados e as informações pertinentes a cada
eixo/dimensão, de acordo com o PDI e a identidade do Instituto Federal do Maranhão.
O desenvolvimento desta seção se baseou nos cinco tópicos, correspondentes aos
cinco eixos que contemplam as dez dimensões dispostas no art. 3° da Lei N° 10.861, que
institui o SINAES e estão organizados a seguir.
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3.1.EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Nesta subseção, Planejamento e Avaliação Institucional, considerando a dimensão
8 (Planejamento e Avaliação) do SINAES, inclui-se o Relato Institucional evidenciando
os principais elementos do processo avaliativo (interno e externo) em relação ao PDI,
além do relatório parcial elaborado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) do
período 2015.
O IFMA visa garantir a qualidade da oferta de seus cursos nas mais diversas
modalidades de ensino e para isso, a partir dos relatórios de auto avaliação e avaliações
externas, elabora-se o planejamento estratégico com planos de ação. Este planejamento,
em consonância com as metas previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional,
congrega ações macro e micro a serem desenvolvidas pela Instituição que são executadas
anualmente e acompanhadas pelas Pró-Reitorias.
Esse trabalho tem colaborado com a evolução positiva dos resultados obtidos
pelos cursos do IFMA e, consequentemente, a uma destinação mais efetiva e eficiente
dos recursos, conforme consta no PDI, são destinados para promover melhorias e
modernização da infraestrutura física e instalações das unidades do IFMA e melhorais na
qualidade da prestação de serviços institucionais que são diretamente destinadas ao
estudante.
Dentre as políticas para o ensino, pesquisa e extensão, destacam-se as seguintes
ações: ampliação do acesso aos cursos de graduação, com criação e implantação de novos
cursos, aumento de vagas em cursos já existentes, aumento de projetos submetidos e
aprovados, aumento na oferta de bolsas de programas do governo federal e de fontes
financiadoras, aumento no número de grupos de pesquisas cadastrados no CNPq. Nos
Gráficos 01 e 02, tem-se a evolução da oferta dos cursos de graduação do IFMA num
período de 10 anos: 2004 a 2014 e os projetos submetidos por Campi para cada programa
no ano de 2014. Na Tabela 08, tem-se a evolução das bolsas de iniciação científica no
período de 2013-2015.
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Gráfico 01 – Evolução da oferta dos cursos de graduação do IFMA num
período de 10 anos: 2004 a 2014.

Fonte: Relatório de Autoavaliação CPA Central (2014)

Gráfico 02 – Projetos submetidos por Campi para cada programa no ano de
2014.

Fonte: Relatório de Autoavaliação CPA Central (2014)
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Tabela 01 – Evolução das bolsas de iniciação científica no período de 20132015-Campus Monte Castelo.
N° de bolsas ofertadas

Programas de bolsas de
iniciação científica
PIBIC

SUPERIOR (Voltada

2013

2014

2015

292

304

321

69

112

130

471

482

523

832

898

974

a

estudantes do ensino superior, têm o
objetivo de engaja-los em atividades de
pesquisa científica ou tecnológica, com o
engajamento de professor pesquisador
qualificado)
PIBITI (Destinam-se

aos

estudantes do ensino superior, visando a
estimular

atividades,

metodologias,

conhecimentos e práticas próprias ao
desenvolvimento tecnológico e processos
de inovação)
PIBIC-Júnior (Têm

o

objetivo

de despertar nos estudantes do ensino
médio/técnico

a

vocação

científica,

através da participação em atividades de
pesquisa com orientação de pesquisador
qualificado)
TOTAL

Fonte: PRPGI (2016)

No ano de 2014, o IFMA utilizou recursos próprios para financiar 76% das bolsas
de pesquisa. Outras fontes financiadoras foram a Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado do Maranhão (FAPEMA), responsável por 13% das bolsas ofertadas, e o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com 12%.
Quanto ao processo de auto avaliação institucional, segue uma síntese do
desenvolvimento dos projetos e processos de auto avaliação (avaliação interna), que
culminaram na elaboração do relatório da CPA, desde o último ato regulatório.
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A auto avaliação do ano 2014 pela CPA Central utilizado para coleta de dados foi
discutida e formulada mediante diversos encontros da Comissão Central com as CPAs
Locais e se baseou no Instrumento de Avaliação de cursos de Graduação – Bacharelados
e Licenciaturas presencial de 2014.
De modo a organizar o processo de sistematização do relatório da auto avaliação,
a Comissão Central pactuou com as Comissões Locais a responsabilidade pelos dados
avaliativos coletados nos Campi. A fim de garantir a participação da comunidade no
processo avaliativo, a Comissão Central adotou procedimentos para a sensibilização, tais
como envio de e-mail às Comissões Locais, bem como, e-mails de convite aos Diretores
Gerais dos Campi. Seminários foram realizados pela CPA Central e as CPAs Locais com
objetivo de esclarecimento acerca do processo de auto avaliação e de como realizar a
avaliação com os discentes, docentes e técnicos administrativos. Já com a sociedade civil,
a avaliação foi realizada mediante questionário elaborado pelas CPAs Locais. A
conferência e análise dos dados coletados foram efetuadas, sendo discutidos os
resultados, que foram apresentados em forma de gráficos. As Comissões Locais na auto
avaliação utilizaram diversas estratégias, como: visita aos departamentos para informar a
data da aplicação dos questionários, avisos em salas de aula, afixação de cartazes, e por
fim, o preenchimento via Sistema Acadêmico (Q-Acadêmico) para os Campi nos quais o
Sistema já está implantado.
Nos Campi os quais o Sistema Acadêmico (Q-Academico) já está implantado, a
coleta dos dados para os cursos de graduação presencial foi baseada nesses questionários
e compõem os segmentos docentes, discentes e técnico administrativos. Nos cursos EAD,
houve uma adaptação do questionário do Sitemas Academico (Q-Academico) inserindose questões mais especificas a essa modalidade de ensino. Nos demais Campi, as CPAs
Locais elaboraram questionários contendo em torno de 48 questões fechadas, de múltipla
escolha, abrangendo docentes, discentes dos cursos superiores e técnicos administrativos,
com cinco alternativas, sendo que o pesquisado escolhe uma única resposta. O modelo
utilizado para os questionários mede os níveis de concordância ou não concordância à
afirmação.
Em outubro de 2015, após eleição dentre os integrantes das 14 (quatorze) CPAs
Locais, a nova CPA Central tomou posse. Essa nova CPA Central, motivada pelos prazos
do sistema do MEC realizou diversas reuniões em meses consecutivos com as CPAs
Locais. Em caráter de urgencia de modo a concluir a coleta de dados referentes ao
15

segundo semestre de 2015, nessas reuniões, foram deliberados, três questionários a serem
aplicados aos segmentos docente, técnico administrativos, discente e sociedade civil. O
primeiro questionário já utilizado pelo Sistema Q-Academico foi mantido para os Campi
que já utilizam o Sistema Academico para os cursos superiores presenciais; um segundo
questionário foi elaborado para os cursos superiores presenciais e aplicado aos Campi que
ainda não utilizavam o Sistema Q-Academico e, o terceiro questionário foi adaptado do
questionário Sistema Q-Academico pela Diretoria de Educação à Distancia para os cursos
superiores à distância.
Devido às proximidades do fim do período letivo, as aplicações dos questionários,
para alguns Campi, não foram muito significativas. Então, para os Campi que não tiveram
um espaço amostral maior que 30%, decidiu-se aguardar o retorno às atividades
acadêmicas e reaplicar o questionário para análise de resultados do ano 2015.
O planejamento estratégico das autoavaliações a partir da nova Comissão da CPA
Central em outubro de 2015 seguiu um modelo de modo a propiciar possibilidade de
acompanhamento da evolução dos itens a serem avaliados com um nível maior de
profundidade. Esses trabalhos tiveram início em novembro e uma nova coleta de dados
para os questionários deliberados nas reuniões foi realizada a partir de dezembro de 2015,
estendendo-se até fevereiro de 2016, devido à finalização e início do período letivo para
alguns Campi. O Planejamento da auto avaliação realizado no segundo semestre de 2015
foi pautado nas seguintes premissas:
1. utilização de fontes diversificadas de insumos de dados;
2. informações ao gestor e a comunidade acadêmica em relação aos aspectos
avaliados;
3. busca de integração de dados com outras pesquisas já existentes;
4. um padrão em conformidade com as instruções normativas SINAES;
5. proposições de correção/melhorias e a realização de um acompanhamento de
seu tratamento por parte dos responsáveis;
6. acompanhamento da execução das atividades propostas no planejamento
estratégico da instituição;
7. uma análise comparativa dos resultados anteriores das autoavaliações e as
avaliações externas.
O processo de auto avaliação com a nova CPA Central passa por momentos de
discussões entre as CPAs Locais em relação as análises obtidas dos resultados por cada
16

uma das CPAs Locais, bem como, as ações e o planejamento desse processo em cada um
dos Campi. Os resultados do relatório de auto avaliação institucional 2015 será divulgado
em março de 2016, oportunamente junto das ações para levantamentos de informações
para a auto avaliação do ano 2016, processo que se iniciará no mês de junho deste ano.
Em todas as reuniões, a CPA reforça a necessidade de conscientização/sensibilização nos
Campi, fornecendo informações sobre a Comissão Central e Local, a repercussão e a
importância das atividades das CPAs junto à Instituição e ao MEC. Buscando-se a
propagação dessas informações para a comunidade acadêmica e aos gestores de modo
que haja uma reflexão em relação às demandas necessárias para cada Campus.
Quanto a participação da comunidade acadêmica de auto avaliação
institucional, embora esse processo de auto avaliação esteja devidamente implantado no
IFMA, no segundo semestre de 2015, a IES teve alguns obstáculos na coleta de dados
como período de greve em alguns Campi e encerramento de atividade de semestre letivo
por outros Campi, o que trouxe como consequencia pouca participação da comunidade
acadêmica para esse segundo semestre de 2015. Nos Apendices tem-se os resultados dos
questinários obtidos no segundo semestre de 2015 de alguns Campi.
Para a análise e divulgação dos resultados de auto avaliação institucional e
avaliações externas, tem-se que desde a publicação da Lei nº 11.892/2008 que institui a
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criando os Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFMA vem buscando desenvolver
ferramentas consistentes para a institucionalização de auto avaliação. Hoje, o IFMA
possui uma Comissão Própria de Avaliação Central localizada na Reitoria e quatorze
subcomissões, denominadas Comissões Próprias Locais localizada nos Campi que
possuem cursos superiores. Essas Comissões têm suas atividades pautadas na análise
contextual do Planejamento, Gestão e Políticas desenvolvidas ou em desenvolvimento
para composição do relatório apresentado no período de análise desse relato.
Diferentemente das Universidades, os Instituto Federais não possuíam a cultura
de auto avaliação, razão pela qual esse processo de auto avaliação tem sido absorvido de
forma gradativa pela comunidade acadêmica. Desde a auto avaliação de 2014, a nova
CPA central vem traçando estratégias de divulgação e sensibilização dos resultados da
auto avaliação que contribuirá com os demais instrumentos de planejamento da
instituição, haja vista, que, o Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018,
elaborado de forma democrática, com a participação d a comunidade acadêmica (gestores,
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docentes, discentes, técnicos, sociedade civil), evidencia o compromisso assumido de
rever as metas, melhorando assim algumas fragilidades apontadas no relatório da CPA.
No Plano de Trabalho da nova CPA Central eleita em outubro de 2015, a
sensibilização tem prioridade e deve ficar em evidencia nos principais momentos no meio
academico. O processo de conscientização da auto avaliação como um instrumento
imperativo para o auto-conhecimento institucional, bem como da necessidade de
disseminar a cultura do ato de avaliar numa concepção de que a avaliação deve ser voltada
para a busca da eficiência e eficácia do processo educacional, tendo como referência os
objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), das Diretrizes Gerais para o
Ensino Técnico e Superior do IFMA e do compromisso com a comunidade acadêmica na
construção do Instituto que se deseja.
Uma das primeiras ações dessa nova CPA Central que iniciou suas atividades em
outubro

de

2015

foi

a

elaboração

do

site

(http://portal.ifma.edu.br/comissao-permanente-de-avaliacao-cpa/),

da

institucional,
CPA

para

divulgação das suas ações, bem como, disponibiliza materiais para divulgação da
instituição.
O PDI 2014-2018 foi construído em um processo participativo envolvendo a
Comunidade IFMA, por meio de reuniões sistemáticas, em cada Campus, em que foram
convidados docentes, discentes, técnicos administrativos, coordenadores e chefes de
departamentos. Com vigência prevista para os próximos cinco anos, o PDI foi
exaustivamente discutido com os segmentos da instituição, envolvendo todos os Campi.
A etapa de sensibilização foi fundamental, através da quais as reuniões locais, regionais
e gerais tornaram-se importante divisor de águas entre a necessidade formal de discussão,
elaboração e aprovação do documento final e a constatação da importância que o mesmo
tem, no que concerne àquilo que está potencializado no IFMA como um todo,
constituindo-se importante ferramenta para o Planejamento Estratégico Institucional.
Como síntese dos resultados obtidos da avaliação interna segue que para a
organização didático-pedagógica que consiste numa dimensão de extrema importância
para o funcionamento eficaz dos sistemas pedagógico do IFMA, os sujeitos dos
segmentos analisados (docente, discente e técnicos administrativos) são inquiridos sobre
a instituição no planejamento de suas ações acadêmico/administrativas relacionadas com
as políticas de ensino, possibilitando a atualização curricular, utilização de material
pedagógico, o oferecimento de disciplinas semipresencial e programas de monitoria.
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Nesta pesquisa, num universo de 594 membros da comunidade acadêmica, um percentual
de 73% avaliou positivamente a esta participação, um número bastante expressivo e que
deve ser considerado pela instituição como um ponto forte que precisa ter maiores
investimentos no âmbito do planejamento.
Em relação às políticas institucionais e ações acadêmico/administrativas voltadas
para extensão na participação dos programas, projetos e outras atividades, estas foram
avaliadas por um percentual da comunidade acadêmica e foi considerado bom. Em análise
do PDI 2014-2018 constou-se que há ações estratégicas bem alinhadas entre a pesquisa,
ensino e a extensão, principalmente, considerando-se que não houve em nem um dos
Campi objeto da presente pesquisa avaliação negativa relacionada a este item. Dessa
forma, recomendou-se potencializar tais ofertas para que este índice fosse mantido ou
melhorado visando a excelência. Na participação em atividades de pesquisa teve-se um
percentual de 86 % dos sujeitos considerou satisfatória a forma como seus Campi
oportunizam aos estudantes e servidores o envolvimento e participação em atividades de
pesquisa.
Mais de 75 % dos docentes e técnicos administrativos avaliaram como suficiente
as políticas institucionais e ações acadêmicas, o desenvolvimento de pesquisa ou
iniciação científica, tecnológica, artística e cultural. Considerando que tais atividades são
de suma importância para vida acadêmica e profissional dos indivíduos, os valores
verificados nestas variáveis foram considerados com indicativo de que deva ser adotada
medidas para melhorar o índice de satisfação nesse quesito. Quanto à adequação da matriz
curricular e dos programas de ensino e de sua execução prática, o cumprimento das
diretrizes curriculares do curso, à articulação entre as aulas teóricas e as atividades
práticas, os procedimentos para verificação de aprendizagem, adequação dos métodos de
ensino e processos didáticos para garantir a construção do conhecimento do estudante,
estas foram avaliadas pelos discentes como satisfatório/bom. Nesse sentido, verifica-se
que a coordenação de curso juntamente com sua equipe de professores vem articulando
suas ações práticas de ensino com o previamente planejado no Projeto Pedagógico de
Curso. O Relatório da CPA de 2014 considerou que para essa dimensão a avaliação foi
positiva.
Dentre os pontos fortes dessa avaliação aponta-se a Ouvidoria do Instituto Federal
de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão, órgão de assessoramento da Reitoria
que atua na intermediação entre esta Instituição e a comunidade. Criada em 2013, este
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importante serviço vem sendo ampliado e trabalha hoje prestando serviços de
comunicação com a sociedade e comunidade acadêmica, em consonância com os
princípios legais constitucionais, dando ênfase à probidade; isonomia; legalidade;
impessoalidade; moralidade; publicidade e eficiência. Esta ferramenta foi avaliada
positivamente pela comunidade do IFMA que já a utiliza para fazer questionamentos,
críticas e reclamações.
A dimensão III que avalia as políticas de atendimento aos discentes conteve
indagações sobre programa de atendimento estudantil, apoio pedagógico, programas de
acolhimento aos ingressantes, políticas de acessibilidade, participação de eventos
científicos, programa de acompanhamento de egressos e estagio supervisionado. A
unicidade nas respostas positivas simboliza que nos Campi avaliados, os sujeitos
pesquisados estão satisfeitos com as políticas desenvolvidas, dado este que precisa ser
melhor avaliado a fim de constatar quais fatores provocam essa satisfação e com essa
informação, a Instituição ter parâmetros para ampliação dessa oferta.
Os questionamentos referentes à participação em eventos tais como: congressos,
seminários, palestras, viagens de estudos, visitas técnicas, e os questionados sobre a
disponibilidade de política de acompanhamento dos egressos (graduados) dos cursos de
ensino superior, tiveram em sua maioria conceitos suficiente/bom.
Considerando a importância do estágio supervisionado para a formação
acadêmica e profissional, verificou-se diante dos resultados dos questionários que a IES
deve adotar medidas que atenue os aspectos questionados que tiveram resultado
insuficiente para muitos estudantes e profissionais dos diversos Campi.
A elaboração do relatório de auto avaliação do IFMA é conduzida pela Comissão
Própria de Avaliação (CPA) Central, constituída por ato do dirigente máximo do IFMA,
o Reitor. A CPA Central conta com a participação de subcomissões, CPAs locais,
localizadas nos Campi que possuem cursos superiores contendo os segmentos da
comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada, e tem atuação autônoma em
relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes no IFMA.
Cumprindo o prescrito na legislação federal, e ciente da importância dos processos
de auto avaliação para a melhoria contínua da qualidade de suas atividades, o Instituto
Federal do Maranhão participa efetivamente do SINAES, tendo como alvo a obter
resultados excelentes em suas modalidades de avaliação.
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No caso particular de auto avaliação, o IFMA constituiu sua Comissão Própria de
Avaliação Central de modo pro tempore, em 2012, tendo aprovado seu primeiro projeto
de avaliação interna em outubro de 2014. A partir desta data e atendendo a Nota Técnica
INEP/DAES/CONAES nº 65 está sendo elaborado o relatório parcial a ser inserido no
sistema e-MEC do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP). Foi elaborado o segundo relatório parcial de auto avaliação ano base
2015 a ser inserido até fim de março de 2016. Em março de 2017, será inserido no e-MEC
o relatório final de auto avaliação, razão pela qual a CPA Central realizará suas atividades
de 2016 com aplicação de uma nova sistemática de avaliação interna, com base no Projeto
de Avaliação Institucional Interna, mediante a consulta à comunidade acadêmica.
O presente documento constitui o segundo relatório de auto avaliação emitido pela
CPA, desde a sua implantação, e consubstancia os resultados de auto avaliação
institucional referente ao ano de 2014.
Diante do levantamento dos dados obtidos, ver Apendices, a CPA traz como
Sugestões iniciais:
1.

Maior divulgação do PDI por meio dos veículos de comunicação interna

(impressos e digitais), bem como, de reuniões presenciais com a comunidade acadêmica.
2.

Fomentar a participação da comunidade acadêmica na elaboração da nova

versão do PDI referente ao período de 2019 a 2020.

3.2.EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Este Eixo, cujo foco é o PDI, aborda as ações institucionais nas diferentes
vertentes de sua atuação acadêmica–ensino, pesquisa, extensão e gestão. Disponibilizase os diferentes caminhos percorridos (ou a percorrer) pela IES no contexto de sua
inserção social, bem como, sua atuação face à inclusão e ao desenvolvimento econômico
e social, tendo sempre como base a missão, os propósitos e as metas anunciadas no PDI.
Dessa forma, o Eixo Desenvolvimento Institucional assume o papel de induzir
maior comprometimento da IES na construção de seu PDI, priorizando sua coerência e
evolução.
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Conceitos Obtidos Em Avaliações Externas Institucionais e de Curso
O IFMA possui 27 cursos superiores de bacharelado, licenciatura e tecnólogo e
cursos superiores de educação à distância cadastrados no MEC. Na Tabela 02, tem-se
os índices obtidos pela IES no ano 2016 e nas Tabelas 03 e 04 os Conceito de Curso
(CC), Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Conceito ENADE nas modalidades
presencial e à distância-ano 2014.
Tabela 02 – índice da IES – ano 2015. (MEC)
Índice
*CI-conceito institucional
IGC-índice geral de cursos
IGC contínuo

Valor
4
3
2.5111

ano
2015
2014
2014

*a avaliação externa de recredenciamento da IES foi realizada no periodo de 8
a 12/03/2016 e já foi inserida na Tabela 02 o resultado dessa avaliação a tempo
de finalização deste relatorio.
Tabelas 03 - Conceito de Curso (CC), Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o
Conceito ENADE nas modalidades presencial – ano 2014.
Curso

Grau

Administraç
ão

Bacharelado

Agronomia

Bacharelado

Alimentos

Tecnólogo

Artes visuais
Biologia

Licenciatura
Licenciatura

Ciencia da
Computação
Ciencias
Agrarias

Bacharelado

Ciencias
Biológicas

Licenciatura

Licenciatura

Municípi
o
Santa ines
São joão
dos patos
Codó
São luís
Bacabal
Codó
São luís
Zé doca
São luís
Buriticupu
São luís
Caxias
Imperatriz
Codó
São luís
São luís
Barreirinh
as
Caxias
Codó

ENAD
E
---

CP
C
---

C
C
3
--

SC
-----3
2
2
-------

--------3
-------

3
-3
3
4
3
4
3
3
-4
3
3
4
--

---

---

4
4
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Construção
de edifícios
*Eletronica
industrial
Engenharias

--

--

3

Tecnólogo

São
raimundo
das
mangabeir
as
Timom
Santa ines

---

---

3
3

Tecnólogo

São luís

2

SC

3

São luís
São luís

4
2

-3

-3

São luís

3

3

3

-3
3
--

-3
---

-4
3
--

2
--

2
--

4
3

--

--

3

Bacharela
do

Civil
Elétrica
industri
al
Mecani
ca
industri
al
Elétrica

Física

Licenciatura

Gastronomia

Tecnólogo

Gestão de
turismo
Gestão
pública
*Informática
Interdiscipli
nar em
educação no
campo
**Licenciatu
ra plena em
matérias
especificas
do ensino
medio
Matemática

Tecnólogo

Imperatriz
Imperatriz
Santa ines
São joão
dos patos
São luís
Barreirinh
as
Alcantara

Tecnólogo

Buriticupu

--

--

3

Licenciatura
Licenciatura

São luís
São luís

3
--

SC
--

5
--

Licenciatura

São luís

--

--

--

Licenciatura

Buriticupu
Caxias
Codó
São joão
dos patos
São luís
Zé doca

--3
--

-----

4
-3
--

2
1

3
--

3
3
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Programa
especial de
formação de
docente
Química

Licenciatura

São luís

--

--

--

Licenciatura

Sistema de
informação
Zootecnica

Bacharelado

Açailandia
Bacabal
Caxias
Codó
São luís
Zé doca
São luís

3
3
-2
2
3
5

----3
-4

3
3
-3
4
4
4

Bacharelado

Caxias

--

--

--

*O CST em Eletronica Industrial do Campus Monte Castelo, São Luís, deixou de ser
ofertado em 2006/1 para a comunidade e o curso de Licenciatura em Informática, em
2004/1.
** Há três cursos ofertados na cidade de São Luís, todos com os mesmos conceitos
ENADE, CPC e CC.
Tabelas 04 - Conceito de Curso (CC), Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o
Conceito ENADE nas modalidades à distância – ano 2014.
Curso
Informática
Química

Grau
Licenciatura
Licenciatura

Município
Vários
Vários

ENADE
3
2

CPC
---

CC
---

Durante os anos de 2014 e 2015 foram avaliados, pelo INEP, 26 cursos
superiores, cuja síntese crítica consta nas Tabelas 05, 06 e 07.
Tabela 05- síntese crítica dos cursos superiores no período 2014-2015 – avaliação
externa.
Avaliação
número
Organizaçã
o didáticopedagógica
Corpo
docente e
Tutorial
Infraestrutu
ra
Conceito
Final

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Médi
a
3,37

3,
4

3,
1

3,
1

3,
3

3,
8

3,
3

3,
9

3,
3

3,
1

2,
3

3,
1

3,
6

3,
7

3,
7

3,
5

4,
0

3,
1

3,
7

3,40

2,
7
3,
0

2,
5
3,
0

2,
3
3,
0

2,
5
3,
0

2,
7
3,
0

2,
1
3,
0

3,
0
4,
0

2,
5
3,
0

2,
8
3,
0

2,57
3,11
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Tabela 06- síntese crítica dos cursos superiores no período 2014-2015 – avaliação
externa.
Avaliação
número
Organização
didáticopedagógica
Corpo
docente
e
Tutorial
Infraestrutura
Conceito
Final

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Média

3,3

3,2

3,5

3,0

2,8

3,1

3,4

3,1

3,3

3,18

3,0

3,3

4,5

2,6

3,3

3,5

4,2

4,1

3,9

3,60

2,5
3,0

3,0
3,0

2,9
4,0

1,9
3,0

2,2
3,0

3,1
3,0

3,1
4,0

3,3
3,0

3,4
4,0

2,82
3,33

Tabela 07- síntese crítica dos cursos superiores no período 2014-2015 – avaliação
externa
Avaliação
número
Organização
didáticopedagógica
Corpo docente
e Tutorial
Infraestrutura
Conceito Final

19

20

21

22

23

24

25

26

Média

4,3

4,4

3,0

3,3

4,9

2,9

3,5

2,5

3,60

3,5

3,4

3,3

3,8

3,4

3,4

3,0

3,1

3,36

3,1
4,0

4,0
4,0

2,2
3,0

3,2
3,0

3,3
4,0

2,8
3,0

2,9
3,0

2,1
3,0

2,95
3,37

A partir das Tabelas 05, 06 e 07, verifica-se uma variação importante nas
avaliações externas realizadas, o que remete ao caráter heterogêneo da Instituição em
sua distribuição pelo Estado. Verifica-se nessas Tabelas que a expansão do Instituto
Federal por todo o estado implica em necessidade de avanços na infraestrutura, gestão
de pessoas e condições de acesso, principalmente nos Campi mais novos. Neste
processo de expansão, além de questões como número de dependências (sala de aula,
laboratórios, sala de docentes, dentre outros), há a necessidade de existência de políticas
de conservação, atualização, segurança e estímulo a adequação e nível de
funcionalidade das infraestruturas existentes. Além de planejamento das ações visando
atender especificamente à acessibilidade, outro aspecto a ser considerado nessa análise
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se refere à autonomia administrativa que cada campus possui e que contribui também
para a variação desses resultados.
A oferta de cursos superiores pelo IFMA ainda é recente para a maioria dos
cursos superiores, principalmente os cursos ofertados pelos Campi que ficam no interior
do Estado. Para que se possa acompanhar a evolução destes cursos já avaliados, algumas
ações já vem sendo implementadas pela Pró-Reitoria de Ensino, como reuniões com os
gestores dos Campi que possuem cursos superiores de graduação, e, principalmente
atenção aos relatórios das avaliações do curso pelo MEC e tem como principal objetivo
supervisionar, acompanhar e monitorar com base nesses relatórios disponibilizados pelo
MEC e no relatório de auto avaliação, as estratégias que foram traçadas e as ações
executadas pela gestão do campus, diretores e coordenadores de curso, para aperfeiçoar
e alinhar as questões apontadas nas avaliações, visando melhorar a qualidade do curso
e, consequentemente, a elevação do conceito em uma nova avaliação externa. Este
trabalho também serve de apoio para a avaliação dos cursos que ainda não passaram por
esta etapa.
Verifica-se na Tabela 08, que dentre os 26 cursos avaliados no período de 20142015, 100% tiveram conceito satisfatório nas avaliações externas, sendo 73% com
conceito 3 (bom) e 27% com conceito muito bom.
Ressalta-se que a dimensão infraestrutura tem tido uma atenção especial nas
auto avaliações e foi reforçada nas avaliações externas como ponto precisando de
melhorias, conforme Tabelas 05, 06 e 07. Deve-se levar em consideração ainda que
muitos Campi que tiveram seus cursos avaliados possuíam uma estrutura recente e
estavam passando por um processo de reestruturação tanto do espaço físico (salas de
aula, laboratórios, acessibilidade), quanto da organização pedagógica, como a
construção dos Projetos Pedagógicos dos Cursos Superiores realizada pelos docentes
recém admitidos nas suas áreas de atuação. Além disso, deve-se mencionar que para
um instituto federal, existe uma larga experiência na oferta de cursos técnicos e pouca
experiência na oferta de cursos superiores, o que contribui para o conceito somente
satisfatório de alguns cursos no que se refere à produção científica, cultural, artística ou
tecnológica.
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Tabela 08 – Conceito Final obtidos das 26 avaliações externas realizadas no período
de 2014-2015.
Conceito
Final
1
2
3
4
5

Quantidade
de
avaliações
0
0
19
7
0

3.3.EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS

Neste Eixo os elementos constitutivos das práticas de ensino, pesquisa e extensão,
são analisados considerando como meta o aprendizado. Enfatiza-se também a relação
entre as políticas acadêmicas, a comunicação com a sociedade e o atendimento ao
discente. Ao longo deste Eixo, serão apresentados dados referentes aos diversos Campi
que constituem o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
(IFMA).
A seguir tem-se o levantamento da PRPGI (Pró-Reitoria de Pesquisa, PosGraduação e Inovação) período 2014-2015.
Fomento à Pesquisa – auxilia projetos de pesquisa cientifica e tecnológica,
apoiando financeiramente todas as áreas de conhecimento do IFMA, por meio da
concessão de auxilio pesquisador que é aplicado exclusivamente no desenvolvimento de
projetos.
Prêmio IFMA – é concedido aos pesquisadores e estudantes que realizam
pesquisas relevantes para o desenvolvimento do Maranhão. São contempladas as
seguintes categorias: pesquisador iniciação cientifica Jr., pesquisador iniciação cientifica,
inovação, professor pesquisador, campus destaque em pesquisa, prêmio dissertação,
prêmio tese e premio projeto destaque.
Programas – Projetos – Bolsas
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA)
Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do
Campo (PROCAMPO)
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Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR)
Programa de Apoio a Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores
(LIFE)
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)
Programa de Educação Tutorial (PET)
Programa de Consolidação das Licenciaturas (PRODOCÊNCIA)

Programas Estratégicos
Pesquisa Aplicada – identifica e fomenta Projetos de Pesquisa Aplicada de
interesse institucional que proporcionarão possíveis resoluções de problemas da
sociedade.

Programas de pós-graduação
Lato Sensu:
Diversidade Cultural na Educação
Educação no Campo

Stricto Sensu:
Programa de Pós-graduação em Engenharia de Materiais – PPGEM
Programa de Mestrado Nacional Profissional em /ensino de Física – MNPEF
Programa de Pós-graduação em Quimica – PPGQ

MINTER E DINTER - Em implementação:

MINTER em Memória: Linguagem e Sociedade; em parceria com a
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB;
MINTER em Agronomia / Produção Vegetal, em parceria com a Universidade
Estadual Paulista – UNESP / Jaboticabal;
DINTER em Familia na Sociedade Contemporanea em parceria com a
Universidade Catolica de Salvador - UCSAL;
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MINTER E DINTER - Em execução:

MINTER em Turismo e Hotelaria em parceria com a Universidade do Vale do
Itajai – UNIVALI – 25 servidores capacitados;
MINTER em Saude Pública e Meio Ambiente, em parceria com a Fundação
Osvaldo Cruz – FIOCRUZ – 20 servidores capacitados;
DINTER em Engenharia e Ciencias de Alimentos, em parceria com a
Universidade Estadual Paulista – UNESP / São José do Rio Preto – 15 servidores
capacitados ;
DINTER em Ciencia Animal, em parceria com a Universidade Estadual de
Londrina – UEL – 20 servidores capacitados;

MINTER E DINTER – encerrados:

MINTER em Ciencia e Tecnologia de Alimentos, em parceria com a
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ – 16 servidores capacitados;
DINTER em Engenharia Mecanica em parceria com a Universidade Federal de
Uberlandia – UFU - 20 servidores capacitados;
DINTER em Física em parceria com a Universidade Federal do Ceará – UFC –
20 servidores capacitados;
DINTER em Ciencias e Engenharia de Materiais

em parceria com a

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar e o Instituto Federal do Ceara – IFCE 20 servidores capacitados;
DINTER em Engenharia Eletrica, em parceria com a Universidade Federal de
Campina Grande – UFCG – 4 servidores capacitados;
DINTER em Ciencias do Solo em parceria com a Universidade Federal do
Maranhão – UFMA e a Universidade Estadual Paulista – UNESP / Jaboticabal – 4
servidores capacitados;
DINTER em Linguistica em parceria com a Universidade Federal do Maranhão
– UFMA e a Universidade Federal do Ceara - UFC – 4 servidores capacitados;

29

Bolsas

Bolsas de iniciação cientifica:
PIBIC Ensino Médio / CNPq e PIBIC Jr;
PIBIC CNPq / FAPEMA/IFMA;
Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação:
PIBITI CNPq / IFMA;
PIBITI Jr.
Bolsa de Desenvolvimento Institucional – BDI.
Bolsa PROQUALIS de Mestrado e Doutorado.
Bolsa de Produtividade Cientifica.
Dentre os programas mencionados acima, o PIBIC Superior/PIBIC Ensino
Médio e o PIBID possuem um alto grau de interiorização, atingindo uma quantidade
expressiva de estudantes nos Campi. Para ilustrar essa interiozação, seguem ao dados
nas Tabelas 09, 10 e 11 de alguns Campi.
Tabela 09 – Bolsas de pesquisa, extensão e monitoria (Campus Codó).
Bolsas (2015)
Quantidade
PIBIC
55
PIBID
160
Monitoria
15
Total
230
Fonte: Relatório CPA Codó (2015).
Tabela 10 – Iniciação científica (Campus Bacabal).
Participantes/bolsas

2013/14

2014/15

2015/16

Quantidade de projetos

07

03

06

Quantidade de professores

04

01

03

Quantidade de alunos bolsistas

07

05

06

Quantidade de alunos voluntários

02

01

-

Bolsas FAPEMA

01

03

05

Bolsas IFMA

06

02

01

Total

27

15

21

Fonte: Relatório CPA Bacabal (2015).

30

Tabela 11 – Iniciação Científica (Campus Zé Doca).
Participantes/bolsas

2011

2012

2013

2014

Quantidade de projetos

15

10

09

14

Quantidade de professores*1

15

10

10

14

Quantidade de alunos envolvidos*

15

10

09

14

Total

45

30

28

42

Fonte: Relatório CPA Zé Doca (2014-15).

Patentes Depositadas
Prensa isostatica e bancada movel para prensa isostatica;
Detector de falhas no abastecimento de postos de combustiveis;
Processo para extração de DNA genomico de fungos filamentosos e
leveduriformes;
Dispositivo sensorial olfitativo aplicado à determinação de odores do diesel;
Kit de conversão para motorização em cadeiras de rodas mecanomanual;
Processo de obtenção de sensor olfitativo artifical para analise da qualidade de
biodiesel;
Processo de obtenção de filme bactericida baseado em dioxido de titanio
nanometrico;
Dispositivo de inspeção visual de qualidade gráfica em embalagens utilizando
logica difusa;
Forno para refusão de aluminio utilizando aquecimento por irradiação de micro
ondas;
Metodo para sinterização de ceramicas varistoras em forno de micro ondas
adaptado.

Periódicos Científicos
Atualmente, o IFMA edita e publica duas revistas contendo artigos cientificos:
Acta Tecnológica - revista impressa de periodicidade semestral, possui Qualis
B5. Aberta à comunidade, pesquisadores de todo Brasil podem submeter trabalhos

*Existem casos de dupla contagem de professores e estudantes, tendo em vista a vigência dos projetos.
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cientificos e tecnologicos para publicação;
Innover – publicação online com periodicidade trimestral, visa criar um espaço
para divulgação de artigos com os ultimos resultados, originais e ineditos, das pesquisas
tecnico-cientificas que ofereçam contribuições relevantes nas áreas de tecnologia em
sistemas e ciencias aplicadas.

Internacionalização
As ações da PRPGI foram intensificadas nos últimos dois anos de modo a
estreitar as relações internacionais com centros de pesquisa de outros países, ampliando
as possibilidades de investigadores nos diversos Campi do Instituto para
desenvolverem projetos de pesquisa e elevarem os indicadores de produção cientifica
e tecnologica, além de contribuir com o crescimento das pesquisas, o processo de
internacionalização vai prospectar e consolidar a pos-graduação no Instituto.
Como exemplo de ações bem-sucedidas nesse sentido, tem-se a participação dos
estudantes no Programa Ciências Sem Fronteiras, na Tabela 12, tem-se o levantmanto
do Campus Zé Doca.
Tabela 12 – Participação discente no Programa Ciências Sem Fronteiras (Campus Zé
Doca).
EStudante
Maria José
Moreno Correia
Irani Nunes Brito

Curso
Licenciatura
em Química
Tecnologia em
Alimentos

País de
destino
Canadá
Canadá

Instituição
Université Du Québec
Á Montreal
Institut de
TechnologieAlimentaire
- Québec
Institut de
TechnologieAlimentaire
- Québec
Institut de
TechnologieAlimentaire
- Québec
Universidade de Aveiro

Arilma Azevedo

Tecnologia em
Alimentos

Canadá

Mirelle Alencar

Tecnologia em
Alimentos

Canadá

Darleila
Damasceno Costa
Kelly Suellen
Lima Silva
Liliane Vieira
Oliveira
Thiago Felipe
Araújo Ferreira

Licenciatura
Portugal
em Química
Licenciatura
Itália
Universidade de Pisa
em Química
Licenciatura
Itália
Universidade de Pisa
em Química
Tecnologia em
Canadá
Centennial College
Alimentos
Fonte: Relatório CPA Zé Doca (2014-15)

Ano

2012

2013

2014

32

Em 2014, representantes do IFMA visitaram instituições de ensino em Portugal
e França, de modo a promover parcerias entre o Instituto e centros de pesquisa no
exterior. Foram tratadas as possibilidades de cooperação e compartilhamento de
informações sobre educação superior e programas de pesquisa, bem com,
oportunidades de pós-graduação e mobilidade academica entre as instituições. Na
Tabela 13, tem-se as parcerias realizadas.
Tabela 13 – Parcerias Internacionais
Área

Instituição parceira

Física

Boston University (EUA)

Informática

EFREI (França) e Dalhousie University
(Canadá)

Química

Université Laval (Canadá), CSIC (Espanha)
e Universidade de Aveiro (Portugal)
Fonte: PRPGI (2016)

A Pró-Reitoria de Extensão e Relações Institucionais (PROEXT), de acordo
com o PDI, estabeleceu, no período de 2014 a 2018, as seguintes políticas: estágio e
egressos; programas do Governo Federal (Pronatec e Mulheres Mil); empreendedorismo
e cooperativismo; projetos de extensão; e cultura. No entanto, outros domínios compõem
o âmbito de atuação da PROEXT, conforme relacionado a seguir:
- Acompanhamento de egressos, com a finalidade de conhecer o itinerário
profissional de ex-alunos, identificando cenários no setor produtivo e retroalimentando
o processo de ensino, pesquisa e extensão.
- Cursos de extensão, que constituem ações pedagógicas de caráter teórico e
prático, com critérios de avaliação definidos e oferta não regular.
- Empreendedorismo e Cooperativismo, por meio de programas institucionais,
com políticas claras para criação de cooperativas, empresas juniores e incubação de
empresas.
- Estágio e empregos, compreendendo atividades de prospecção de
oportunidades bem como a gestão do programa de estágio, por meio de
encaminhamento e documentação.
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- Eventos de interesse técnico, social, científico, esportivo, artístico e cultural
que favoreçam a participação da comunidade externa ou interna.
- Programas, que articulam ações de caráter multidisciplinar e integram as
atividades de pesquisa e ensino.
- Projetos envolvendo atividades de caráter educativo, social, cultural ou
tecnológico, com objetivos específicos e prazo determinado.
- Projetos culturais, artísticos e esportivos.
- Projetos sociais, desenvolvidos ou aplicados em interação com a comunidade,
agregando ações, técnicas e metodologias transformadoras, que representam soluções
para inclusão social.
- Projetos tecnológicos, como atividades de pesquisa e desenvolvimento em
parceria com instituições públicas ou privadas com interface de aplicação.
- Serviços tecnológicos, na forma de consultoria, assessoria e prestação de
serviços para o setor produtivo.
- Visitas técnicas e gerenciais, voltadas à interação das áreas educacionais da
instituição com o mundo do trabalho.
As ações empreendidas pela PROEXT se fizeram sentir no desenvolvimento de
ações e cursos de extensão, que fortalecem os vínculos entre a instituição e a
sociedade/comunidade na qual está inserida, assim como permite que o IFMA cumpra a
sua função social. Um exemplo da oferta de cursos de extensão pode ser visualizado na
próxima Tabela 14.
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Tabela 14 – Cursos de Extensão oferecidos pelo IFMA (Campus Zé Doca).
Ano
2011

Curso
Curso de Língua Francesa

Público-alvo
Servidores e estudantes do
IFMA, Campus Zé Doca
Curso de Boas Práticas de Funcionários do
Fabricação
supermercado Pinheirense
da cidade de Zé Doca
Capacitação de métodos
Monitores e discentes
de análise microbiológica
ligados ao laboratório de
de alimentos e água
microbiologia do IFMA,
Campus Zé Doca.
Curso de Extensão
Servidores e estudantes do
Imagem Pessoal
IFMA, Campus Zé Doca
Treinamento sobre análise Alunos do curso de
sensorial de bebidas
Tecnologia em Alimentos
lácteas
que já cursaram a
disciplina de Análise
Sensorial do IFMA,
Campus Zé Doca.
Fonte: Relatório CPA Zé Doca (2014-15).

2012

2013

2014

Participação em eventos e divulgação das atividades de ensino, pesquisa e extensão
O IFMA promove eventos que ajudam na consolidação da formação de jovens
pesquisadores e futuros docentes, assim como contribuem fortemente para a divulgação
dos resultados das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Apesar da contenção de
gastos agravada em 2015, alguns Campi conseguiram realizar atividades de divulgação
de trabalhos e interação entre pesquisadores, como por exemplo, o Campus Codó, Tabela
15.
Tabela 15 – Eventos promovidos (Campus Codó).
Eventos
SEMIC
Científica

–

Seminário

de

Iniciação ENPID – Encontro do Programa de
Iniciação à Docência

Fonte: CPPIE Campus Codó (2015).

Há também o estimulo à participação de estudantes e professores em eventos com
o mesmo intuito de divulgação das atividades de pesquisa e extensão, além da rica troca
de experiência que a esta participação promove, Tabela 15.
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Tabela 15 - Participação de discentes em eventos acadêmicos (Campus Zé
Doca).
Evento

Local
São Luís-MA

Nº de discentes
participantes
28

São Luís-MA

44

Campinas-SP

36

São Luís-MA

79

Gramado-RS

38

São Luís-MA

77

São Luís-MA

25

Santa InêsMA

91

Salvador-BA

44

São Luís-MA

87

São Luís-MA

44

Campo
Mourão-PR

34

Ano
2011

1. Curso de Análise Físico-Química e
Microbiologia de Mel (40 h)
2. SEPPIE 2012
2012

3. XXIII Congresso Brasileiro de Ciência e
Tecnologia de Alimentos

4. Curso de Análise Físico-Química e
Microbiologia de Alimentos (40 h)
5. 12ª Congresso Brasileiro de Higienistas
de Alimentos
2013

6. 65a Reunião Anual da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência

7. XXXI Encontro Nacional dos
Estudantes de Química

8. II Seminário do Parfor/IFMA

9. VIII Congresso Norte Nordeste de
Pesquisa e Inovação
Curso de Análise Físico-Química e
Microbiologia de Alimentos (40 h)
2014
11. I Simpósio de Tecnologia de Pescado

12. VI Simpósio de Tecnologia e
Engenharia de Alimentos

Fonte: Relatório CPA Zé Doca (2014-15).
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3.4.EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO
O Eixo “Políticas de Gestão” tem como foco a verificação do desenvolvimento
das políticas de pessoal e da organização e gestão da instituição. Abrange, ainda,
elementos do planejamento e da sustentabilidade financeira da IES para garantir o seu
pleno desenvolvimento de forma sustentável.
No IFMA, existem mecanismos claros e conhecidos para a seleção, contratação,
aperfeiçoamento e avaliação do corpo docente e técnico-administrativo. Conforme
determina o inciso II, art. 37, Constituição Federal/1988: “A investidura em cargo ou
emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma prevista em lei, (...)”. As contratações temporárias são regidas pela Lei nº 8.745,
de 9 de dezembro de 1993, (DGP CODÓ, 2016).
No IFMA existem três tipos de regime de trabalho: 20 horas, 40 horas e Dedicação
Exclusiva. A maioria dos docentes que atuam no Campus Monte Castelo trabalham com
Dedicação Exclusiva, mas nos Campi localizados fora da região metropolitana de São
Luís, há uma boa quantidade de docentes em Regime de 40 horas. Na Tabela 16 e no
Gráfico 03, tem-se um exemplo para o Campus Codó.

Tabela 16 - Distribuição de docentes por regime de trabalho (Campus Codó).
Regime de Trabalho
Nº de docentes
Efetivo Dedicação Exclusiva
61
Efetivo 40 horas
19
Substituto 40 horas
07
Total
87
Fonte: Relatório CPA Codó (2015).

As políticas de qualificação dos servidores estão vinculadas à necessidade de
aperfeiçoamento constante e à compreensão da importância deste quesito na melhoria da
qualidade e avaliação dos Cursos Superiores. Confira nas Tabelas 17, 18, 19, 20, 21, 22
e 23, e o Gráfico 04.
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Gráfico 03 – Regime de trabalho docente (Campus Zé Doca).

Fonte: Relatório CPA Zé Doca (2014-15).

Tabela 17 – Qualificação docente (Campus Bacabal).
Docentes
Titulação

Quantidade
Graduação
09
Especialização
19
Mestrado
15
Doutorado
03
Pós-doutorado
0
Em processo de qualificação com afastamento 06 (02 mestrados e 04 doutorados)
total
Fonte: Relatório CPA Bacabal (2015).
Tabela 18 – Qualificação de técnicos administrativos (Campus Bacabal).
Docentes
Titulação
Quantidade
Ensino Fundamental
01
Ensino Médio/Técnico
06
Graduação
11
Especialização
14
Mestrado
0
Doutorado
0
Pós-doutorado
0
Em processo de qualificação com afastamento
01 mestrado
total
Fonte: Relatório CPA Bacabal (2015).
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Tabela 19 – Qualificação docente (Campus Acailândia).
Graduados
06
03

Docentes
Especialistas
Mestres
19
8
07
06
Fonte: Relatório CPA Acailândia (2015).

Doutores
02
01

Tabela 20 – Docentes em processo de qualificação (Campus Acailândia).
Mestrandos

Doutandos

Total

12

03

15

Fonte: Relatório CPA Acailândia (2015).

Tabela 21 - Distribuição docente pelo regime de trabalho e qualificação
(Campus Codó).
Regime de Trabalho
Efetivo Dedicação Exclusiva
Efetivo 40 horas

Graduados
06
03

Docentes
Especialistas
Mestres
19
33
07
06

Doutores
05
01

Gráfico 04 – Qualificação de servidores (Campus Zé Doca).

Fonte: Relatório CPA Zé Doca (2014-15).
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Tabela 22 – Docentes em processo de qualificação.
Mestrandos

Doutandos

Total

05

07

12

Fonte: Relatório CPA Zé Doca (2014-15).
Tabela 23 – Técnicos em processo de qualificação (Campus Zé Doca).
Graduação
01

Especialização
Mestrado
Doutorado
02
01
Fonte: Relatório CPA Zé Doca (2014-15).

Total
4

A participação dos servidores (Técnico-Administrativos e Docentes) em
programas de aperfeiçoamento está normatizado pelo art. 96-A da Lei nº 8.112/90, e,
especificadamente, para os docentes no art. 30 da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de
2012. No âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, a
RESOLUÇÃO Nº 40, DE 26 DE JUNHO DE 2015 trata das Normas para afastamento
do Servidor para participar de Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País e no
Exterior.
Os critérios avaliativos dos docentes tiveram suas diretrizes gerais publicadas pela
PORTARIA Nº 554, DE 20 DE JUNHO DE 2013 (publicada no DOU 21/06/2013); no
âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, a
RESOLUÇÃO Nº 40, DE 04 DE AGOSTO DE 2014 trata da matéria.
Os critérios de avaliativos dos Técnico-Administrativos em Educação advém da
Lei n° 11.091 de 12 de janeiro de 2005 e Decreto n° 5.825, de 29 de junho de 2006.
A Política de Qualificação dos Servidores técnico administrativos e docentes do
IFMA está embasada na concepção de formação continuada, considerada, satisfatório
para a comunidade acadêmica.
O IFMA estabelece normas relativas ao processo seletivo da Bolsa de Incentivo à
qualificação dos seus docentes (PROQUALIS). A Pró Reitoria contatou instituições a fim
de firmar convênio para oferta de Minter e ou Dinter. No item Eixo III.3. Politicas
acadêmicas, consta a lista desses convênios.
O IFMA, cuja Mantenedora é o Ministério da Educação, é uma Autarquia Federal.
A Instituição possui plano de carreira e de cargos bem definidos tanto para a carreira de
cargos técnico-administrativos, regulada pela Lei Federal nº. 11.091, de 12/01/2005,
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quanto para a carreira de Professor do Magistério Superior e Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico, regulada pela Lei Federal nº. 12.772, de 28/12/2012. (DGP/DG,
2016). A sustentabilidade financeira e patrimonial do IFMA é majoritariamente
viabilizada por repasses do Tesouro Nacional, sendo o MEC o responsável pelo maior
aporte de recursos.
3.5.EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA
No Eixo “Infraestrutura Física”, verificam-se as condições que a IES apresenta
para o desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Esse
Eixo contempla a dimensão 7 (Infraestrutura Física) do SINAES.
De acordo com os questionários respondidos, as instalações administrativas
existentes atendem de maneira suficiente às necessidades institucionais, considerando os
aspectos quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança,
acessibilidade e conservação. Em alguns Campi, as salas de aula existentes atendem de
maneira suficiente as necessidades institucionais, considerando os aspectos: quantidade,
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e
conservação. Nem todos os Campi possuem auditório, existem salas que podem ser
utilizadas como auditório de forma provisória.
Apesar do processo de expansão ter promovido melhorias na urbanização e na
infraestrutura dos Campi, nem todos possuem espaços destinado aos docentes que atende
de maneira suficiente às necessidades institucionais, considerando, os aspectos:
quantidade,

dimensão,

limpeza,

iluminação,

acústica,

ventilação,

segurança,

acessibilidade, conservação e infraestrutura de informática. O regime de trabalho da
maioria dos docentes é dedicação exclusiva, entretanto, a maioria dos Campi não possuem
gabinetes de trabalho individual que atenda às necessidades deste segmento.
No que tange à infraestrutura destinada ao desenvolvimento atividades de
coordenação de cursos e serviços acadêmicos, esta CPA considera insuficiente para toda
a IES, uma vez que, as salas são compartilhadas com chefias departamentais e outras
coordenações de curso, além da insuficiência de equipamentos, número de funcionários
e atendimento aos estudantes e professores. As coordenações de cursos superiores não
possuem um gabinete individual para atendimento aos discente e servidores.
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As condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida estão amparadas na CF/88, Art. 205,206,208, na NBR 9050/2004 da ABNT na
Lei Nº 10.098/2000, nos Decretos Nº 5296/2004, Nº 6949/2009, Nº 7611/2011 e na
Portaria Nº 3284/2003. Dentre os elementos que ilustram a responsabilidade social da
instituição, segundo o PDI (2014, p. 186), está a consciência da necessidade de assegurar
a acessibilidade aos estudantes portadores de deficiências, o esforço em empreender
modificações infra estruturais para permitir o máximo de autonomia e integração entre
esses estudantes e os demais. No entanto, existe uma discrepância entre o planejamento
e a operacionalização das ações de acessibilidade, de acordo com a avaliação dos
segmentos docentes, técnicos administrativos e discentes, ver Apendices.
Quanto aos espaços de atendimento aos estudantes, pode-se considerá-los
precários e insuficientes às necessidades institucionais, considerando em uma análise
sistêmica e global os aspectos: quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, segurança, acessibilidade e conservação.
Em atenção ao indicador 5.6 do instrumento de avaliação, pode-se afirmar que
inexiste infraestrutura destinada aos trabalhos das CPA’s (Central e Locais) que atendam
às necessidades institucionais, exceto para os casos particulares de duas CPA Locais.
Quanto às instalações sanitárias existentes, verificou-se por meio dos resultados
dos questionários que alguns Campi atendem de maneira suficiente às necessidades
institucionais, e outros necessitam de melhorias e adaptações para acessibilidade, estes
últimos foram considerados insuficientes pela comunidade acadêmica.
A infraestrutura física de muitos Campi atende de maneira suficiente, mas
precisando de melhorias, para satisfazer às necessidades institucionais, considerando, os
aspectos: espaço físico (dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, segurança,
acessibilidade, conservação e condições para atendimento educacional especializado),
instalações para o acervo, ambientes de estudos individuais e em grupo, espaço para
técnicos administrativos e plano de expansão física.
Somente nos Campi mais antigos, os serviços da biblioteca atendem de maneira
suficiente. Nos Campi mais recentes, que são a maioria, há a necessidade de acesso via
internet (consulta, reserva), informatização do acervo, bancos de dados, empréstimo,
relatórios de gestão e horário de funcionamento que atendam de forma suficiente. O
mesmo se reflete no plano de atualização do acervo (físico e eletrônico/digital) dos
Campi.
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Em alguns Campi, devido a precariedade de acesso à internet, atualização de
software, acessibilidade digital, acessibilidade física, condições ergonômicas, serviços,
suporte e plano de atualização as salas de apoio de informática existentes atendem de
maneira insuficiente às necessidades institucionais.
Embora na avaliação institucional de recredenciamento realizada em março de
2015, a IES tenha obtido conceito 4 no indicador 5.14 que trata de laboratórios, esta CPA
reforça que tal conceito se refere somente ao ambiente do Campus Monte Castelo, local
onde foi realizada a avaliação por constar esse endereço no sistema e-MEC. Nos demais
Campi, os resultados de auto avaliação mostram que a comunidade acadêmica está
insatisfeita tanto com a quantidade de equipamentos para o total de vagas que são
ofertadas para o curso quanto com a qualidade dos laboratórios no que se refere à
adequação ao currículo, acessibilidade, atualização de equipamentos e disponibilidade de
insumos.
Alguns Campi necessitam de melhorias nos espaços de convivência e de
alimentação de modo a atender satisfatoriamente às necessidades da comunidade
academica, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: quantidade,
dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação.

4.ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES

Uma análise dos dados e das informações acerca das avaliações internas e externas
pela CPA foi realizada, culminando na seção VI que trata das sugestões da CPA/IFMA
de modo a direcionar o planejamento e a execução das ações.
Percebe-se por meio dessas avaliações que a IES apresenta um diagnóstico que
requer cuidados, a CPA pretendia documentar neste Relatório os avanços e os desafios a
serem enfrentados pela IES. No entanto, devido à falta de informações e relatórios
setoriais atualizados, dentro da vigência do PDI (2014-2018), os dados aqui mencionados
mostram a evolução de alguns Campi e não da IES em sua totalidade. As lacunas
presentes neste relatório foram agravadas pela ausência das informações solicitadas, e
esta CPA propõe como medidas mitigadoras, o fomento à cultura de auto avaliação e
contribuição para a própria organização acadêmica e gestora, servindo de subsídio para o
planejamento e ações da IES.
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No período de 8 a 12 de março do ano de 2016, a IES passou por uma Avaliação
Institucional Externa de Recredenciamento, e obteve conceito final 4 (quatro). Entretanto,
no Eixo 1, itens 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, que trata de auto avaliação, em todos os aspectos, a
IES obteve conceito 2. Os avaliadores justificaram o seguinte: “o projeto de auto
avaliação institucional estava implantado e atendia de maneira insuficiente às
necessidades institucionais, como instrumento de gestão e de ações acadêmico
administrativas de melhoria institucional; A CPA é composta por representantes dos
segmentos docente, discente, técnico administrativo e sociedade civil organizada. O
regimento da CPA instituiu, no âmbito de cada Campus, uma subcomissão no intuito de
facilitar e democratizar o processo auto avaliativo, por isto considerasse com participação
insuficiente da comunidade acadêmica. Nas reuniões com os diversos segmentos
docentes, discente e técnicos esta comissão percebeu fragilidades no que se refere ao
papel da CPA, e a grande maioria desconhece os processos de avaliação do sistema
SINAES e relataram que já haviam preenchido algum questionário (via on line) mas não
sabiam o objetivo deste, por isto considerasse que a auto avaliação institucional se
processa de maneira insuficiente, para a comunidade acadêmica.” Os avaliadores,
consideraram que a elaboração do relatório de auto avaliação era insuficiente para
subsidiar planejamento e ações.

5.AÇÕES COM BASE NAS ANÁLISES

Para esta etapa de auto avaliação do ano base 2015, devido aos imprevistos próprios do
setor público como greve de docentes, entre outros, não foi possível tomar ações até o
momento da finalização deste relatório, mas pode-se realizar a previsão a partir da análise
dos dados e das informações, visando à melhoria das atividades acadêmicas e de gestão
da instituição, principalmente devido à avaliação institucional externa pela qual passou a
IES para o recredenciamento, conforme mencionado anteriormente. Momentos de
sensibilização e divulgação do papel da CPA, sua importância no processo de avaliação
tanto interna quanto externa serão realizados com extrema prioridade no sentido de
sanarem o conceito insuficiente obtido nessa avaliação institucional de recredenciamento.
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6.SUGESTÕES DA CPA/IFMA

Diante dos resultados das avaliaçoes internas e externas de cursos e,
principalmente pela mais recente avaliação que foi institucional de recredenciamento,
esta CPA traz como sugestões:
 Maior divulgação do PDI/IFMA por meio dos veículos de comunicação interna
(impressos e digitais), bem como, de reuniões presenciais com a comunidade Acadêmica;
 Provocar um Encontro de Cursos Superiores do IFMA, de modo a divulgar os
requisitos legais referentes ao Ensino Superior;
 Fomentar a participação da comunidade acadêmica na elaboração da
nova versão do PDI/IFMA referente ao período de 2019 a 2020;
 Revisar os currículos dos cursos de graduação de acordo com as DCNs e
respectivos projetos pedagógicos, em atendimento às orientações dos instrumentos de
avaliação institucional e avalição de cursos de graduação, bem como, divulgar junto à
comunidade acadêmica;
 Enfatizar as atividades de atualização pedagógica durante os Encontros
Pedagógicos, separando tanto as atividades academicas quanto as informações pertinentes
aos cursos superiores;
 Implantação do sistema acadêmico (Q Acadêmico) em todos os Campi;
 Estimular a adoção de práticas pedagógicas inovadoras por parte dos
professores a partir de uma criteriosa revisão dos planos de disciplinas que precisam ser
atualizados;
 Estimular a produção científica com participações em congressos e publicações
em periódicos de pequeno e grande impacto, com circulação no âmbito nacional e
internacional, com a participação de professores e estudantes, divulgando os resultados
de suas pesquisas;
 Apoiar de maneira efetiva – com a infra estrutura e orçamento – os Núcleos de
Estudos Afrobrasileiros e Indígenas (NEABI) e Núcleo de Atendimento às Pessoas com
Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE);
 Investir na criação, oferta permanente e ampla divulgação de cursos de
extensão, presenciais e a distância, abertos à comunidade acadêmica e ao público externo;
 Estudar a viabilidade técnica, administrativa e legal da adoção das medidas
relacionadas neste Relatório Parcial ano-base 2015, fruto de reuniões com as CPAs locais
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e análises dos dados das avaliações internas e externas;
 Reavaliar, inicialmente no âmbito da CPA/IFMA, em carater de urgencia, as
questões que definem os indicadores 1.2 a 1.5 (relativos à atuação do processo de auto
avaliação da IES), considerando os resultados da auto avaliação e da avaliação institucional
externa realizada em março do ano 2016;
 Promover uma maior divulgação junto à comunidade acadêmica acerca das
pesquisas acadêmicas, dos projetos sociais e das ações no campo sociocultural e ambiental
que evidenciam a responsabilidade ética do IFMA para com a sociedade maranhense;
 Implementar uma versão em inglês para o site institucional do IFMA na
Internet;
 Atualizar e/ou disponibilizar os endereços eletrônicos (ou contatos telefonicos)
no site institucional do IFMA para contatos do público externo com as diversas Divisões
e Seções, bem como, com o corpo docente;
 Aumentar a divulgação do serviço de ouvidoria junto à comunidade acadêmica,
sobretudo aos discentes e ao corpo técnico-administrativo.
 Investir na divulgação atualizada de um jornal impresso, além de virtual, da
IES;
 Disponibilizar uma publicação semanal com notícias, eventos,ações e
pesquisas acadêmicas, além de projetos diversos no campo sociocultural e ambiental
realizados pelo IFMA;
 Adotar procedimentos no sentido de suprir as necessidades de pessoal por meo
de concursos públicos para docentes e servidores técnicoadministrativos.
 Reavaliar, inicialmente no âmbito da CPA Central/IFMA, em carater de
urgencia, a questão que define o indicador 5.6 (relativos à infraestrutura da CPA), o
conceito obtido na avaliação institucional externa se refere à CPA local do Campus Monte
Castelo; a CPA Central não possui infraestrutura junto à Reitoria;
 Reavaliar, inicialmente no âmbito da CPA/IFMA, as questões que definem os
indicadores 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11 (relativos às instalações sanitárias, infraestrutura física
das bibliotecas, serviços e informatização das bibliotecas e o plano de atualização do
acervo das bibliotecas nos diversos Campi) no Projeto de auto avaliação Institucional
Interna do ano base 2015, com vistas a futuras revisões desse documento até o Relatorio
Final, considerando os resultados dos conceitos desses indicadores nas últimas
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avaliações. Avaliar se a questão pode ser apresentada de forma mais precisa, campus a
campus, possivelmente enumerando algumas atividades no texto explicativo;
 Avaliar a possibilidade e a pertinência de aumentar a oferta de atividades
extralaborais;
 Avaliar a possibilidade de cursos de capacitação/treinamento para o
Procurador Institucional, bem como, disponibilizar servidores junto ao Procurador
Institucional que exerçam separadamente atividades no sistema e-MEC para cursos
superiores e técnicos;
 Avaliar a possibilidade de aumentar a oferta de cursos de capacitação tanto
para o segmento técnico-administrativo quanto para os docentes;
 Reavaliar, inicialmente no âmbito da CPA/IFMA, as questões que definem os
indicadores do instrumento de avaliação de cursos superiores no Projeto de Avaliação
Institucional, com vistas a futuras revisões desse documento;
 Verificar se algum dos NDE vem operando de forma dissociada em relação
ao correspondente colegiado de professores;
 Regulamentar internamente o funcionamento dos NDE e colegiado de cursos,
no sentido de padronizar procedimentos, à semelhança do que ocorre com os demais
conselhos.
 Investir no desenvolvimento de um novo sistema de controle acadêmico, que
atenda melhor às demandas institucionais;
 Alterar o layout da Biblioteca do Campus sede Monte Castelo e demais
Campi, a fim de adequá-la aos padrões mínimos exigidos nos instrumentos de avaliação
institucional SINAES, particularmente no tocante a ambientes para estudo individual e
em grupo. A CPA sugere, por exemplo, que haja a separação do acervo dos cursos técnico
dos cursos superiores. E estudar a possibilidade de um novo ambiente que atenda de
maneira suficiente às necessidades institucionais, considerando, em uma análise sistêmica
e global, os aspectos: espaço físico (dimensão, limpeza, iluminação, ventilação,
segurança, acessibilidade, conservação e condições para atendimento educacional
especializado), instalações para o acervo, ambientes de estudos individuais e em grupo,
espaço para técnicos administrativos e plano de expansão física;
 Estender para os demais Campi o acesso ao acervo da bibioteca por meio do
sistema SophiA, que atualmente é utilizado apenas por três Campi (Bibliotecas: José
Murilo de Souza Muniz, Matilde Carvalho e Tebyreça de Oliveira);
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 Inserir, na página da biblioteca, os link dos “periódicos capes”, de “domínio
público”, de Trabalhos de Conclusão de Cursos Superiores (Monografias) dos estudantes
da IES, Dissertações e Teses obtidas pelo corpo docente, link para revistas acadêmicas,
além de documentos de normalização de trabalhos acadêmicos (ABNT);
 Divulgar no site da IES relatórios anuais de gestão (relatórios financeiros,
acadêmicos, pedagógicos, dentre outros) dos diversos setores da instituição;
 Separar nos relatórios da IES as informações orçamentárias relativas aos
cursos superiores, pós-graduação, mestrado, doutorado (quando houver) e cursos
médios/técnicos e programas do Governo Federal;
 Realizar melhorias imediatas nas instalações sanitárias a fim de adequá-la aos
padrões mínimos exigidos nos instrumentos de avaliação institucional SINAES.
 Fomentar a discussão acerca dos resultados das avaliações envovendo os
segmentos docentes/discentes/docentes/coordenação de cursos junto ao corpo docente e
discente;
 Fomentar a discussão acerca dos resultados do ENADE e do conceito CAPES
no âmbito dos cursos de graduação e dos programas de pós-graduação;
 Reforçar a divulgação dos processos de avaliação SINAES e dos mais
recentes resultados do IFMA em cada modalidade junto à comunidade acadêmica;
 Reforçar a divulgação dos resultados da autoavaliação institucional;
 Estudar mecanismos para acompanhamento dos egressos tanto de cursos
técnicos quanto dos cursos de graduação, bem como, para todos os egressos de pósgraduação;
 Disponibilizar a Estrutura Organizacinal, bem como, os contatos de email e
telefonicos, de todos os Campi no site do IFMA.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS DA CPA
A reestruturação da CPA Central para atuar no período de 2015 a 2017 empossada
pelo Mag. Reitor no dia 15 de outubro de 2015 iniciou suas atividades se apropriando dos
documentos elaborados pela CPA anterior. Esta estava atuando no modo pro tempore
desde 2012, então havia a necessidade de reestruturação da CPA. Segundo os documentos
consultados e conversas com os integrantes dessa CPA pro tempore, verificou-se que,
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mesmo com bastante esforço, a CPA não tinha uma ideia muito clara sobre como seria
realizado o trabalho de auto avaliação institucional, nem mesmo o esclarecimento quanto
a própria elaboração do Relatório de Auto avaliação Institucional. De modo semelhante,
essa lacuna de conhecimento se propagava nos demais Campi.
Conforme já mencionado em textos anteriores, a IES não tinha a cultura de auto
avaliação e um dos obstáculos que a atual CPA vem diagnosticando é a dificuldade de
sensibilizar não somente o corpo docente, discente e administrativos, mas principalmente
os gestores. A evidencia fica explícita na dificuldade em se obter integrantes para
comporem as Comissões Locais. A maioria das CPAs Locais está sem integrantes em
todos os segmentos e outras nem mesmo ainda existem, apesar de o Campus possuir curso
superior. Ressalta-se que se há dificuldade em ter integrantes nas Comissões, mais ainda
a sensibilização dos gestores em disponibilizar infraestrutura para o funcionamento da
CPA e facilitar o repasse de informações, como Relatórios de Gestão anual, referentes ao
período de vigência do PDI, que são necessários à elaboração do relatório de auto
avaliação institucional.
Em todas as visitas in loco das avaliações externas, seja de reconhecimento e
renovação de reconhecimento de cursos ou mais recentemente de recredenciamento da
IES, a CPA é convocada pelas comissões de avaliação, acrescentando uma demanda extra
de presença dos integrantes. Na avaliação externa de Recredenciamento da IES, no Eixo
1, que aborda o Planejamento e Avaliação Institucional, realizada em março de 2016, em
todos os indicadores desse Eixo que estavam relacionados com as ações e funcionamento
da CPA, o conceito foi 2 (dois). Não obstante esse conceito retrata as dificuldades
mencionadas pela atual CPA.
A atual CPA Central possui integrantes em todos os segmentos e umas das
primeiras ações foi a deliberação em reuniões de restruturação das CPAs Locais nos
Campi que possuem cursos superiores. Neste ano base 2016, a atual CPA incluirá em seu
plano de trabalho a elaboração de questionários de feedback, no qual todos da
comunidade acadêmica e sociedade civil podem ser avaliados, inclusive o Reitor.
Ressalta-se que os relatórios de auto avaliação ano base 2015 de alguns Campi
que possuem cursos superiores não foram entregues a tempo para a CPA Central até o
fechamento deste Relatório Parcial Final. As análises foram realizadas a partir dos
Relatórios enviados pelas CPAs locais do ano base 2015; os Campi que não enviaram a
tempo o relatório ano base 2015, tiveram suas análises baseadas nos relatórios do ano
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base 2014, do qual foram extraídas somente as informações pertinentes ao período de
vigência do PDI. Foram também considerados, neste documento para efeito de análise de
resultados, os relatos obtidos nos momentos de reuniões com os integrantes das CPAs
Locais e registrados em Ata das reuniões das CPAs.
Esta Comissão Central considera que houve um avanço significativo no processo
de auto avaliação a partir da sua reestruturação e ampliação, com todo esforço, iniciada
em 2012 com a CPA pro tempore. Esta atual Comissão Própria de Avaliação Central,
empossada em outubro de 2015, após as análises e considerações dos resultados dos
questionários aplicados no ano base, observando os aspectos legais pertinentes e
considerando ainda os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente, nas
diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior CONAES e nos
instrumentos revisados de avaliação institucional e o instrumento de cursos de graduação
presencial e a distância, informa que este relatório traz informações consistentes do ano
base 2015, apresenta uma análise mais próxima do dia a dia dos Campi avaliados e já
insere como sugestões para o ano base 2016 elementos antes não avaliados, e isto significa
um diagnóstico que direcionará as ações futuras da auto avaliação no IFMA. Espera-se
que os resultados apresentados se configurem como um instrumento para as ações das
Coordenações de Cursos, Departamentos, Diretorias, Diretores Gerais, Pró-reitorias e da
Reitoria no sentido desejado para cumprir o papel efetivo de sua missão e visão de ser
IFMA.
“Promover educação profissional, científica e tecnológica, por meio da integração do
ensino, pesquisa e extensão, com foco na formação do cidadão e no desenvolvimento
socioeconômico sustentável....
Ser reconhecida como uma instituição de excelência em educação, ciência e
tecnologia, formadora de cidadãos críticos, promotores da transformação social. ”

50

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PDI 2014-2018. Disponível em: http://portal.ifma.edu.br/wpcontent/uploads/2015/07/pdi.pdf. Acesso em 29/01/2016.
CPA. Relatório de Autoavaliação Institucional 2014. Disponível em:
http://portal.ifma.edu.br/comissao-permanente-de-avaliacao-cpa/. Acesso em
03/02/2016
CPA. Atas de reuniões realizadas. Disponível em: http://portal.ifma.edu.br/comissaopermanente-de-avaliacao-cpa/. Acesso em 03/02/2016.
BRASIL. MEC/CONAES/INEP/DAES. Instrumento de Avaliação de Cursos de
Graduação: presencial e a distancia.Disponível em:
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrument
os/2015/instrumento_cursos_graduacao_publicacao_agosto_2015.pdf. Acesso em
26/01/2016.
BRASIL. MEC/CONAES/INEP/DAES. Instrumento de Avaliação Institucional
Externa.Disponível em:
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/20
14/instrumento_institucional.pdf. Acesso em 26/01/2016.
BRASIL/MEC/CONAES/INEP/DAES. Nota Técnica 062. Definição da Estrutura do
Relato Institucional.Disponível em: http://portal.ifma.edu.br/comissao-permanente-deavaliacao-cpa/. Acesso em 03/01/2016.
BRASIL/MEC/CONAES/INEP/DAES. Nota Técnica 065. Roteiro para Relatorio de
Autoavaliação Institucional.
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/nota_tecnica/20
14/nota_tecnica_n65_roteiro_relatorio_de_autoavaliacao_institucional.pdf
BRASIL/MEC/EMEC. Instituições de Educação Superior e Cursos cadastrados.
Dsponível em http://emec.mec.gov.br/. Acesso em 27/01/2016.
CPA Local Acailandia. Relatório de Auto avaliação Institucional do Campus Açailandia
2015. Disponível em: http://portal.ifma.edu.br/comissao-permanente-de-avaliacao-cpa/.
Acesso em 03/03/2016.
CPA Local Bacabal. Relatório de Autoavaliação Institucional do Campus Bacabal 2015.
Disponível em: http://portal.ifma.edu.br/comissao-permanente-de-avaliacao-cpa/.
Acesso em 03/03/2016.
CPA Local Buriticupu. Relatório de Autoavaliação Institucional do Campus Buriticupu
2015. Disponível em: http://portal.ifma.edu.br/comissao-permanente-de-avaliacao-cpa/.
Acesso em 03/03/2016.
CPA Local Codó. Relatório de Autoavaliação Institucional do Campus Codó 2015.
Disponível em: http://portal.ifma.edu.br/comissao-permanente-de-avaliacao-cpa/.
Acesso em 03/03/2016.
51

CPA Local São João dos Patos. Relatório de Autoavaliação Institucional do Campus
São João dos Patos 2015. Disponível em: http://portal.ifma.edu.br/comissaopermanente-de-avaliacao-cpa/. Acesso em 03/03/2016.

52

APÊNDICE

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA INSTITUIÇÃO

QUESTIONÁRIOS APLICADOS E RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS POR
CAMPI ANO BASE 2015

25

1.8 Organograma institucional

CAMPUS AÇAILANDIA

AVALIAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA

Neste Apêndice é apresentada a auto avaliação institucional realizada no Campus
Açailândia para o curso superior de Licenciatura em Química, onde os segmentos que fazem
parte da comunidade acadêmica do IFMA Campus Açailândia puderam colaborar no
diagnóstico do Curso de Licenciatura em Química ofertado na Instituição, bem como, a
avaliação realizada para a sociedade civil. A avaliação dos questionários será apresentada de
acordo com os resultados por segmento, a saber:
I – Auto avaliação dos docentes (44% dos professores responderam o questionário
sobre cada um dos tópicos apresentados, num total de 26 questões distribuídas em 5 tópicos).
II -Auto avaliação dos técnicos administrativos (55,55% dos técnicos
administrativos responderam o questionário sobre cada um dos tópicos apresentados, num total
de 26 questões distribuídas em 5 tópicos).
III – Autovaliação dos discentes (77% dos estudantes responderam o questionário
sobre cada um dos tópicos apresentados, num total de 26 questões distribuídas em 5 tópicos).
IV- Avaliação efetuada pela Comunidade Externa – (144 questionários efetuados
junto aos moradores dos Bairros Vila Progresso II e Capeloza.
A escala utilizada para avaliação com os técnicos, discentes e docentes:
1 – insuficiente/péssimo
2 – insuficiente/ruim
3 – suficiente/bom
4 – suficiente/muito bom
NA – não se aplica

APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS COM OS DOCENTES
TÓPICO 1 – Organização Didático-Pedagógica


Professor, a instituição oferece a possibilidade de participar dos processos de
discussão para a construção e ou reformulação de propostas de cursos?
1

2

3

4

N/A

0% 0% 0%
27%
73%



Professor, a Instituição oferece a possibilidade de participar de projetos de
extensão?
1

2

3

4

N/A

0% 9%
46%

18%
27%



Professor, a Instituição oferece possibilidade de participar de atividades de
pesquisa?
1

2

3

4

N/A

0% 9%

9%
9%
73%



Professor, a Instituição oferece a possibilidade de participar de projetos que integre
docentes, discentes e técnico-administrativos da educação técnica e superior?

1

2

3

4

N/A

0% 0%
18%

36%

46%



Professor, a Instituição oferece a possibilidade de participar de atividade
extraclasse, visando cumprir a carga horária de atividades complementares?
1

2

3

4

N/A

0% 0%
9%
27%

64%

TÓPICO 2 – Avaliação do curso


Professor, o currículo do curso é atualizado e atende as necessidades do mercado
de trabalho?
1

2

3

4

N/A

0% 0%
27%

36%

37%



Professor, a Coordenação do curso esta disponível para atendimento aos docentes
e discentes?
1

2

3

4

N/A

0% 0%
9%
27%
64%



Professor, a relação às aulas práticas, os equipamentos disponíveis dos laboratórios
são suficientes para o número de estudantes?
1

2

3

4

N/A

0%

18%

18%
18%

46%



Professor, o curso apresenta ações de apoio aos discentes como apoio pedagógico,
monitoria, orientação de trabalhos, dentre outras?
1

2

3

4

N/A

0% 0%
18%
18%
64%



Professor, a Instituição oferece estágio curricular supervisionado?

1

2

3

4

N/A

0%
9%

18%
18%

55%

TÓPICO 3 – Infraestrutura e serviços


Professor, o espaço físico da biblioteca e as instalações são adequados?
1

2

3

4

N/A

0% 0%
18%

9%

73%



Professor, o acervo - qualidade e quantidade de livros na biblioteca - é adequado?
1

2

3

4

N/A

0% 0% 0%
18%

82%



Professor, as salas de aula possuem espaço físico e mobiliário adequado ao número
de estudantes?

1

2

3

4

N/A

0%
9%
9%
9%
73%



Professor, o número de laboratórios e equipamentos de informática é adequado às
necessidades do ensino, da pesquisa e da extensão?
1

2

3

4

N/A

0%
9%
27%
46%



18%

Professor, o número de laboratórios didáticos especializados é adequado às
necessidades do ensino, da pesquisa e da extensão?
1

2

3

4

N/A

0%
9%
36%

9%

46%



Professor, o serviço de higienização atende aos padrões de higiene e salubridade?

1

2

3

4

0%

N/A
0%

9%
18%
73%



Professor, o serviço de segurança atende as necessidades do Campus?
1

2

3

4

N/A

0% 0%

18%
46%

36%



Professor existe espaços adequados para atividades do professor (estudos,
atendimento ao estudante, planejamento das aulas, atividades de pesquisa e
extensão)?
1

2

3

4

N/A

0%
9%
27%
27%

37%

TÓPICO IV - Gestão e organização


Professor, a gestão conduz de forma democrática o funcionamento do Campus?
1

2

3

4

N/A

0% 0%

18%
46%
36%



Professor, a gestão faz divulgação de regimento, orçamento, portarias, resoluções,
ordens de serviço e demais regulamentações do Campus?
1

2

3

4

N/A

0% 0% 0%
36%
64%



Professor, as notas, transferências e diplomas são expedidos/divulgados em tempo
hábil?
1

2

3

4

N/A

0%
18%

9%
27%

46%

TÓPICO V – Comunicação com a Sociedade



Professor, o campus fornece, com clareza e agilidade, informações sobre o Instituto
e seu funcionamento?
1

2

3

4

N/A

0% 0%
9%
36%

55%



Professor, o campus apresenta informações sobre as atividades de ensino, pesquisa
e extensão do IFMA à comunidade externa?
1

2

3

4

N/A

0% 0%

18%
46%
36%



Professor, os meios de comunicação utilizados pelo IFMA são adequados para
divulgar suas atividades à comunidade?
1

2

3

4

N/A

0% 0%
18%
55%



27%

Professor, o site é atualizado e atende às necessidades dos usuários?

1

2

3

4

N/A

0% 0%
9%
27%
64%

ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS - DOCENTES

A análise dos dados obtidos através dos questionários aplicados junto aos docentes
atuantes no curso de Licenciatura em Química revelou que: a totalidade dos servidores, em
questão, responderam como “bom” ou “muito bom” quanto ao Campus oferecer a possibilidade
de participação nos processos de discussão para a construção e ou reformulação de propostas
de cursos, numa dimensão didático-pedagógica, o que, entre outras coisas, revela o caráter de
gestão participativa apregoado no Campus Açailândia.

A mesma avaliação favorável se manteve quanto à possibilidade de participação em
projetos de extensão o que correspondeu a 46% e 27% de professores que responderam “muito
bom” ou “bom”, respectivamente, a este quesito. Tais valores somados ao expressivo percentual
de 73% de docentes que acreditam nas políticas de participação em atividades de pesquisa
corroboram que o Campus tem pensado e efetivado medidas que expandam a educação para
além das fronteiras da sala de aula.

Por outro lado, a pesquisa revelou que medidas ainda precisam ser implementadas
para que a união de projetos em parceria com o curso técnico se torne mais constantes.

Quanto à avaliação do curso superior de Licenciatura em Química, no que diz
respeito à atenção deste às necessidades do mercado de trabalho, observou-se uma disparidade
nas opiniões dos docentes, o que suscita a ideia, de que para alguns professores, seus planos de
curso estariam desatualizados e não concernentes às reais necessidades do mercado.

Frisa-se ainda, a disponibilidade da coordenação do curso em atender os professores
e acadêmicos, apontada como satisfatória por 64% dos docentes entrevistados, mesmo valor
obtido entre aqueles que declararam como “bom” e “muito bom” no quesito referente aos
equipamentos disponíveis nos laboratórios para as aulas práticas.

O Campus Açailândia conta atualmente com dois laboratórios de informática, um
laboratório de microbiologia e um laboratório especializado no curso de Licenciatura em
Química. Em avaliação da infraestrutura por parte dos docentes, quanto à adequação destes às
necessidades de ensino, pesquisa e extensão, observou-se um percentual baixo de professores
que consideram como “bom” ou “muito bom” o número de laboratórios, fossem eles didáticos
ou não, e equipamentos de informática disponibilizados aos acadêmicos.

Ressalta-se ainda, no aspecto infraestrutura, a carência de espaços adequados para
as atividades extraclasses do professor, no que diz respeito a estudos, atendimento aos
estudantes, planejamento das aulas e atividades de pesquisa e extensão; uma vez que o Campus
oferece apenas um espaço comunitário para a realização de todas as atividades listadas.

Quanto à gestão e organização do Campus, foi expressivo o número de professores
que se declararam satisfeitos para com a forma democrática de como o Campus é conduzido,
quanto à divulgação de regimentos, orçamentos, portarias, resoluções, ordens de serviço e
demais regulamentações e ainda, quanto à expedição de diplomas e transferências em tempo
hábil.

Por fim, no que diz respeito à comunicação com a sociedade externa, os meios de
socialização e divulgação de informações do Campus, foi bem avaliado pelos docentes, com
uma quantidade expressiva daqueles que consideram como “boa” ou “muito boa” a forma clara
e ágil de que o Campus se utiliza ao apresentar informações sobre atividades de ensino, pesquisa
e extensão, seja através do site institucional ou de outros meios afins.

APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS COM OS DISCENTES
TÓPICO 1 – ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA


Prezado estudante, a instituição oferece a possibilidade de participar dos processos
de discussão para a construção e ou reformulação de propostas de cursos?
1

2

3

11%

4

N/A

22%

67%



Prezado estudante, a Instituição oferece a possibilidade de participar de projetos
de extensão?
1

2

3

4

N/A

22%

28%

50%



Prezado estudante, a Instituição oferece possibilidade de participar de atividades
de pesquisa?
1

2

39%

3

4

25%

36%

N/A



Prezado estudante, a Instituição oferece a possibilidade de participar de projetos
que integre docentes, discentes e técnico-administrativos da educação técnica e
superior?
1

2

3

4

N/A

3%
22%

19%

56%



Prezado estudante, a Instituição oferece a possibilidade de participar de atividade
extraclasse, visando cumprir a carga horária de atividades complementares?
1

2

3

4

N/A

8%
36%

22%

34%

TÓPICO 2 – AVALIAÇÃO DO CURSO


Prezado estudante o currículo do curso é atualizado e atende as necessidades do
mercado de trabalho?

1

2

3

4

N/A

8%
19%

17%

56%



Prezado estudante a Coordenação do curso esta disponível para atendimento aos
docentes e discentes?

1



2

3

4

N/A

3%

Prezado
com
aulas

estudante,
relação
às
práticas, os

19%

31%

47%

equipamentos disponíveis dos laboratórios são suficientes para o número de
estudantes?
1

2

3

4

N/A

6%
33%

28%

33%



Prezado estudante o curso apresenta ações de apoio aos discentes como apoio
pedagógico, monitoria, orientação de trabalhos, dentre outras?

1

2

3

4

N/A

3%
14%
28%

55%



Prezado estudante, a Instituição oferece estágio curricular supervisionado?
1

2

3

4

3%

N/A

11%

14%

36%

36%

TÓPICO3 – Infra estrutura e serviços


Prezado estudante, o espaço físico da biblioteca e as instalações são adequados?
1

2

17%

39%



3

4

N/A

19%

25%

Prezado estudante o acervo - qualidade e quantidade de livros na biblioteca - é
adequado?

1

2

3

4

N/A

3%
22%
39%
36%



Prezado estudante, as salas de aula possuem espaço físico e mobiliário adequado ao
número de estudantes?
1

2

3

4

N/A

3% 3% 3%

30%
61%



Prezado estudante o número de laboratórios e equipamentos de informática é
adequado às necessidades do ensino, da pesquisa e da extensão?
1

2

3

4

N/A

5%

17%

14%

64%



Prezado estudante, o número de laboratórios didáticos especializados é adequado
às necessidades do ensino, da pesquisa e da extensão?

1

2

3

4

N/A

6% 5%

25%
64%



O serviço de higienização atende aos padrões de higiene e salubridade?
1

2

3

4

N/A

3%

33%

64%



Prezado estudante, o serviço de segurança atende as necessidades do Campus?
1

2

3

4

N/A

3% 5%

31%

61%



Prezado estudante, existem espaços adequados para atividades do professor
(estudos, atendimento ao estudante, planejamento das aulas, atividades de pesquisa
e extensão)?
1

2

3

4

N/A

5%
17%

14%

64%

TÓPICO IV - Gestão e organização


Prezado estudante, a gestão conduz de forma democrática o funcionamento do
campus?
1

2

3

4

N/A

5%
17%

14%

64%



Prezado estudante a gestão faz divulgação de regimento, orçamento, portarias,
resoluções, ordens de serviço e demais regulamentações do campus?
1

2

3

4

3% 3%
16%

50%

28%

N/A



Prezado estudante, as notas, transferências e diplomas são expedidos/divulgados
em tempo hábil?
1

2

3

4

N/A

3% 5%
22%

28%

42%

TÓPICO V – Comunicação com a Sociedade


Prezado estudante, o campus fornece, com clareza e agilidade, informações sobre o
Instituto e seu funcionamento?
1

2

3

4

N/A

3%
8%
19%

70%



Prezado estudante, o campus apresenta informações sobre as atividades de ensino,
pesquisa e extensão do IFMA à comunidade externa?
1

2

3

4

3%
17%

50%

30%

N/A



Prezado estudante, os meios de comunicação utilizados pelo IFMA são adequados
para divulgar suas atividades à comunidade?
1

2

3

4

N/A

3%

25%

30%

42%



Prezado estudante, o site é atualizado e atende às necessidades dos usuários?
1

2

3

4

N/A

3%
17%
36%
44%

ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS - DISCENTES

Quanto à organização didático-pedagógica pode-se verificar que há um equilíbrio
na avaliação, onde a maior parte do alunado (75-78%) avalia suficiente/boa/muito boa. O
quesito em que a avaliação apresentou o resultado menos favorável foi o E, que trata da
realização de atividades extraclasse.

No geral, os estudantes avaliam o curso como suficiente/bom/muito bom. Este
diagnóstico não pode ser aplicado ao quesito C, que trata das aulas práticas e do laboratório,
onde aproximadamente 67% dos estudantes que participaram da pesquisa consideram que estes
ambientes e atividades são insuficiente/péssimo/ruim.

A avaliação da infraestrutura e serviço traz resultados que merecem destaques. O
espaço físico da biblioteca foi considerado por 44% como insuficiente/péssimo/ruim. O acervo
obteve uma avaliação insuficiente/péssimo/ruim de 58% dos entrevistados. Os demais quesitos
foram bem avaliados pela maioria. Mas também, mostra algumas deficiências: 19,4% avaliam
o quesito C como insuficiente/péssimo/ruim; aproximadamente 31% avaliam o quesito D como
insuficiente/péssimo/ruim e esta mesma avaliação é dada por 20% do alunado
ao quesito H.
A gestão e organização, como um todo, é avaliada pela maior parte dos discentes
como suficiente/boa/muito boa. Porém, cabe mencionar que os quesitos A,B e C,
respectivamente, foram avaliados por cerca de 17%, 30% e 34% dos entrevistados como
insuficiente/ruim/péssimo.
A maior parte dos estudantes que participaram da pesquisa acredita que a
comunicação do IFMA com a sociedade é suficiente/boa/muito boa. No entanto, percentuais
significativos dos investigados discordam da maioria, onde cerca de 31%, 33% e 17% avaliam,
respectivamente, aos quesitos B, C e D como suficiente/ruim/péssimo.

APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS PARA OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
TÓPICO 1 – ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA


Prezado técnico, a instituição oferece a possibilidade de participar dos processos de
discussão para a construção e ou reformulação de propostas de cursos?
1

2

3

4

N/A

0% 0%
10%
40%
50%



Prezado técnico, a Instituição oferece a possibilidade de participar de projetos de
extensão?
1

2

3

4

N/A

10% 0% 0%
30%

60%



Prezado técnico, a Instituição oferece possibilidade de participar de atividades de
pesquisa?
1

2

3

4

0% 0% 0%
30%
70%

N/A



Prezado técnico, a Instituição oferece a possibilidade de participar de projetos que
integre docentes, discentes e técnico-administrativos da educação técnica e
superior?
1

2

3

4

N/A

0% 0% 10%

50%

40%



Prezado técnico, a Instituição oferece a possibilidade de participar de atividade
extraclasse, visando cumprir a carga horária de atividades complementares?
1

2

3

4

N/A

0%
10% 10%
20%
60%

TÓPICO 2 – AVALIAÇÃO DO CURSO


Prezado técnico, o currículo do curso é atualizado e atende as necessidades do
mercado de trabalho ?

1

2

3

4
0%

0%

10%

N/A

20%
70%



Prezado técnico, a Coordenação do curso esta disponível para atendimento aos
docentes e discentes?
1

2

3

4

N/A
0%

10%10%
20%
60%



Prezado técnico com relação às aulas práticas, os equipamentos disponíveis dos
laboratórios são suficientes para o número de estudantes?
1

2

3

4

N/A

0% 0%

30%

20%

50%



Prezado técnico o curso apresenta ações de apoio aos discentes como apoio
pedagógico, monitoria, orientação de trabalhos, dentre outras?

1

2

3

4

N/A

0% 0% 0%

50%



50%

Prezado técnico, a Instituição oferece estágio curricular supervisionado?
1

2

3

4

N/A

0% 0% 0%

50%

50%

TÓPICO3 – Infraestrutura e serviços


Prezado técnico, o espaço físico da biblioteca e as instalações são adequados?
1

2

3

4

N/A

0% 0%
10%

20%

70%



Prezado técnico o acervo - qualidade e quantidade de livros na biblioteca - é
adequado?

1

2

3

4

N/A

0% 0%
20%

30%

50%



Prezado técnico, as salas de aula possuem espaço físico e mobiliário adequado ao
número de estudantes?
1

2

3

4

N/A

0% 0%
10%
20%
70%



Prezado técnico o número de laboratórios e equipamentos de informática são
adequados às necessidades do ensino, da pesquisa e da extensão?
1

2

3

4

N/A

0% 0%
10%
40%
50%



Prezado técnico, o número de laboratórios didáticos especializados são adequados
às necessidades do ensino, da pesquisa e da extensão?

1

2

3

4

N/A

0% 0% 0%

40%
60%



Prezado técnico, o serviço de higienização atende aos padrões de higiene e
salubridade?
1

2

3

4

N/A

0% 0% 0%

40%
60%



Prezado técnico, o serviço de segurança atende as necessidades do Campus?
1

2

3

4

N/A

0% 0% 0%

30%

70%



Prezado técnico, existem espaços adequados para atividades do professor (estudos,
atendimento ao estudante, planejamento das aulas, atividades de pesquisa e
extensão)?

1

2

3

4

N/A

0% 0%
10% 10%

80%

TÓPICO IV - Gestão e organização


Prezado técnico, a gestão conduz de forma democrática o funcionamento do campus?
1

2

3

4

N/A

0% 0%
10%
50%
40%



Prezado técnico, a gestão faz divulgação de regimento, orçamento, portarias,
resoluções, ordens de serviço e demais regulamentações do campus?
1

2

3

4

N/A

0%
10% 10%
30%
50%



Prezado técnico, as notas, transferências e diplomas são expedidos/divulgados em
tempo hábil?

1

2

3

4

N/A

0% 0%
10%
30%
60%

TÓPICO V – Comunicação com a Sociedade


Prezado técnico, o campus fornece, com clareza e agilidade, informações sobre o
Instituto e seu funcionamento?
1

2

3

4

N/A

0% 0%
10%
30%
60%



Prezado técnico, o campus apresenta informações sobre as atividades de ensino,
pesquisa e extensão do IFMA à comunidade externa ?
1

2

3

4

N/A

0% 0%
20%

40%
40%



Prezado técnico, os meios de comunicação utilizados pelo IFMA são adequados
para divulgar suas atividades à comunidade?

1

2

3

4
0%

0%

10%

N/A

50%
40%



Prezado técnico, o site é atualizado e atende às necessidades dos usuários?
1

2

3

4

N/A

0% 0%
20%
50%
30%

ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS – TÉC.
ADMINISTRATIVOS

Em geral a avaliação realizada pelos técnicos administrativos, por meio de questionário,
foi positiva. Na dimensão que trata da organização didático-pedagógica, a maioria dos técnicos
avaliou como muito boa a possibilidade que a instituição oferece em participar de processos de
discussão e propostas de cursos, projetos de extensão, atividades de pesquisas e atividades
extraclasse.
Quanto à avaliação do curso, 70% dos técnicos avaliaram o currículo do curso como
suficiente (nível 3 - bom). Já em relação ao atendimento pela coordenação, 60% acham ser
muito bom. Para a metade dos avaliadores, as condições para aulas práticas são boas. As ações
de apoio aos discentes e oferta de estágio supervisionados foram considerados suficientes, tendo
resultados nos níveis 3 (bom) e 4(muito bom).

A terceira dimensão, que trata sobre infraestrutura e serviços, foi avaliada como
suficiente, destacando os resultados em relação às salas de aulas, o serviço de segurança do
campus e os espaços para atividades dos docentes, onde 80% dos técnicos acham ser bom. É
importante citar que 30% destes avaliadores consideram o acervo da biblioteca ruim.
Já a gestão e organização foram avaliadas como suficientes – bom, com destaque para
o percentual de 60% que consideram que as notas, transferências e diplomas são
expedidos/divulgados em tempo hábil.
A comunicação com a sociedade também aparece como suficiente na avaliação dos
técnicos, tendo como item de destaque o site da instituição, considerado por 50% como muito
bom.

AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE EXTERNA

Os questionários foram aplicados pelos integrantes da CPA do IFMA Campus
Açailândia nos bairros da Vila progresso II e Capeloza. Foram aplicados 144 questionários.
A população da Vila Progresso II é de cerca de 600 habitantes e a da Capeloza cerca
de 4500 habitantes. Para probabilidade de erro de 10% (0,10) mantendo constante o número de
habitantes, a amostra mínima seria de 100 habitantes.

1. Perfil - Grau de instrução
fundamental completo

fundamental incompleto

médio completo

médio incompleto

superior completo

superior incompleto

não estudou
2% 1%
1%
10%
24%

38%
24%

2. Você sabe o que significa IFMA Campus Açailândia?

sim

não

24%

76%

3. Você conhece ou já esteve no IFMA Campus Açailândia?

sim

não

33%
67%

4. O IFMA Açailândia mantém uma boa imagem na sociedade?

sim

não

em parte

não sabe responder

11% 1%
4%

84%

5. O IFMA Açailândia procura saber as necessidades da sociedade?

sim

não

não sabe responder

24%

12%

64%

6. Os meios de comunicação utilizados pelo IFMA Campus Açailândia para se comunicar
com a sociedade são adequados?

sim

4%

não

não sabe responder

14%

82%

7. Na sua casa e ou família tem alguém que trabalha ou trabalhou no IFMA Campus
Açailândia?
sim

não

não sabe responder
1%
15%

84%

8. Na sua casa e ou família tem alguém que estuda ou estudou no IFMA Campus Açailândia?

sim

não

não sabe responder
1%

41%
58%

9. Como você avalia os Cursos de Extensão do IFMA – Campus Açailândia?

péssimo

ruim

regular

bom

ótimo

não sabe responder

0% 6% 1% 6%

30%
57%

10. Como você avalia o Ensino Médio do IFMA – Campus Açailândia?

péssimo

ruim

regular

bom

ótimo

não sabe responder
0% 3% 4% 5%
36%
52%

11. Como você avalia o Ensino Técnico do IFMA – Campus Açailândia?

péssimo

ruim

regular

bom

ótimo

não sabe responder

0% 0% 5%
6%
37%
52%

12. Como você avalia o Ensino de Graduação do IFMA – Campus Açailândia?

péssimo

ruim

regular

bom

ótimo

não sabe responder
5%

0% 0% 6%

32%
57%

13. Como você avalia as Atividades Culturais do IFMA – Campus Açailândia?

péssimo

ruim

regular

bom

ótimo

não sabe responder

4% 2% 0%
12%
33%
49%

14. Você indicaria a alguém os cursos ofertados pelo IFMA- Campus Açailândia?

sim

não

não sabe responder

4%2%

94%

ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS - COMUNIDADE
EXTERNA

Dentre as estatísticas geradas na análise dos questionários aplicados junto à
comunidade externa do IFMA Campus Açailândia (a saber, Vila Capeloza e Vila Progresso II),
destaca-se:
 um percentual expressivo de entrevistados (76,39%) conhece o IFMA – Campus
Açailândia, o que reflete, não apenas o fato da amostragem ter captado, em sua maioria,
indivíduos em idade escolar com fundamental incompleto, Médio completo, Médio incompleto
e percentuais 23,61%, 23,61% e 38,19%, respectivamente, como também os esforços que o
Instituto tem empreendido no intuito de oferecer uma educação Básico-técnica e Superior de
qualidade à população açailandense.


66,67% responderam afirmativamente quando questionados sobre já

terem estado, em algum momento, no IFMA – Campus Açailândia. Seja em busca de
informações, participação em eventos ou mera curiosidade, o Campus Açailândia tem se
mostrado receptivo à comunidade externa, o que é ainda corroborado pela boa imagem que o
Instituto açailandense mantém frente à sociedade: um percentual contundente de 84,03% de
entrevistados, que aprovam as ações do Campus, além de um somatório de 88,19% de pessoas
que consideram o Ensino Médio do Campus como bom ou ótimo, 90,28% que colocam o
Ensino Técnico institucional em Açailândia no mesmo patamar e ainda a categórica marca de
88,88% de indivíduos que consideram o Ensino de Graduação do Instituto Federal em
Açailândia igualmente bom ou ótimo.

Ressalta-se, entretanto, um percentual alto de indivíduos que responderam
negativamente sobre terem pessoas em casa ou na família que estudam ou já estudaram no
IFMA – Campus Açailândia; ou de pessoas em casa ou na família que trabalham ou já
trabalharam no referido Campus, com percentuais de 84,03% e 58,33%, respectivamente.
Explica-se tal resultado, a priori, pelos bairros entrevistados serem compostos por pessoas
carentes, em sua maioria oriundas do frágil Ensino Fundamental público oferecido pelo
município, o que faz com que muitos estudantes advindos destes bairros não sejam aprovados
durante o processo seletivo obrigatório para entrada no Instituto, ou não possuam os requisitos
básicos necessários para tanto.
Programas de inclusão de estudantes com deficiência ou em estado de risco como
o “Mulheres Mil”, este avaliado como bom ou ótimo pela maior parte da amostragem, foram
decisivos para que a marca de 64,58% dos entrevistados declarassem que o IFMA – Campus
Açailândia tem procurado saber quais as reais necessidades da população, tal número,
entretanto, poderia ter sido ainda mais expressivo, caso alguns cursos técnicos, especialmente
ligados ao potencial industrial-siderúrgico da cidade, fossem implementados, o que, por
conseguinte se justifica, pela carência, na região, de docentes na área citada.
Por meio do site institucional, programas de rádio e TV e o próprio deslocamento
de servidores até escolas municipais e estaduais no intuito de apresentar os cursos e programas
do Instituto, o Campus Açailândia obteve uma excelente avaliação quanto aos seus
instrumentos de comunicação com a sociedade, atingindo uma marca considerável de 81,94%
de entrevistados que responderam estarem satisfeitos com tais instrumentos.
A boa avaliação empreendida pelos habitantes dos bairros Vila Capeloza e Vila
Progresso II, na referida pesquisa, foram fundamentais para que um percentual convincente de
93,75% de indivíduos se mostrasse solícitos em oferecer a alguém os cursos ofertados pelo
IFMA – Campus Açailândia.

CAMPUS BACABAL

APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS
Com intuito de coleta de informação, o Campus Bacabal aplicou questionários de
sondagem para toda a comunidade e seus resultados estão dispostos a seguir de acordo
com segmento avaliado.
TECNICOS ADMINISTRATIVO

1. O Plano Desenvolvimento Institucional (PDI) é um documento elaborado, a cada
quatro anos, para orientar as ações e políticas da IFMA. Em relação a este Plano:

2. Em seu PDI, o IFMA, tem como missão: "Promover educação profissional, científica
e tecnológica, por meio da integração do ensino, pesquisa e extensão, com foco na
formação do cidadão e no desenvolvimento socioeconômico sustentável. ” Nesse
sentido, o Campus orienta ações no sentido de segui-la?
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3. Prezado técnico, em relação a política de ensino, pesquisa, pós-graduação e
extensão realizada pelo campus, como você avalia a possibilidade em participar de
projetos que integre docentes, discentes e técnico-administrativos da educação
superior?

4. Indique as causas que interferem em seu envolvimento com o ensino, a pesquisa e
a extensão.

5. Com relação as ações, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, como você avalia
a contribuição do Campus na melhoria da qualidade de vida da população local nos
aspectos a seguir:
Promoção da cidadania
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Inclusão social

Desenvolvimento econômico

Defesa do meio ambiente

Memória e produção cultural
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Produção artística

6. Os setores disponíveis no campus possuem espaço físico e mobiliário adequado
para a quantidade de técnicos administrativos?

7. Como você avalia a comunicação do campus com a sociedade através da
contemplação da imagem pública da instituição, estratégias, recursos e qualidade da
comunicação interna e externa?
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8. Quanto à comunicação indique o que mais caracteriza a forma pela qual você toma
conhecimento sobre os acontecimentos na Instituição.

9. Em relação assiduidade na divulgação de ações promovidas pelo campus, avalie os
aspectos a seguir:
Portarias

Eventos, palestras, encontros etc.
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Relatório financeiro

Relatório de ensino

Boletim de serviço interno

10. Como você avalia os recursos necessários para a execução de suas atividades de
modo a atender as especificações do seu cargo?
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11. Como você avalie, de maneira geral, os aspectos referentes à operacionalização
das diretrizes específicas para a capacitação e qualificação dos servidores técnicos
administrativos do campus?

12. Com relação a organização e gestão do campus, como você avalia a o envolvimento
da direção geral no envolvimento com as questões acadêmicas?

13. Com relação as reivindicações promovidas pelos técnicos administrativos, como a
direção geral demonstra interesse nessas ações?
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14. Com relação as instalações físicas, mobiliários, biblioteca, quantidade de
equipamentos de informática, acessibilidade, velocidade de acesso à internet, wi-fi,
política de atualização de equipamentos e softwares atendem às necessidades do
ensino, da pesquisa e da extensão, como você avalia de forma geral essas
informações?

15. Qual sua avaliação com relação as ações decorrentes do processo de avaliação
interna (CPA)?

16. De maneira geral, como você avalia os aspectos referentes à operacionalização das
diretrizes específicas para o atendimento aos discentes?
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17. Com relação a sustentabilidade financeira, os recursos orçamentários do Campus
são distribuídos e aplicados de forma eficiente?

18. Indique aspectos que podem ser melhorados nos Curso superior e no Campus

Laboratórios, Biblioteca, Atividades de extensão, Integração entre discentes,
docentes e coordenação, pesquisas.

No campus os aspectos que podem ser melhorados, são o ambiente da
biblioteca, a recepção. Deve-se ter ambiente de lazer para os alunos, refeitório para
servidores e alunos.

Aumentar as opções de graduação superior

Não apto a sugerir melhorias nos Cursos superiores; para o Campus, melhorias
nas instalações elétricas, instalações de rede (cabeada e wireless), aquisição de mais
livros para biblioteca, criação de uma área de estudo separada para os alunos na
biblioteca, criação de um Restaurante Universitário para atender a demanda de
refeições dos alunos, criação de áreas de lazer, como piscina, quadra poliesportivas, etc.

Acessibilidade, maior envolvimento da direção geral com as questões
acadêmicas, apoio à capacitação e qualificação dos servidores técnicos administrativos,
melhoria dos equipamentos de informática e velocidade de internet.

Infraestrutura física do campus (laboratórios, segurança, área de vivencia e
restaurante), de volumes (específicos) na biblioteca.

Estruturação de laboratórios; mais investimentos em pesquisa e projetos de
extensão; comprometimento de alguns professores que não participam de eventos
importantes para o campus e aproveitam as semanas de eventos acadêmicos para ficar
de folga; investimento em eventos acadêmicos como congressos, encontros e
simpósios; maior publicidade dos cursos oferecidos pelo campus e ofertar novos cursos.

Melhorar a estrutura física: quadra de esportes, piscina, bancos; área de lazer,
refeitório, vestiário; Internet com mais velocidade; Oferecer cursos de capacitação e
qualificação (lato sensu e strito sensu na modalidade EaD) que atendam aos TAE;
Distribuir as tarefas de cada setor e que cada coordenação seguir-se o que lhe cabe:
matrículas, rematrículas, Q acadêmico enfim...; Melhorar sinal de telefone e colocar
mais pontos de telefone; oferecer transporte para buscar e deixar os servidores em suas
residências (tem exemplos como a Vale e Alumar), já que a cidade não possui transporte
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público e o número de servidor dá para oferecer o serviço; contratar novos servidores,
pois há setores no Campus que necessitam de mais força-tarefa.

Liberação do estacionamento do Campus para estudantes, uma vez que não cabe
ao Campus "legislar" sobre ter ou não ter habilitação para a entrada no recinto.

Administração imparcial, sem "panelinhas"

DOCENTES
Qual dos cursos superiores do Campus você leciona ou já lecionou?

1. Com relação a Organização Didático-Pedagógica do Campus, avalie os itens a seguir:

Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMA?

Você participou dos debates/discussões da construção do PDI (2014-2018)?
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Você conhece a missão do Campus?

Você conhece o Projeto do Plano Diretor do Campus?

O campus tem atendido à realidade local?

O Campus oferece a possibilidade de participar dos processos de discussão para a
construção e ou reformulação de propostas de cursos?
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O campus oferece a possibilidade de participar de projetos que integre docentes,
discentes e técnico-administrativos na superior?

2. Como você avalia o planejamento das ações acadêmicas do Campus:

3. Com relação ao ensino, pesquisa e extensão, avalie os aspectos a seguir:

Ensino
Como você avalia o Projeto Pedagógico do curso que leciona?
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O curso oferece atividades de prática profissional ou acadêmica compatíveis com o
proposto no Projeto Pedagógico do Curso?

O currículo do curso é atualizado e atende as necessidades do mercado de trabalho?

De que forma corre a integração entre as disciplinas do período?

Como ocorre a articulação entre teoria e prática?
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Como você avalia as ações de apoio aos discentes dos cursos superiores, como apoio
pedagógico, monitoria, orientação de trabalhos, dentre outras?

Como você avalia os mecanismos de atendimento e orientação acadêmica no cotidiano
dos cursos superiores?

De que forma as ações previstas/implantadas pela instituição atendem a inovação
tecnológica e propriedade intelectual?
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Integração entre ensino, pesquisa e extensão

O processo de seleção para as bolsas de monitoria

PESQUISA
Como você avalia as políticas institucionais de pesquisa voltados para a formação de
novos pesquisadores, considerando a iniciação científica?
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Processo de seleção para as bolsas de iniciação científica

As políticas da pesquisa estão articuladas com as demais atividades acadêmicas?

Condições existentes para o desenvolvimento da pesquisa no Campus.

O campus oferece apoio aos discentes na participação e consequentemente na
divulgação dos trabalhos de pesquisa em eventos, encontros e afins?
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EXTENSÃO
Políticas e mecanismos de incentivo à extensão no Campus

Atividade culturais

Atividades de esporte e lazer
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Programa de iniciação à docência

Como você avalia das atividades de extensão desenvolvidas pelo Campus para a
sociedade?

4. Como você avalia as políticas e ações de acessibilidade no campus?

5. Como você avalia a imagem externa do Campus?
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6. O campus apresenta informações sobre as atividades de ensino, pesquisa e
extensão à comunidade externa?

7. Quanto à comunicação indique o que mais caracteriza a forma pela qual você toma
conhecimento sobre os acontecimentos no Campus.

8. Em relação assiduidade na divulgação de ações promovidas pelo campus, avalie os
aspectos a seguir:
Portarias
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Eventos, palestras, encontros

Relatório financeiro

Relatório de ensino
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Boletim de serviço interno

9. Com relação a organização e gestão do campus, avalie os itens a seguir:

Atuação da Direção Geral-DRG

Atuação da Direção de Ensino-DDE
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Atuação da Direção de Planejamento e Gestão-DPG

Atuação do Departamento de Educação Superior de Tecnologia-DEST

Atuação das Coordenações de Cursos Superiores

Atuação Departamento de Extensão e Relações Institucionais-DERI

Atuação Departamento de Registro e Controle Acadêmico-DRCA
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Atuação do Núcleo de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação-NPPGI

Atuação do Setor Pedagógico

Atuação do Núcleo de Assistência ao Educando-NAE

Atuação do Núcleo de Tecnologia da Informação-NTI
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Atuação do Núcleo de Gestão de Pessoas-NGP

Atuação do Setor Medico

Atuação do Núcleo de Licitações, Compras e Contratos –NLCC
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10. Como você avalia tramitação de documentos, processos e solicitações no campus:

11. Com relação as instalações físicas, mobiliários, biblioteca e outros, avalie os itens
a seguir:
Ambiente e instalações das salas de aula

Ambiente e instalações da sala dos professores

Quanto aos espaços adequados para atividades do professor (estudos, atendimento ao
aluno, planejamento das aulas, atividades de pesquisa e extensão).
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Quanto ao número de laboratórios e equipamentos de informática.

Quanto as condições ambientais e físicas dos laboratórios didáticos especializados

Serviços prestados pela cantina
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Conservação e limpeza do Campus

Quanto as Instalações Sanitárias

Quanto a qualidade dos serviços de Internet (wi-fi, e outros)

Quanto ao espaço físico da biblioteca e suas instalações
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Quanto à disponibilidade, qualidade e quantidade de livros disponíveis na biblioteca

Quanto a estrutura de acessibilidade do campus (rampas, piso tátil, placas de divulgação
em braile etc.)

12. Com relação aos relacionamentos interpessoais, valorização do corpo docente e o
seu grau de satisfação, avalie as questões a seguir:
Relacionamento com discentes
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Relacionamento com o corpo docente

Relacionamento com os demais colegas

Relacionamento com o chefe do Departamento de Ensino Superior-DEST
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Relacionamento com o coordenador do curso superior que você atua

Formação profissional continuada ofertada ou incentivada pelo Campus

Quanto a sua carga horaria de aula, como você à avalia?

Período reservado para estudos, planejamentos e avaliações incluídos na carga horária
de trabalho
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Como você avalia sua motivação/satisfação com o trabalho que você desenvolve no
campus?

13. Qual sua avaliação com relação as ações decorrentes do processo de avaliação
interna (CPA)?

14. Com relação a sustentabilidade financeira, os recursos orçamentários do Campus
são distribuídos e aplicados de forma eficiente?
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15. Indique aspectos que podem ser melhorados no Curso. Ofereça sugestões de como
melhorar.
 Espaço Físico, laboratórios, internet...
 Melhorar o setor pedagógico com mais servidores e nomear uma chefia para o
setor.
 A forma como está distribuída a carga horária dos cursos superiores ferem o que
determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em seu Art. 47 Na educação superior,
o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de
trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando
houver. Da maneira como organizamos nossas disciplinas garantimos ao aluno apenas
150 dias letivos por ano apenas 3/4 que lhe é de direito. Para solucionar o problema
poderíamos ter aulas com duração de 50 minutos, com isso estenderíamos um pouco
mais período de aulas e também evitaríamos o choque entre aulas do técnico e superior.
 Ver a possibilidade do estágio com bolsa;
 Biblioteca
16. Espaço para outros comentários e sugestões.
 Falta melhorar a acessibilidade da rampa que da acesso aos blocos
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DISCENTES

Caro discente, em qual curso você está matriculado?

1. Com relação a Organização Didático-Pedagógica do Campus, avalie os itens a seguir:
Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMA?

Você está participou dos debates/discussões da construção do PDI (2014-2018)?
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Você conhece a missão do Campus?

Você conhece o Projeto do Plano Diretor do Campus?

O campus tem atendido à realidade local?

O Campus oferece a possibilidade de participar dos processos de discussão para a
construção e ou reformulação de propostas de cursos?
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O campus oferece a possibilidade de participar de projetos que integre docentes,
discentes e técnico-administrativos na educação superior?

2. Com relação ao ensino, pesquisa e extensão, avalie os aspectos a seguir:
ENSINO
Como você considera o quadro de pessoal docente do seu curso?
Geral

Licenciatura em Química
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Alimentos

Como você avalia o acompanhamento pedagógico desenvolvido no Campus?

Disponibilidade dos professores do curso, no Campus, para orientação de atividades
diversas extraclasses

Como você avalia a integração entre a teoria e a prática?
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Como você avalia a integração entre o ensino a pesquisa e a extensão?

Como você avalia o atendimento às demandas dos discentes pela coordenação do seu
curso?
Geral

Licenciatura em Química
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Alimentos

Quanto a disponibilização de horários pela coordenação do seu curso para atender os
alunos, como você avalia?
Geral

Licenciatura em Química

Alimentos
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Mecanismos de atendimento e orientação acadêmica no cotidiano dos cursos?

PESQUISA
Como você avalia as políticas institucionais de pesquisa voltados para a formação de
novos pesquisadores, considerando a iniciação científica?

Processo de seleção para as bolsas de iniciação científica
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As políticas da pesquisa estão articuladas com as demais atividades acadêmicas?

Condições existentes para o desenvolvimento da pesquisa no campus.

EXTENSÃO
Políticas e mecanismos de incentivo à extensão no Campus
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Atividade culturais

Atividades de esporte e lazer

Programa de iniciação à docência (PIBID)

Como você avalia das atividades de extensão desenvolvidas pelo Campus para a
sociedade?
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3. A Instituição apoia a participação dos estudantes em eventos de caráter científico
(congressos, encontros, seminários, etc.)?

4. Como você avalia as políticas e ações de acessibilidade no campus?

5. Como você avalia a imagem externa do Campus?
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6. O campus apresenta informações sobre as atividades de ensino, pesquisa e
extensão à comunidade externa?

7. Quanto à comunicação indique o que mais caracteriza a forma pela qual você toma
conhecimento sobre os acontecimentos no Campus.

8. Em relação assiduidade na divulgação de ações promovidas pelo campus, avalie os
aspectos a seguir:
Portarias
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Eventos, palestras, encontros

Relatório financeiro

Relatório de ensino

Boletim de serviço interno
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9. Com relação a organização e gestão do campus, avalie os itens a seguir:
Atuação da Direção Geral-DRG

Atuação da Direção de Ensino-DDE

Atuação da Direção de Planejamento e Gestão-DPG

Atuação do Departamento de Educação Superior de Tecnologia-DEST
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Atuação Departamento de Extensão e Relações Institucionais-DERI

Atuação Departamento de Registro e Controle Acadêmico-DRCA

Atuação do Núcleo de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação-NPPGI

Atuação do Setor Pedagógico
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Atuação do Núcleo de Assistência ao Educando-NAE

Atuação do Núcleo de Gestão de Pessoas-NGP

Atuação do setor medico

10. Como você avalia tramitação de documentos, processos e solicitações no campus:
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11. Com relação as instalações físicas, mobiliários, biblioteca e outros, avalie os itens
a seguir:
Ambiente e instalações das salas de aula

Quanto ao número de laboratórios e equipamentos de informática.

Quanto as condições ambientais e físicas dos laboratórios didáticos especializados

Serviços prestados pela cantina
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Conservação e limpeza do Campus

Quanto as Instalações Sanitárias

Quanto à qualidade e disponibilidade dos serviços de Internet (wi-fi, e outros)

Quanto ao espaço físico da biblioteca e suas instalações
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Quanto à disponibilidade, qualidade e quantidade de livros disponíveis na biblioteca

Quanto ao acervo da biblioteca, este atende às suas necessidades com relação às
disciplinas do curso?
Geral

Licenciatura em Química

Alimentos
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Como você avalia o acervo de periódicos cientifico-acadêmicos disponíveis na biblioteca
do Campus, quanto à atualização?

O horário de funcionamento da biblioteca que atenda às suas necessidades.

Quanto as instalações de salas de leitura e estudo, individuais e coletivas disponíveis na
biblioteca, como você avalia?

Quanto ao serviços e condições de funcionamento do trabalho reprográfico (Xerox)?
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Quanto a estrutura de acessibilidade do campus (rampas, piso tátil, placas de divulgação
em braile etc.)

12. Quanto as salas de aulas, como você as avalia?

13. Com relação Atendimento Estudantil, avalie as questões a seguir:
Procedimento de recepção de novos alunos no Campus

Qual o seu julgamento em relação aos Programas de Assistência Estudantil ofertados
pelo Campus (transporte, moradia, bolsa trabalho)

Relatório de Auto avaliação – Campus Bacabal | 2015

52

Formação profissional continuada ofertada ou incentivada pelo Campus

Quanto a sua carga horaria de aula, como você à avalia?

Período reservado para estudos, planejamentos e avaliações incluídos na carga horária
de trabalho
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Como você avalia sua motivação/satisfação com o trabalho que você desenvolve no
campus

14. Dos itens a seguir, qual (is) você participou (participa) no Campus?
Bolsa de iniciação científica

Programa/projeto de pesquisa

Estágio curricular
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Comissão institucional

Programa/projeto de extensão

Órgão colegiado

Monitoria
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Atividade artística

Atividade desportiva

15. Qual sua avaliação com relação as ações decorrentes do processo de avaliação
interna (CPA)?
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16. Com relação a sustentabilidade financeira, os recursos orçamentários do Campus
são distribuídos e aplicados de forma eficiente?
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CAMPUS BURITICUPU
ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS NOS QUESTIONÁRIOS
A revisão do projeto de auto avaliação institucional, a leitura e análise de documentos
orientadores sobre avaliação institucional e discussões sobre a construção de novos
questionários de avaliação tiveram por finalidade aperfeiçoar o processo avaliativo que
ocorreram durante as atividades e reuniões realizadas durante o segundo semestre de 2015 e o
mês de janeiro de 2016 entre as CPA’s Locais e a CPA Central.
Com o objetivo de garantir ampla participação da comunidade no processo avaliativo,
foram adotados procedimentos para a sensibilização, tais como envio de e-mail aos técnicoadministrativos e professores dos cursos superiores de Biologia, Gestão Pública e Matemática,
promoção de um seminário de auto avaliação, visitas aos departamentos, sala de professores e
salas de aula e divulgação nos murais.
Para a realização da coleta dos dados optou-se por uma amostra voluntária, por
considerar que é uma forma democrática de participação. Os questionários foram
disponibilizados online acessados através de um link enviado por e-mail aos docentes e técnicoadministrativos. A data da coleta dos dados do segmento discente foi previamente divulgada
aos estudantes que responderam às questões online no laboratório de informática.
No processamento dos dados estatísticos e construção dos gráficos foram utilizados os
recursos do programa Microsoft Excel® 2013. Ressalta-se que os resultados em percentagem,
na grande maioria, foram arredondados para o número inteiro subsequente salvo valores <0.5%,
por isso, em alguns gráficos a soma das percentagens não é igual a 100%. Decidiu-se por
apresentar a discussão e análise dos dados obtidos na pesquisa por segmento pesquisado.
A Tabela 01 faz referência ao índice de questionários respondidos pela pesquisa
institucional mostrando a quantidade de participantes da pesquisa por segmento. Do total de
participantes na pesquisa de auto avaliação verificou-se que somente 30,7% são professores e
48,8% são técnico-administrativos.

Tabela 01 - Participantes da Pesquisa por Segmento.
Porcentagem
Universo
Amostra
Segmento
de
da pesquisa Voluntária
Participação
Docentes
65
20
30,7%
Técnicos
43
21
48,8%
108
41
37,9%
Total

APRESENTAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS

A apresentação dos dados está dividida nas seguintes categorias: missão e PDI, ensino,
extensão, pesquisa, a comunicação com a sociedade, administração, organização e gestão,
infraestrutura, organização curricular do curso, avaliação da CPA e Sustentabilidade financeira.

SEGMENTO DOCENTE
Do universo total da pesquisa participaram vinte docentes dos cursos de Biologia,
Gestão Pública e Matemática, conforme detalhado na Tabela 03, sendo que um único professor
pode ter atuado em mais de um curso, esta foi a primeira pergunta.

Tabela 0 3 - Participantes da Pesquisa do Segmento Docente
Quantidade de Porcentagem de
Docentes
entrevistados
Participação
15
53,5%
Biologia
8
28,5%
Gestão Pública
5
17,8%
Matemática
28
100%
Total

PDI e missão do Campus
Como se pode observar no Gráfico 01, o quesito PDI mostra aprovação em três itens,
onde estes tiveram percentuais acima de 45%. Houve reprovação no item do Projeto do Plano
Diretor do Campus de 35%. Onde percebeu-se o conhecimento dos docentes sobre o Plano de
Desenvolvimento Institucional do IFMA, sobre a participação nos debates e discussões da
construção do PDI e sobre a missão do Campus.
Gráfico 01

O Gráfico 02 aponta resultado satisfatório quanto aos três itens, no item 1 para 50% dos
entrevistados o Campus tem atendido a realidade local, no item 2 e 3 o percentual de satisfação
está acima de 70% quando perguntado sobre a possibilidade de participar dos processos de
discussão para a construção e/ou reformulação de propostas de cursos e de projetos que integre
docentes, discentes e técnico-administrativo na educação superior.
Gráfico 02

Planejamento acadêmico

No Gráfico 03 se avaliou o planejamento das ações acadêmicas do Campus de forma
Suficiente atingido 35% da somatória, seguida de 25% Bom, 15% Péssimo e Muito Bom e 10%
não estavam aptos a responder.
Gráfico 03

Ensino, pesquisa e extensão
No Gráfico 04, o item avaliação do Projeto Pedagógico do curso mostra uma aprovação
de 55%. Dos resultados apresentados nos itens oferta de atividades de prática profissional ou
acadêmica compatível com o proposto no Projeto Pedagógico, sobre o currículo do curso e a
integração entre as disciplinas demonstraram resultado satisfatório. No item sobre a articulação
entre teoria e prática 45% apontaram resultado Insuficiente.
Gráfico 04

Nos Gráficos 05, 06 e 07, segue que o item 1 teve a maior aprovação, de 65%, quando
perguntado sobre apoio aos discentes (apoio pedagógico, monitoria, orientação de trabalhos,
dentre outras). No item 2 e 5 que tratados mecanismos de atendimento e orientação acadêmica
e do processo de seleção para bolsas de monitoria apontou resultado satisfatório. Já no item 3 e
4 quanto à inovação tecnológica e a integração entre ensino, pesquisa e extensão os resultados
foram Insuficiente ultrapassando os 35% dos entrevistados.
O quesito pesquisa obteve aprovação em três itens: seleção das bolsas de iniciação
científica, condições para o desenvolvimento da pesquisa e apoio na participação e divulgação
de pesquisa em eventos apresentando 35% nos três itens. Quanto à políticas institucionais de
pesquisa houve empate de 30% entre Insuficiente e Bom. Ressalta-se no terceiro item, políticas
de pesquisa articuladas com as demais atividades acadêmicas o índice de 40% foi de reprovação
enquadrada no conceito Insuficiente.
No quesito extensão as políticas e mecanismos de incentivo à extensão, atividades de
esporte e lazer e a avaliação das atividades de extensão se enquadraram no conceito Bom

superando 35% dos entrevistados. Destaca-se as atividades culturais que obtiveram conceito
Insuficiente de 35% e programa de iniciação à docência houve empate entre os conceitos
Insuficiente e Bom de 30%.
Gráfico 05

Gráfico 06

Gráfico 07

Acessibilidade

No Gráfico 08, tem-se resultados satisfatórios de 40% dos entrevistados, seguidos de
25% no conceito Péssimo, 20% no conceito Suficiente, 10% no conceito não apto a responder
e 5% no conceito Muito bom.
Gráfico 08

Imagem externa do Campus
Quanto à imagem externa do Campus os índices demonstram satisfação entre os
entrevistados, alcançando 35% enquadrado no conceito Bom, Gráfico 09.
Gráfico 09

No quesito divulgação das atividades de ensino pesquisa e extensão à comunidade
externa obteve resultado regular de 25% que indica que é divulgado às vezes. Dentre os
entrevistados 20% pontuam que as informações não são divulgadas à comunidade externa,
Gráfico 10.
Gráfico 10

Comunicação interna
Dentre os diversos meios de comunicação citados neste quesito observa-se que a
comunicação no Campus se dá por meio de Boletins informativos, avisos em quadros, internet
e e-mail somando 65% seguido de 35% conversando com outros colegas de serviço.
Neste quesito, no geral obtiveram-se resultados regulares quanto à divulgação das ações
promovidas pelo Campus, sendo estas razoavelmente divulgadas, somente Boletim de serviço
interno que não divulgam com 35%. Destacam-se os eventos, palestras e encontros que
divulgam de forma satisfatória, Gráfico 11.
.

Gráfico 11

Administração e gestão
Neste quesito se avalia a atuação dos diversos setores da instituição, assim sendo podese constatar que a avaliação foi positiva dado os resultados observados que superam os 40% no
conceito Bom e destaca-se a avaliação da DRG que 40% entrevistados classificaram como
Muito bom, Gráfico 12.
Continuando a avaliar os setores, no Gráfico 13 tem-se que os resultados são
satisfatórios dado que todos os setores se enquadraram no conceito Bom superando os 35%.
No quesito organização e gestão, o resultado apresentado no item processo de tramitação
de documentos, processos e solicitações demonstra nível de avaliação Péssimo apresentando
45% da pesquisa, seguido de 30% no conceito Suficiente, Gráfico 14.
.

Gráfico 12

Gráfico 13

Gráfico 14

Infraestrutura

No gráfico Infraestrutura todos os itens apresentam avaliação satisfatória atingindo mais
de 30% no conceito Bom, destacando o item ambiente e instalações da sala dos professores que
obteve 35% no conceito Muito bom, Gráfico 15.
No gráfico sobre infraestrutura destaca-se dois itens, cujos foram mal avaliados. No item
que trata da qualidade da internet 45% classificaram como Péssimo e 25% Ruim e no item
estrutura de acessibilidade do Campus 45% disseram ser Ruim, Gráfico 16.
Gráfico 15

Gráfico 16

Relacionamentos interpessoais

Neste quesito todos os itens obtiveram resultados satisfatórios inclusos nos conceitos
Bom e Muito bom, onde percebe-se bom relacionamento com os discentes, com o corpo
docente, som os demais colegas, com o DEST (Departamento de Ensino Superior e Tecnico) e
com o coordenador de curso, Gráfico 17.
Gráfico 17

Valorização docente
Igualmente ao quesito anterior, todos os itens obtiveram resultados satisfatórios inclusos
nos conceitos Bom e Muito bom, onde se percebe que há valorização do profissional docente
com formação profissional, Gráfico 18.
Gráfico 18

Avaliação interna

No Gráfico 19 se avalia a atuação da CPA no Campus, sendo este quesito um
direcionamento para futuras melhorias no processo de avaliação interna. Dos entrevistados 45%
consideram Suficientes as ações da CPA.
Gráfico 19

Sustentabilidade financeira

Com relação à sustentabilidade financeira no Gráfico 20, tem-se que 30% não tem
informações da distribuição e aplicação dos recursos financeiros, os que responderam sim são
30%, os que não sabem da distribuição e aplicação dos recursos são 25% e 15% sabem em
parte.
Gráfico 20

SEGMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional

Em relação ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) os resultados mostram
que 62% sabem de sua existência e procuram conhecer o seu conteúdo e que 14% participaram
de sua elaboração, 14% sabem de sua existência, mas não se interessam em conhecer seu
conteúdo, porém 10% não sabiam da existência deste documento, Gráfico 21.
Na dimensão 01 sobre o PDI, 71% dos técnico-administrativos responderam que os
membros da comunidade escolar orientam suas ações no sentido de seguir a missão do IFMA
demonstrando assim que mais da metade dos técnicos reconhecem que as ações são pautadas
na missão, Gráfico 22.

Gráfico 21

1. O Plano Desenvolvimento Institucional
(PDI) é um documento elaborado, a cada
quatro anos, para orientar as ações e
políticas da IFMA. Em relação a este
Plano:

10%
14%
62%
14%

Não sabia de existência deste documento
Sei da sua existência, mas nunca me interessei em conhecer o seu conteúdo
Sei de sua existência e procuro conhecer o seu conteúdo
Participei de sua elaboração

Gráfico 22

2. Em seu PDI, o IFMA, tem como
missão: "Promover educação profissional,
científica e tecnológica, por meio da
integração do ensino, pesquisa e extensão,
com foco na formação do cidadão e no
desenvolvimento socioeconômico
sustentável. ” Nesse sentido, o C

Não apto a responder

14%
71%
14%

Sim

Não

A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão.

Para os 29% dos técnicos-administrativos a possibilidade de participar de projetos que
integre docentes, discentes e técnico-administrativo é Bom, porém 29% consideram péssima e
havendo ainda 19% que avaliam sendo Suficiente as possibilidades de participação em projetos,
Gráfico 23.
As causas que mais interferem no envolvimento dos técnicos com o ensino, é o
acúmulo de tarefas com 48%, falta de formação acadêmica com 33% e a falta de interesse com
33%, Gráfico 24.
Na pesquisa o acúmulo de tarefas é também um dos entraves para o envolvimento dos
técnicos-administrativos, seguidos de falta de informação dos processos. Com 33% estão a falta
de interesse, a falta de oportunidades e a falta de formação acadêmica, Gráfico 25.

Quanto à extensão, os dados revelam que os técnicos-administrativos não tem
oportunidades de participar dos projetos de extensão, seguido de falta de informações dos
processos, falta de interesse e falta de formação acadêmica, Gráfico 26.
Gráfico 23

5%
3. Prezado técnico, em relação a política
de ensino, pesquisa, pós-graduação e
extensão realizada pelo campus, como
você avalia a possibilidade em participar
de projetos que integre docentes, discentes
e técnico-administrativos da educação
superior?

5%
29%
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29%

0%
5%

Não apto a responder
Suficiente
Excelente

Não oferece
Bom

Péssimo
Muito bom

Gráfico 24

Gráfico 25

Gráfico 26

A responsabilidade social da Instituição
A responsabilidade social da Instituição é mais intensa na promoção da cidadania. A inclusão
social, a defesa do meio ambiente, a memória e produção cultural e a produção artística são fatores que
o Campus pouco influencia e com 38% a influência da instituição no desenvolvimento econômico,

Gráfico 27..
Gráfico 27

As condições de trabalho

A avaliação quanto as condições de trabalho dos técnicos expressa que 38%
consideram o espaço físico e mobiliário satisfatório com sua necessidade laboral, porém 33%
considera insuficiente, Gráfico 28.
Para 67% dos técnicos os recursos necessários para a execução de suas atividades são
atendidos com qualidade, Gráfico 29.
Gráfico 28
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6. 0s setores disponíveis no campus
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adequado para a quantidade de técnicos
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Gráfico 29

Comunicação com a sociedade
A comunicação com a sociedade por meio da imagem pública foi considerada por 33%
dos técnicos como satisfatória, mas para 29% é de péssima qualidade. Já para 19% é Suficiente
e 14% muito boa, Gráfico 30.

7. Como você avalia a comunicação do
campus com a sociedade através da
contemplação da imagem pública da
instituição, estratégias, recursos e
qualidade da comunicação interna e
externa?

Não apto a responder
Suficiente

0%
0%

Não oferece
Bom

29%

19%
33%
14%
5%

Péssimo
Muito bom

Comunicação interna

Os meios pelos os quais 67% dos técnicos tomam conhecimento sobre os
acontecimentos na instituição se dá através dos boletins informativos, avisos em quadros,
internet e e-mail e 52% conversando com outros colegas de serviços, Gráfico 31.
No que diz respeito à assiduidade na divulgação de ações promovidas pelo Campus,
as portarias, eventos, palestras e encontros e boletim de serviço interno são razoavelmente
divulgados, porém relatório financeiro e relatório de ensino são raramente divulgados, Gráfico
32.

Gráfico 31

0%
8. Quanto à comunicação indique o que
mais caracteriza a forma pela qual você
toma conhecimento sobre os
acontecimentos no Campus.
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Ofícios, memorandos e cartas internas
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Conversando com os outros colegas de serviços
Boletins informativos, avisos em quadros, internet e e-mail.

Gráfico 32
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Capacitação e qualificação
Para 29% dos técnicos avaliam as diretrizes para capacitação e qualificação sendo de
boa qualidade, mas para também 29% são de péssima qualidade, Gráfico 33.
Gráfico 33

19%
11. Como você avalia, de maneira geral, os
aspectos referentes à operacionalização das
diretrizes específicas para a capacitação e
qualificação dos servidores técnicos
administrativos do campus.
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Bom
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Organização e gestão

O envolvimento da Direção Geral na organização e gestão do Campus é considerada
por 48% dos técnicos satisfatória, Gráfico 34.
Gráfico 34

Infraestrutura física

Com relação às instalações físicas são atendidas razoavelmente no que diz respeito a
mobiliários, biblioteca, quantidade de equipamentos de informática, acessibilidade, velocidade
de acesso à internet, wi-fi, política de atualização de equipamento e softwares, Gráfico 35.
Gráfico 35
5%
14. Com relação as instalações físicas,
mobiliários, biblioteca, quantidade de
equipamentos de informática,
acessibilidade, velocidade de acesso à
internet, wi-fi, política de atualização de
equipamentos e softwares atendem às
necessidades do ensino, da p
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5%
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Não atende à necessidade como um todo
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Avaliação interna

Para 38% o processo de avaliação interna obteve resultado satisfatório. Este é um dado
para observação e reflexão da CPA para as próximas avaliações, Gráfico 36.

Gráfico 36

Políticas de atendimento a estudantes

Neste quesito se avalia a operacionalização das diretrizes específicas para o
atendimento aos discentes, considerando neste aspecto que 38% conceituam sendo boa e 33%
insuficiente, Gráfico 37.
Gráfico 37

14%
33%

16. De maneira geral, como você avalia os
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das diretrizes específicas para o
atendimento aos discentes?
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Sustentabilidade financeira
Com relação à sustentabilidade financeira o gráfico mostra que para 48% os
recursos orçamentários são distribuídos e aplicados em parte de forma eficiente e para 43% são
aplicados de forma eficiente, Gráfico 38.
Gráfico 38

SEGMENTO DISCENTE
Do grupo de estudantes participantes, 42% eram do curso de Licenciatura em Biologia,
40% de Tecnologia em Gestão Pública e 18% de Licenciatura em Matemática, Gráfico 39.
Gráfico 39.

Missão e PDI

Quando questionados sobre o conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI), 59% dos estudantes responderam que não têm conhecimento sobre o Plano, número este
bastante expressivo principalmente quando associado aos 83% dos acadêmicos que afirmaram
não acompanhar os debates/discussão da construção do PDI (2014-2018) e 64% também não
conhecem o Projeto do Plano Diretor do Campus. Esse resultado mostra um ponto negativo, já
que a participação ativa da classe discente é imprescindível na construção de um documento de
tamanha relevância.
Já em relação à missão do IFMA do Campus Buriticupu 59% dos estudantes
questionados afirmaram conhecê-la o que se configura numa ampla disseminação da missão
institucional, Gráfico 40.
Gráfico 40.
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Parcialmente

O Gráfico 41 aponta resultado regular quanto aos três itens, no item 1 para 42% dos
estudantes o Campus tem atendido a realidade local parcialmente somados aos 41% que relatam
que sim, no item 2, 40% afirmam que o Campus oferece a possibilidade de participar dos
processos de discussão para a construção e ou reformulação de propostas de cursos, em
contrapartida 39% relatam que o Campus não oferece possibilidades de participação. Quanto a
possibilidade de participar de projetos que integre docentes, discentes e técnico-administrativos
na educação superior, 44% relatam que participam destes projetos.

Gráfico 41

Ensino

Nota-se no Gráfico 42 que apesar dos estudantes estarem satisfeitos com o quadro de
pessoal docente nos cursos e com o acompanhamento pedagógico, expressivas fragilidades são
reveladas na categoria Ensino, pois os resultados demonstraram insatisfação por parte dos
estudantes, principalmente aos itens que tratam disponibilidade de professores para orientação
de atividades diversas extraclasses e para a integração entre a teoria e a prática.
Continuando a avaliar o ensino os estudantes apontaram que a integração entre ensino,
pesquisa e extensão é insuficiente, mas o atendimento as demandas dos estudantes pela
coordenação, a disponibilização de horários pela coordenação para atender os estudantes e os
mecanismos de orientação acadêmica nos cursos se mostram satisfatórios, Gráfico 43.

Gráfico 42

Gráfico 43

Pesquisa
No tópico Pesquisa, o nível de insatisfação é muito significante, chamando a atenção
para todos os itens avaliados. A média geral de deficiência atingiu o mínimo de 44% e o máximo
de 57%. Entre os itens avaliados, o de maior deficiência foi o questionamento sobre o processo
de seleção para as bolsas de iniciação científica com 57%, seguida das políticas institucionais
para a formação de novos pesquisadores com 55%, das condições existentes para o

desenvolvimento da pesquisa com 50% e das políticas articuladas com as demais atividades
acadêmicas com 44%, Gráfico 44.

Gráfico 44.

Extensão

Quanto à extensão, os resultados obtidos também mostraram uma grande insatisfação
por parte dos discentes, chegando à média de 47% dos estudantes no item das políticas e
mecanismos de incentivo à extensão, 45% do programa de iniciação à docência, 40% nas
atividades culturais, 38% nas atividades de extensão desenvolvidas pelo Campus e 36% das
atividades de esporte e lazer, Gráfico 45.

Gráfico 45

Atendimento estudantil
Sobre o apoio da Instituição à participação dos estudantes em eventos de caráter
científico (congressos, encontros, seminários, etc), o gráfico abaixo aponta resultado positivo
para a Instituição, com destaque para o quesito: sem restrições, com recurso financeiro e
dispensa de presenças nas aulas para os que participam, representando 32% dos acadêmicos,
Gráfico 46.
Gráfico 46.

Acessibilidade
No Gráfico 47 demonstra resultados satisfatórios diante do quesito acessibilidade,
apesar do Campus ainda não ter adaptado totalmente os espaços como, piso tátil, placas de
identificação em braile, livros adaptados, sala de recursos, etc.
Gráfico 47.
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Comunicação com a sociedade
Com relação à comunicação da Instituição com a sociedade, o Gráfico 48 também se
mostrou positivo com um percentual de 40% com a média dos conceitos bom e muito bom
avaliados na categoria.
Gráfico 48.
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Para 27% dos estudantes o Campus informa às vezes sobre as atividades de ensino,
pesquisa e extensão à comunidade externa, para 19% informa raramente, para 16% informa
quase sempre, Gráfico 49.
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Comunicação interna
No que diz respeito à comunicação com os estudantes, 45% apontam que esta é realizada
por meio de boletins informativos, avisos em quadros, internet e e-mail, e para 27% tomam
conhecimento sobre os acontecimentos no Campus por meio de conversas com outros colegas
estudantes, Gráfico 50.
Gráfico 50.

No quesito assiduidade na divulgação de ações promovidas pelo Campus a maioria dos
as divulgações das ações são razoavelmente divulgadas, quanto às portarias 30%, à Relatório
financeiro 31%, Relatório de ensino 34%, boletim de serviço interno 31%. Destaca-se os
eventos, palestras e encontros que são divulgados amplamente para 40% dos estudantes,
Gráfico 51.

Gráfico 51

Administração e gestão

Pode-se verificar que apesar das três diretorias e do setor de registro e controle
acadêmico (DRCA) obterem avaliação bastante positiva. O setor com maior índice de
insatisfação segundo os estudantes foi o NPPGI – Núcleo de Pesquisa, Pós-graduação e
Inovação com 40% dos estudantes que desconhecem este setor.
Destaca-se, ainda, que a gestão deve buscar melhorias no processo de tramitação de
documentos e solicitações, uma vez que 33% dos participantes demostraram insatisfação nesse
item o considerando péssimo. Analise a partir dos Gráficos 52, 53, 54 e 55.
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Infraestrutura
Com relação à Infraestrutura, os estudantes mostraram-se satisfeitos quanto ao tópico
que teve índices acima dos 50%. Ressalta-se que os itens relacionados à instalações sanitárias
obtiveram percentuais positivos, com 52% de aprovação dos acadêmicos. Outro item bem
avaliado foi o ambiente e instalações das salas de aula atingindo 51% de satisfação. Em
contrapartida, os itens “Qualidade e disponibilidade dos serviços de internet (wi-fi e outros) e
Serviços e condições de funcionamento do trabalho reprográfico (Xerox) merecem uma
atenção especial, pois apresentaram um considerável índice de deficiência, onde a internet
considerada péssima atingiu 55% e a Xerox considerada inexistente com 42% e péssima com
26%.
Quanto às salas de aula os estudantes a classificaram como sendo amplas, arejadas, bem
iluminadas e com mobiliário adequado, com 66% de aprovação.
Analise a partir dos Gráficos 56, 57, 58, 59 e 60.
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Participação dos estudantes em atividades
Com relação à Participação dos estudantes em atividades ofertadas pela Instituição,
todos os itens avaliados contam com uma expressiva não participação em programas, projetos
e atividades institucionais apontando uma grande fragilidade nesta categoria. Participação em
órgão colegiado é um dos itens avaliados na figura acima a ter um percentual mais significativo
(75%) de não participação dos estudantes.
A exigência de não vinculação empregatícia, como parte dos requisitos para a
participação em bolsa de iniciação científica, projeto ou programa de pesquisa, de extensão e
monitoria, pode ser um dos argumentos que justificam os resultados do gráfico. Analise a partir
dos Gráficos 61 e 62.
Gráfico 61.

Gráfico 62.

Avaliação interna

No gráfico acima se avalia a atuação da CPA no Campus, sendo este quesito um
direcionamento para futuras melhorias no processo de avaliação interna. Dos estudantes 41%
não estão aptos a responder e 26% consideram Suficientes as ações da CPA, Gráfico 63.

Gráfico 63.
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Sustentabilidade financeira

Com relação à sustentabilidade financeira no Gráfico 64 tem-se que 53% não tem
informações da distribuição e aplicação dos recursos financeiros, os que sabem em parte com
os recursos são aplicados são 22%, os que não sabem da distribuição e aplicação dos recursos
somam 16% e os que sabem são 11%. Estes dados mostram uma preocupação, pois partiu-se
do princípio que os recursos são oriundos de arrecadação de impostos e os nossos estudantes
são contribuintes e beneficiários, portanto deveriam ter prestação de contas de forma frequente
para esclarecer os gastos da instituição.
Gráfico 64.

CAMPUS CODÓ
QUESTIONÁRIOS – TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS – CODÓ
Universo: 15 /Amostra: 11 servidores
1. O Plano Desenvolvimento Institucional (PDI) é um documento elaborado, a cada
quatro anos, para orientar as ações e políticas da IFMA. Em relação a este Plano.

Dos onze técnicos administrativos questionados (representando 73,3% dos que
atuam no ensino superior), nenhum disse ter participado da elaboração do PDI, mas
45,5% sabem de sua existência e buscam informações sobre ele. Uma relevante
porcentagem dos técnicos, 36,4%, desconhecem a existência deste documento e, 18,2%
sabem que existem o Plano de Desenvolvimento Institucional, mas não se interessaram
em conhece-lo.
2. Em seu PDI, o IFMA, tem como missão: "Promover educação profissional, científica
e tecnológica, por meio da integração do ensino, pesquisa e extensão, com foco na
formação do cidadão e no desenvolvimento socioeconômico sustentável”. Nesse
sentido, o Campus orienta ações no sentido de segui-la?

De acordo com as respostas dos técnicos administrativos, pode-se observar o
desacordo entre as proposições da missão do Campus e o empenho em realizá-las. Em
termos percentuais, 63% consideraram que o Campus não orienta suas ações para fazer

cumprir a missão inscrita no PDI, mas 36,4% acreditam que as ações são realizadas com
vistas ao cumprimento da missão institucional.
3. Prezado técnico, em relação a política de ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão
realizada pelo campus, como você avalia a possibilidade em participar de projetos que
integre docentes, discentes e técnico-administrativos da educação superior?

Em relação à questão proposta, os técnicos mostraram-se insatisfeitos em relação
à participação de seu segmento no ensino, pesquisa e extensão e pós-graduação, numa
faixa de 36,4% dos entrevistados (não oferece 9,1% e péssimo 27,3%). As
oportunidades de participação nos referidos âmbitos foram avaliadas como suficiente
por 18,2%, bom 27,3%, excelente 9,1%. Os que se disseram não aptos a responder
também foram 9,1%.
4. Indique as causas que interferem em seu envolvimento com o ensino, a
pesquisa e a extensão.
 Falta de interesse

Para os técnicos administrativos, os limitantes de seu envolvimento – por falta
de interesse – foram maiores em relação a extensão (45%), o âmbito da pesquisa e do
ensino tiveram o mesmo nível de reconhecimento de desinteresse (27,3%). A própria

estrutura do PCCTAE (Plano de Cargos e Carreiras dos Técnicos Administrativos em
Educação) do IFMA é muito ampla e complexa, envolvendo profissionais com funções
e habilidades muito diferenciadas (dentista, contador, médico, enfermeiro, pedagogos,
jornalista etc), colocando portanto, no mesmo grupo, pessoas com níveis desiguais de
interação e interesse em relação ao ensino, pesquisa e extensão. Alguns desses
profissionais também podem ter carga horária diferenciada e podem exercer a profissão
em outras instituições.
Sob a mesma pergunta (causas que interferem no seu envolvimento com ensino,
pesquisa e extensão), foi colocada uma outra variável:
 Falta de informação dos processos

Em relação às causam que interferem no envolvimento dos técnicos
administrativos, a falta de informações teve peso maior em relação à pesquisa (45,5%),
o ensino e a extensão tiveram o mesmo índice de 27,3%.
Ainda em relação a esta questão, somou-se outra variável:
 Não tenho oportunidades

Os técnicos administrativos identificaram como área mais fechada (aquela em
que as oportunidades de participação são menores) a extensão (45,5%), seguida da
pesquisa (36,4%) e do ensino (18,2%).
5. Sobre as causas que inferem no envolvimento dos técnicos no ensino,
pesquisa e extensão foi colocado um outro item:
 Acumulo de tarefas

Para os técnicos, o acúmulo de tarefas foi o que interferiu principalmente nas
atividades ensino (45,5%). A pesquisa foi o segundo elemento mais afetado pelo
acúmulo de tarefa (36,4%), e por último, foi mencionada a extensão (18,2%).
Nas causas de interferência no envolvimento dos técnicos no ensino, pesquisa,
extensão, acrescentou-se mais uma variável:
 Falta de Formação Acadêmica

A ausência de formação acadêmica específica foi um elemento de interferência
na pesquisa (36,4%) e extensão (36,4%), e em menor grau, no ensino (27,3%).
Com relação às ações, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, como você
avalia a contribuição do Campus na melhoria da qualidade de vida da população local
nos aspectos a seguir.
 Promoção da cidadania

Sobre a influência da instituição na promoção da cidadania, os técnicos
consideraram que “não influenciam”, “influenciam pouco” e “influenciam
regularmente” na mesma proporção (27,3%), e 18,2% disseram que a influência neste
quesito é “muita”.
 Inclusão social
Para mensurar a medida em que o IFMA/Campus Codó ajuda na melhoria da
qualidade de vida da população local, foi adicionada a variável “inclusão social” no
questionário dos técnicos administrativos.

Dentre as respostas isoladas, percebe-se que a maioria dos técnicos questionados
consideram a inexistência da influência do Campus Codó em relação à inclusão social.
A pouca influência foi assinalada por 18,2%, a influência regular teve a menção de
27,3% e a grande influência teve o reconhecimento de 18,2% dos técnicos
administrativos.
 Desenvolvimento Econômico
Ainda relacionado à influência do IFMA/Codó na melhoria da qualidade de vida
da população local, foi perguntado aos técnicos sobre a contribuição institucional para a
promoção do desenvolvimento econômico.

A maior parte (isolada) dos técnicos administrativos (36,4%) considerou que a
instituição influencia pouco no desenvolvimento econômico da região. No entanto,
somados os conceitos “influenciam regularmente” e “influenciam muito” tem-se a
opinião de 45,5% dos técnicos sobre esta questão. Os demais (18,2%) disseram que o
IFMA não influencia de nenhuma maneira nesse desenvolvimento.


Defesa do meio ambiente.

Em relação às contribuições institucionais para a defesa do meio ambiente, os técnicos
administrativos avaliaram que o IFMA/Codó “não influencia” e “influencia
regularmente” na mesma proporção (36,4%). A pouca influência foi identificada por
18,2% e a grande influência do Instituto foi avaliada por 9,1% dos técnicos
questionados.


Memória e produção cultural.

No que tange à contribuição do IFMA/Codó para a preservação da memória e os
estímulos à produção cultural, a influência regular do Campus Codó foi identificada por
45,5% dos técnicos, a ausência de influência foi reconhecida por 36,4%, e as posições
opostas (influenciam muito e pouco) ficaram, cada uma, com 9,1% das opiniões
obtidas.


Produção artística.

Na comunicação com a comunidade externa, a influência da instituição sobre a
produção artística foi vista como nula para mais da metade dos técnicos entrevistados
(54,5%) e se este dado for somado aos que consideraram pouca a influência do IFMA
neste âmbito (9,1%), tem-se mais de 60% dos entrevistados reconhecendo a pouca
importância da atuação institucional (ou inexistência dela) em relação à produção
artística. No entanto, 27,3% dos técnicos avaliam que o Campus influencia
regularmente nesse âmbito e 9,1% consideram que há muita influência.
6. Os setores disponíveis no campus possuem espaço físico e mobiliário adequado para
a quantidade de técnicos administrativos?

Ao serem questionados sobre a adequação dos setores (espaço e mobiliários) para a
quantidade de técnicos existentes, a avaliação deste segmento foi bem negativa,
representada nos seguintes conceitos e índices: “não oferece” (18,2%), “insuficiente”
(63,6%), “muito bom” (9,1%) e “excelente” (9,1%).
7. Como você avalia a comunicação do campus com a sociedade através da
contemplação da imagem pública da instituição, estratégias, recursos e qualidade da
comunicação interna e externa?

Em relação às estratégias, recursos e qualidade da comunicação, a avaliação dos
técnicos administrativos considerou-as insuficiente, em sua maioria (72,7%). Este
mesmo item foi avaliado como “bom” por 18,2% das pessoas questionadas neste
segmento. Ninguém considerou que a comunicação (suas estratégias, recursos e
qualidade) fossem muito boas ou excelentes no IFMA/Codó.
8. Quanto à comunicação indique o que mais caracteriza a forma pela qual você toma
conhecimento sobre os acontecimentos na Instituição.

No que se refere à circulação interna de informações, os técnicos administrativos
afirmaram que o meio principal pelo qual tomam conhecimento dos acontecimentos
institucionais é a conversa com outros colegas e servidores (63,6%). Os boletins
informativos, avisos em quadro, internet e o e-mail foram meios utilizados para estar
cientes da vida institucional por 27,3% dos técnicos questionados. As reuniões,
encontros e palestras foram a opção de 9,1% dos componentes deste segmento que
responderam ao questionário.
9. Em relação assiduidade na divulgação de ações promovidas pelo campus, avalie os
aspectos a seguir:
9.1. Portarias.

Ainda em relação à comunicação interna, foram elencados itens importantes na difusão
de informações institucionais, dentre eles, as portarias. Ao serem questionados a
respeito desse tipo de instrumento de comunicação, perguntou-se a dimensão em que
são divulgados. “Amplamente divulgados” foi a opção de 45,5% dos técnicos

questionados, “razoavelmente divulgados” foi mencionado por 36,4% e 18,2%
consideraram que as portarias são “raramente divulgadas”.
9.2. Eventos, palestras, encontros etc.

A divulgação de informações por meio de eventos, palestras, encontros etc, foi
considerada “razoável” por 72,7%, “rara” por 18,2% e a ausência de divulgação foi
identificada por 9,1% dos técnicos administrativos questionados.
9.3. Relatório financeiro.

Em relação à transparência na comunicação, foi apresentada aos técnicos
administrativos a questão sobre a divulgação de relatório financeiro. As alternativas
“não divulgam” (36,4%) e “raramente divulgam” (36,4%) foram predominantes,
sinalizando para a necessidade de um processo mais intenso e amplo de disseminação
dessas informações. Neste mesmo cenário, 27,3% consideraram que os relatórios
financeiros são “razoavelmente divulgados”.
9.4. Relatório de ensino.

Quanto à divulgação das informações pedagógicas e institucionais por meio do relatório
de ensino, a porcentagem dos técnicos que disseram não haver divulgação foi a mesma
dos que consideraram este relatório como razoavelmente divulgados (36,4%). Os que
afirmaram serem raras essas divulgações corresponderam a 27,3%.
9.5. Boletim de serviço interno.

Já em relação aos boletins de serviço, os técnicos administrativos consideraram sua
divulgação “ampla” (45,5%) e “razoável” (45,5%), perfazendo a soma superior a 90%.
Foram considerados “raramente” divulgados por 9,1% dos entrevistados neste
segmento.
10. Como você avalia os recursos necessários para a execução de suas atividades de
modo a atender as especificações do seu cargo?

A relação entre recursos e a execução de atividades inerentes ao cargo/função, foi
avaliada como “insuficiente” por 63,6%, “boa” por 18,2%. A alternativa “muito boa” e
seu oposto “não oferece” tiveram, cada uma, 9,1% das opiniões dos técnicos
questionados.
11. Como você avalia, de maneira geral, os aspectos referentes à operacionalização das
diretrizes específicas para a capacitação e qualificação dos servidores técnicos
administrativos do campus.

Questionados sobre as diretrizes para capacitação e qualificação, a maioria isolada dos
técnicos administrativos avaliou negativamente este item, considerando-a péssima
(45,5%). Suficiente e boa foram as opções de 18,2% e 36,4%, respectivamente.
12. Com relação à organização e gestão do campus, como você avalia o envolvimento
da direção geral no desenvolvimento das questões acadêmicas?

Nesta questão, a avaliação negativa dos técnicos administrativos também se sobressaiu,
com os seguintes resultados: “insuficiente” (45,5%), “não se envolve” (27,3%), “bom”
(18,2%) e “muito bom” (9,1%). De acordo com a avaliação deste segmento, pode-se
perceber a necessidade de maior envolvimento da direção geral no desenvolvimento das
questões acadêmicas.
13. Com relação às reivindicações promovidas pelos técnicos administrativos, como a
direção geral demonstra interesse nessas ações?

A maioria dos técnicos (54%) considerou que a gestão não demostra interesse em
relação às suas reivindicações, 27% avaliou este interesse como insuficiente e apenas
18% considerou-o bom.
14. Com relação as instalações físicas, mobiliários, biblioteca, quantidade de
equipamentos de informática, acessibilidade, velocidade de acesso à internet, wi-fi,
política de atualização de equipamentos e softwares atendem às necessidades do ensino,
da pesquisa e da extensão, como você avalia de forma geral essas informações?

No âmbito das questões infraestruturais e suas políticas de aperfeiçoamento, os
servidores técnicos administrativos consideraram que esses elementos atendem
razoavelmente suas necessidades profissionais (45,5%) e a mesma quantidade (45,5%)
diz que suas necessidades como um todo não são atendidas. O atendimento suficiente
foi assinalado por 9,1% dos técnicos questionados.
15. Qual sua avaliação com relação as ações decorrentes do processo de avaliação
interna (CPA)?

A Comissão Própria de Avaliação (CPA), através de seu relatório institucional, fornece
informações são relevantes às reorientações das políticas institucionais. Em relação a
este ponto, foi perguntado aos técnicos administrativos sobre as ações decorrentes do
processo de autoavaliação do ano anterior. Para 45,5% destes servidores questionados,

as ações foram suficientes, para 18,2% essa reposta foi muito boa, e avaliadas
insuficiente e péssima por 9,1% dos técnicos. 1
16. De maneira geral, como você avalia os aspectos referentes à operacionalização das
diretrizes específicas para o atendimento aos discentes?

As diretrizes para o atendimento discente foram consideradas boas por 45,5% dos
técnicos questionados. As alternativas “insuficiente”, “muito bom” e “não aptos a
responder” representou, cada um, 18,2% das opiniões.
17. Com relação a sustentabilidade financeira, os recursos orçamentários do Campus
são distribuídos e aplicados de forma eficiente?

1

Pelos questionamentos direcionados à CPA Local por alguns técnicos administrativos em relação a esta
questão, percebe-se que houve uma pequena confusão (alguns fizeram avaliação do próprio trabalho da
CPA e não das políticas institucionais baseadas na autoavaliação institucional). Esta foi uma imprecisão
resultante do próprio questionado – o que exige aperfeiçoamento do instrumento de autoavaliação – mas
não invalida as respostas da questão como um todo, pois o número de técnicos com percepção diferente
da pergunta foi relativamente limitado.

Questionados sobre eficiência da aplicação dos recursos financeiros e sustentabilidade
em relação a este ponto, 45,5% dos técnicos administrativos que disseram não ter
informações a este respeito. Uma parte bastante significativa dos sujeitos questionados
neste segmento (45,5%) avaliou como não-eficiente a aplicação dos recursos e a
sustentabilidade financeira. Nesse mesmo cenário, 9,1% disse ser eficiente os itens
supramencionados.
É relevante observar que embora as instituições públicas, como o IFMA, tenham seu
orçamento vinculado aos repasses de verbas federais, é necessária uma preocupação
com a sustentabilidade financeira e eficiência nos investimentos/gastos. No caso de uma
instituição educacional, as discussões para o estabelecimento das prioridades, a ampla e
intensa divulgação dos resultados das mesmas, constituem elementos importantes para o
fortalecimento de uma gestão participativa. As respostas dos técnicos administrativos
sinalizam as necessidades de mudanças em relação a este ponto.
QUESTIONÁRIOS – DOCENTES
Universo: 45 /Amostra 23 Professores(as)
1) Você conhece o Plano Desenvolvimento Institucional do IFMA? [Com relação à
organização didático-pedagógica do Campus, avalie os itens a seguir]

No grupo de docentes do ensino superior questionados pela CPA, o PDI é
conhecido parcialmente por 39,1% dos professores, conhecido (com um pouco mais de
profundidade) por 30,4%, e não é conhecido por 26,1% dos docentes do Campus Codó.
Apenas um professor, representando 4,3% dos agentes sociais questionados, disse não
estar apto a responder a esta pergunta.
2) Você participou dos debates discussões do PDI (2014-2018)? [Com relação à
organização didático-pedagógica do Campus, avalie os itens a seguir]

Nesse quesito, mais da metade dos docentes (52,2%) disse não ter participado
das discussões e debates para elaboração do PDI, a participação parcial nesse processo
foi admitida por 8,7% e a participação efetiva foi confirmada por 39,1% dos docentes.
3) Você conhece a missão do Campus? [Com relação à organização didáticopedagógica do Campus, avalie os itens a seguir]

Apesar da maioria dos docentes entrevistados admitirem não ter participado da
construção do PDI, 56,5% disseram conhecer a missão do campus, 30,4% conhece
parcialmente e 8,7% desconhecem-na. A porcentagem dos que não se consideraram
aptos a responder foi de 4,3%.
4) Você conhece o Projeto do Plano Diretor do Campus? [Com relação à organização
didático-pedagógica do Campus, avalie os itens a seguir]

O desconhecimento sobre o Plano Diretor foi confirmado por 60,9% dos
docentes questionados, 21,7% afirmaram conhecer parcialmente e 13% disseram
conhece-lo. Não aptos a responder foi a situação de 4,3% dos professores participantes
desta avaliação.
5) Como o Campus tem atendido à realidade local? [Com relação à organização
didático-pedagógica do Campus, avalie os itens a seguir]

Em resposta a esta pergunta, a maioria dos docentes considerou que o
IFMA/Campus Codó atende às demandas da realidade local, pois 43,5% respondeu
afirmativamente e 34,8% disse que a instituição atende parcialmente. Para 21,7% deste
segmento, não há atendimento das necessidades locais.
6) O Campus oferece a possibilidade de participar dos processos de discussão para a
construção e ou reformulação das propostas de cursos? [Com relação à organização
didático-pedagógica do Campus, avalie os itens a seguir]

Nenhum docente questionado disse não poder participar dos processos de
reformulação de proposta de cursos. Ainda neste segmento, 69,6% afirmaram ter
possibilidade de participar das discussões a respeito deste ponto. A participação parcial
neste âmbito foi a resposta de 26,1% dos docentes e 4,3% disse não estar apto.
7) O Campus oferece a possibilidade de projetos que integrem docentes, discentes e
técnicos administrativos no superior? [Com relação à organização didático-pedagógica
do Campus, avalie os itens a seguir]

Os docentes afirmaram, em sua maioria, ter oportunidade de participar de
projetos que promovem a integração entre os diversos segmentos que compõem a
comunidade acadêmica, com 65,2% de concordância com a referida integração. A
concordância parcial com a questão ficou em 17,4%. Dos docentes questionados, 13%
avaliaram negativamente a possibilidade de participar de projetos integradores dos
diferentes segmentos. Não se consideraram aptos a responder 4,3%

8) Como você avalia o planejamento das ações acadêmicas do Campus?

A avaliação docente sobre este quesito ficou mais polarizada em torno dos conceitos
“bom (47.8%) e “insuficiente” (43,5%). Apesar da concentração das respostas ter se
dado nas duas alternativas apresentadas acima, 4,3% dos professores avaliaram o
planejamento das ações acadêmicas “muito bom” e esta mesma porcentagem (4,3%)
não se considerou apto a responder.
9) Como você avalia o Projeto Pedagógico do curso que você leciona? [Com relação ao
ensino, pesquisa e extensão, avalie os aspectos a seguir]

A maioria expressiva dos docentes avaliou como bom (82,6%) o Projeto
Pedagógico do Curso em que leciona. Porcentagens menores consideraram-no muito
bom (8,7%), insuficiente (4,3%) e não aptos a responder (4,3%).
10) O curso oferece atividades de prática profissional ou acadêmica compatíveis com o
Projeto Pedagógico do Curso? [Com relação ao ensino, pesquisa e extensão, avalie os
aspectos a seguir]

A compatibilidade entre a prática profissional e o projeto pedagógico de curso foi
avaliada como “boa” por 39,1% e a mesma porcentagem de docentes a avaliou como
“insuficiente”. A quantidade dos que não se consideraram aptas a responder foi a
mesma dos que avaliaram a compatibilidade entre prática e projeto de curso como
“muito boa” (8,7%). Os demais docentes (4,3%) disseram que essa compatibilidade não
é oferecida/não existe.
11) O Currículo do Curso é atualizado e atende às necessidades do mercado de
trabalho? [Com relação ao ensino, pesquisa e extensão, avalie os aspectos a seguir]

Em relação à atualidade do currículo do curso e sua conexão com as demandas do
mercado de trabalho, os professores que consideraram estes pontos como “bons”
representaram 47,8% das respostas. A segunda alternativa que mais representou a
opinião dos professores sobre este quesito foi “insuficientes” com 39,1%. As demais
respostas foram sintetizadas no conceito “muito bom” com 8,7% e 4,3% não se
mostraram aptos a responder.
12) De que forma ocorre a integração entre s disciplinas do período? [Com relação ao
ensino, pesquisa e extensão, avalie os aspectos a seguir]

Quanto à integração entre as disciplinas do período, a maioria dos professores a
avaliaram como “boa” (52,5%). Na opinião de 26,1% desse segmento, essa integração é
“insuficiente”, 8,7% a consideraram “muito boa” (a mesma porcentagem dos que não se
consideraram aptos a responder). Para 4,3% dos docentes essa integração não é
oferecida/não existe.
13) Como ocorre a articulação entre teoria e prática? [Com relação ao ensino, pesquisa e
extensão, avalie os aspectos a seguir]

A necessária articulação entre teoria e prática foi avaliada como boa por 43,5%
dos docentes, insuficiente por 34,5%, muito boa por 8,7% – mesma porcentagem dos
que não se consideraram aptos a responder – e excelente por 4,3%.
14) Como você avalia as ações de apoio aos discentes dos cursos superiores, como
apoio pedagógico, monitoria orientação de trabalhos, dentre outras? [Com relação ao
ensino, pesquisa e extensão, avalie os aspectos a seguir]

As ações de apoio aos discentes foram avaliadas positivamente pela grande maioria dos
docentes (“Bom” 60,9%, “Muito Bom” 26,1%) e apenas 13% consideraram-na
“insuficiente”.
15) Como você avalia os mecanismos de atendimento e orientação acadêmica no
cotidiano dos cursos superiores? [Com relação ao ensino, pesquisa e extensão, avalie os
aspectos a seguir]

O atendimento e orientação acadêmica nos cursos superiores foi considerado
bom por 39,1% dos docentes que responderam ao questionário de autoavaliação da
CPA, 34,8% avaliaram-no como insuficiente, 21,7% como muito bom e 4,3%
classificaram-no como excelente.
16) De que forma as ações previstas/implantadas pela instituição atendem à inovação
tecnológica e propriedade intelectual? [Com relação ao ensino, pesquisa e extensão,
avalie os aspectos a seguir]

A maior parte dos docentes considerou “insuficiente” o atendimento da instituição em
relação à inovação tecnológica e propriedade intelectual. O conceito “bom” foi atribuído
por 30,4% dos docentes e 8,7% o considerou “muito bom” e a mesma quantidade se
disse inapto a responder.
17) Como acontece a integração entre ensino, pesquisa e extensão? [Com relação ao
ensino, pesquisa e extensão, avalie os aspectos a seguir]

A integração entre os elementos essenciais aos cursos de graduação (ensino,
pesquisa e extensão) foi considerada “insuficiente” pela grande maioria dos docentes
(60,9%), “boa” por 26,1% e muito boa por 13,3%.
18) Como ocorre o processo de seleção para bolsas de monitoria? [Com relação ao
ensino, pesquisa e extensão, avalie os aspectos a seguir]

O processo de seleção de monitoria foi considerado “bom” por 47,8% dos docentes,
“insuficiente” por 21,7%, “muito bom” por 13%, “excelente” por 8,7%, e os que
disseram não ser oferecida tal seleção e os que não se consideraram aptos a responder
foram 4,3% dos professores.
19) Como você avalia a política institucional voltada para a formação de novos
pesquisadores, considerando a iniciação científica? [Pesquisa]

Os estímulos – como política institucional – à formação de novos pesquisadores
foi considerado insuficiente (como resposta isolada) pela maioria dos docentes
questionados, 43,5%. As alternativas “bom” e “muito bom” tiveram, respectivamente,
39,1% e 17,4% das avaliações dos docentes.
20) Como avalia o processo de seleção para bolsas de iniciação científica? [Pesquisa]

O processo de seleção para bolsas de iniciação científica foi avaliado positivamente,
com 56,5% dos docentes considerando-o bom, 21,7% como muito bom e 4,3%
excelente. Avaliaram como insuficiente apenas 8,7% dos docentes – a mesma
porcentagem dos que não se consideraram aptos a responder.
21) As políticas de pesquisa estão articuladas com as demais atividades acadêmicas?
[Pesquisa]

A articulação entre as políticas de pesquisa e as demais atividades acadêmicas
também foi questão encaminhada aos docentes. A maioria dos professores (52,2%)
considerou insuficiente esta articulação, 34,8% a avaliaram como boa, 4,3% muito boa e
8,7% não se julgaram aptos a responder.
22) Como avalia as condições existentes para o desenvolvimento da pesquisa no
Campus? [Pesquisa]

As condições para o desenvolvimento da pesquisa no Campus foram avaliadas
como insuficientes por mais da metade dos docentes questionados (56,5%),
consideradas boas por 26,1%, muito boas por 8,7% e a mesma porcentagem (8,7%)
disse que as condições para este desenvolvimento nem sequer existem.
23) O Campus oferece apoio aos discentes na participação e consequentemente na
divulgação dos trabalhos de pesquisa em eventos, encontros e afins? [Pesquisa]

A apoio institucional para os discentes participarem dos eventos, encontros e
afins também foi um dos elementos perguntados na autoavaliação institucional. Sobre
estes pontos os docentes fizeram uma avaliação positiva (bom 39,1% e muito bom
21,7% e excelente 13%). Dos professores participantes 26,1% consideraram a apoio
institucional insuficiente.
24) Políticas e mecanismos de extensão no Campus? [Extensão]

Um dos itens avaliados de maneira mais negativas pelo segmento docente foi
referente às políticas e mecanismos de extensão, atingindo 69,6% do conceito
“insuficiente”. As considerações positivas somaram 30,4% (boa 26,1% e muito boa
4,3%).
25) Atividades culturais [Extensão]

Questionados a respeito das atividades culturais, os docentes fizeram uma
avaliação mais positiva do que na questão anterior, pois 47,8% dos professores
questionados consideraram bom o desenvolvimento dessas atividades culturais, 34,8%
disseram que elas são insuficientes, 13% consideraram-no muito bom e 4,3% disseram
que não são oferecidas pelo Campus as referidas atividades.
26) Atividades de esporte e lazer [Extensão]

As atividades de lazer também receberam avaliações predominantemente
positivas (bom 47,8% e muito 17,4%), mas a quantidade de docentes que se
consideraram essas atividades como insuficientes (34,8%) também é relevante.
27) Programa de Iniciação à Docência (PIBID) [Extensão]

As ações voltadas ao desenvolvimento do Programa de Iniciação à Docência
tiveram avaliação bastante positiva da parte docente. Assim, foi avaliado como “bom”
por 47,8% dos professores que participaram da autoavaliação. Os conceitos “muito
bom” e “excelente” tiveram a mesma porcentagem na avaliação (21,7%). Consideraram
o PIBID insuficiente apenas 4,3% (a mesma porcentagem que se considerou inapta a
responder)
28) Como você avalia as atividades de extensão desenvolvidas pelo Campus?
[Extensão]

As atividades de extensão desenvolvidas pelo Campus tiveram avaliação
contundente no conceito “insuficiente” com 65,2% das opiniões dos docentes
questionados. Destes, 17,4% avaliaram as atividades de extensão pelo conceito “bom” e
8,7% como “muito bom”. A porcentagem dos professores que disseram não serem
oferecidas atividades de extensão foi a mesma dos que não se consideraram aptos a
responder à questão (4,3%).
29) Como você avalia as políticas e ações de acessibilidade no Campus?

Na avaliação docente, as políticas e ações de acessibilidade são péssimas para
30,4% e esta mesma porcentagem considerou-as boas. Este ponto foi avaliado como
suficiente por 17,4% das pessoas, “muito bom” e “não aptos a responder” representou
(cada uma) a opinião de 8,7% entrevistados. Excelente foi a alternativa escolhida por
4,3% dos docentes para avaliar a estrutura de acessibilidade do Campus Codó.
30) Como você avalia a imagem externa do Campus?

A avaliação positiva sobre a visibilidade externa constituiu a maioria das
respostas – bom 47,8%, muito bom 17,4%, excelente 4,3%. A imagem do Campus foi
considerada suficiente para 26,1% e péssima por 4,3% dos docentes questionados.
31) Campus apresenta informações sobre atividades de ensino, pesquisa e extensão à
comunidade externa?

Quanto à disseminação de informações referentes às atividades de ensino, pesquisa e
extensão voltada à comunidade externa, os docentes consideraram que isso acontece às
vezes (30,4%). Os que disseram haver essa apresentação de informações raramente
representaram 26,1%. A mesma quantidade de docentes (13%) disse que as informações
não são divulgadas, e de maneira oposta, afirmaram que são divulgadas quase sempre.
Outra parte deste segmento (8,7%) disse que sempre há divulgação. Os não aptos a
responder representaram também 8,7%.
32) Quanto à comunicação indique o que mais caracteriza a forma pela qual você toma
conhecimento sobre os acontecimentos do Campus?

Os membros do segmento docente questionados durante o processo de
autoavaliação, afirmaram que os principais meios pelos quais tomam conhecimento dos
acontecimentos no Campus são “os boletins informativos, avisos em quadros, internet e
e-mail” com 69,6%, as outras formas de obtenção de informações institucionais
escolhidas foram “reuniões, encontros, palestras” com 17,4% e “conversando com
outros colegas” com 13%.
33) Portarias [Em relação à assiduidade na divulgação de ações promovidas pelo
Campus, avalie os aspectos a seguir:]

Quanto aos veículos de comunicação interna, foi perguntado aos docentes sua
opinião sobre a divulgação de portarias. Foram consideradas razoavelmente e
amplamente divulgados por 39,1%, cada uma das alternativas. Na opinião de 21,7% dos
professores as portarias são raramente divulgadas.
34) Eventos, palestras, encontros etc. [Em relação à assiduidade na divulgação de ações
promovidas pelo Campus, avalie os aspectos a seguir:]

Neste quesito, 47,8% dos docentes consideraram que são razoavelmente
divulgados, 30,4% amplamente divulgados, 13% avaliaram que a divulgação acontece
raramente e 8,7% consideram que não são divulgados.
35) Relatório financeiro [Em relação à assiduidade na divulgação de ações promovidas
pelo Campus, avalie os aspectos a seguir:]

Para 34,8% dos docentes questionados, os relatórios financeiros não são
divulgados – a mesma porcentagem dos que consideram como razoavelmente
divulgados. Os que disseram haver divulgação raramente foram 21,7% e 8,7% não se
consideraram aptos a responder.
36) Relatório de ensino [Em relação à assiduidade na divulgação de ações promovidas
pelo Campus, avalie os aspectos a seguir:]

Quanto à circulação de informações internas, perguntou-se também sobre a
divulgação dos relatórios de ensino, e a maioria dos docentes considerou que a
divulgação é rara (39,1%). Os que classificaram a divulgação como razoável somaram
26,1%, enquanto os que disseram inexistir tal divulgação representaram 17,4% dos
docentes participantes da autoavaliação. Uma parte menor dos professores, 13%, disse
haver divulgação ampla dos relatórios de ensino e 4,3% não se considerou apto a
responder à questão.
37) Boletim de serviço [Em relação à assiduidade na divulgação de ações promovidas
pelo Campus, avalie os aspectos a seguir:]

Na avaliação da divulgação dos boletins de serviço, 60,9% dos docentes
consideraram amplamente divulgados, 34,8% razoavelmente divulgados, e 4,3%
raramente divulgados.
38) Atuação da Direção Geral – DRG [Com relação à organização e gestão do Campus,
avalie os itens a seguir]

Na avaliação dos docentes, 52,2% considerou a atuação da Direção Geral como boa,
21,7% como ruim, 17,4% como muito boa e 8,7% avaliou-a como péssima.
39) Atuação da Direção de Ensino – DDE [Com relação à organização e gestão do
Campus, avalie os itens a seguir]

No que se refere à gestão do Campus, os docentes responderam uma questão que
versava sobre a atuação da Direção de Ensino, e a maioria considerou-a boa (43,5%).
As demais opiniões dos professores ficaram assim distribuídas: ruim 21,7%, muito bom
17,4%, péssimo 8,7%, excelente e não apto a responder 4,3% cada uma.
40) Atuação da Direção de Planejamento e Gestão – DPG [Com relação à organização e
gestão do Campus, avalie os itens a seguir]

A avaliação do setor de gestão de pessoas ficou concentrada no conceito “bom”
(60,9%). O conceito “ruim” foi atribuído por 26,1% dos docentes, “muito bom”,
“péssimo” e não aptos a responder” tiveram a mesma porcentagem 4,3%.
41) Atuação do Departamento de Educação Superior e Tecnologia – DEST2 [Com
relação à organização e gestão do Campus, avalie os itens a seguir]

O DEST (no Campus Codó este setor é denominado CGCS) foi avaliado como
bom por 43,5%, muito bom por 39,1%, excelente e ruim, ambos com 4,3%. Os não
aptos a responder corresponderam a 8,7%.
42) Atuação das Coordenações de Cursos Superiores [Com relação à organização e
gestão do Campus, avalie os itens a seguir]
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As diferenças de nomenclatura para os setores em diferentes Campi do IFMA estão explicadas na nota
de rodapé (questionário discentes).

As coordenações dos cursos de graduação do IFMA Campus Codó foram
avaliadas como muito boas por 47,8% dos professores questionados, boas por 39,1% e
ruins por 13%.
43) Atuação do Departamento de Extensão e Relações Institucionais – DERI [Com
relação à organização e gestão do Campus, avalie os itens a seguir]

O setor responsável pelas ações, projetos e programas de extensão assim como
pelas relações institucionais recebeu o conceito “bom” em 43,5% das respostas, “ruim”
21,7%, “muito bom” 13%, péssimo e excelente tiveram a mesma porcentagem, 4,3%.
Os não aptos a responder atingiram 13%.
44) Atuação do Departamento de Registro e Controle Acadêmico [Com relação à
organização e gestão do Campus, avalie os itens a seguir]

Em relação ao registro e controle acadêmico, o conceito “muito bom” foi
atribuído por 39,1% dos docentes; “bom” por 34,8%; ruim, excelente e os que não se
consideraram aptos a responder tiveram a mesma porcentagem, 8,7%.
45) Atuação do Núcleo de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação [Com relação à
organização e gestão do Campus, avalie os itens a seguir]

O setor responsável pela pesquisa, pós-graduação e inovação foi avaliado como
bom por 30,4% dos docentes, como muito bom por 26,1%, ruim 21,7%, excelente e os
que não estiveram aptos a responder 8,7% e péssimo 4,3%.
47) Atuação do Setor Pedagógico [Com relação à organização e gestão do Campus,
avalie os itens a seguir]

48) Núcleo de Assistência ao Educando – NAE3 [Com relação à organização e gestão
do Campus, avalie os itens a seguir]

A atuação deste setor foi avaliada como “muito boa” por 47,8% dos docentes
que responderam ao questionário de autoavaliação institucional, como “boa” por 39,1%,
“ruim” por 8,7% e “excelente” por 4,3%.
49) Atuação do Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI [Com relação à organização
e gestão do Campus, avalie os itens a seguir]
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No IFMA Campus Codó este setor é denominado DAE (Departamento de Assistência ao Educando).

O setor de tecnologia da informação também foi avaliado predominantemente de
maneira positiva (“bom” 56,5%, “muito bom” 13%). Consideram-no ruim 21,7% dos
professores questionados e 8,7% não se consideraram aptos a responder à pergunta.
50) Núcleo de Gestão de Pessoas – NGP [Com relação à organização e gestão do
Campus, avalie os itens a seguir]

O Núcleo de Gestão de Pessoas foi classificado como “bom” por 47,8% dos
docentes participantes da autoavaliação, como “ruim” por 26,1%, “muito bom” 17,4% e
“não apto a responder” representou 8,7%.
51) Setor Médico [Com relação à organização e gestão do Campus, avalie os itens a
seguir]

O setor médico foi avaliado como bom por 39,1% dos professores, 26,1%
disseram-se inaptos a responder, 17,4% consideraram-no ruim e 8,7% classificaram-no
como péssimo – e a mesma porcentagem o definiu como excelente.
52) Atuação do Núcleo de Licitações, Compras e Contratos – NLCC [Com relação à
organização e gestão do Campus, avalie os itens a seguir]

O setor responsável pelas compras, contratos e licitações foi considerado ruim
por 43,5% dos docentes participantes desta autoavaliação. Uma porcentagem expressiva
(30,4%) não se sentiu apta a responder. Parte dos professores definiram a atuação deste
setor como boa (17,4%) e a outra parte avaliou-o como péssimo (8,7%).
53) Como você avalia a tramitação de documentos, processos e solicitações no
Campus?

A tramitação dos processos, documentos e solicitações também foi avaliada
pelos docentes – e a maioria isolada avaliou-a negativamente. Dos professores que
responderam ao questionário de autoavaliação, 34,8% considerou a tramitação de
processos péssima, 30, 4% classificou-a como suficiente, 21,7% como boa, 4,3%
excelente. Os que não se julgaram aptos a responder à questão representaram 8,7% dos
docentes
participantes.
54) Ambientes e instalações das salas de aulas [Com relação às instalações físicas,
mobiliários, biblioteca e outros, avalie os itens a seguir]

De maneira semelhante à avaliação dos alunos sobre este quesito, a maioria dos
docentes atribuiu o conceito “bom” (56,5%) ao ambiente e instalações das salas de
aulas. Dos participantes deste segmento, 30,4% avaliaram como “muito bom”, 8,7%
como “excelente” e 4,3% “ruim.
55) Ambientes e instalações da sala dos professores [Com relação às instalações físicas,
mobiliários, biblioteca e outros, avalie os itens a seguir]

No que se refere à sala dos professores, a avaliação foi mais negativa. A maioria
dos docentes questionados (56,5%) avaliaram como “ruim” o ambiente e as instalações
da sala dos professores, 39,1% o consideraram “bom” e 4,3% “excelente”. O resultado
dessa avaliação dos docentes é relevante pois aponta para as dificuldades no
desenvolvimento de atividades de planejamento e orientação dentro do Campus – já que
inexistem salas/gabinetes individuais para os professores e o ambiente/instalações da
sala utilizada coletivamente foi considerada “ruim” pela maioria.
56) Quantos aos espaços adequados para atividades do professor (estudos, atendimentos
ao aluno, planejamento das aulas, atividades de pesquisa e extensão) [Com relação às
instalações físicas, mobiliários, biblioteca e outros, avalie os itens a seguir]

A avaliação dos docentes a respeito da estrutura necessária para o
desenvolvimento de suas atividades (estudos, atendimento aos estudantes, planejamento
de aulas etc) foi ainda mais severa, pois 60,9% disse que tal estrutura nem sequer existe.
Outra parcela considerável dos professores avaliou essa estrutura como ruim (30,4%).
Foi considerada boa por 8,7% dos docentes participantes do processo de autoavaliação.

57) Quanto ao número de laboratórios e equipamentos de informática [Com relação às
instalações físicas, mobiliários, biblioteca e outros, avalie os itens a seguir]

Em relação à quantidade de laboratórios e equipamentos de informática, a
grande maioria dos professores questionados a considerou “ruim” (60,9%). Os demais
participantes deste segmento avaliaram-na pelo conceito “bom” (21,7%), “excelente”
(4,3%). Os que não se consideraram aptos a responder representaram 13%.
58) Quanto as condições ambientais e físicas dos laboratórios didáticos especializados
[Com relação às instalações físicas, mobiliários, biblioteca e outros, avalie os itens a
seguir]

Questionados sobre as condições ambientais e físicas dos laboratórios didáticos,
os docentes também os avaliaram, predominantemente, como ruins (60,9%). Dos
demais professores participantes da autoavaliação, 21,7% consideraram-se inaptos para
responder à questão e uma quantidade menor, 17,4% avaliaram como boas a condições
dos laboratórios.

59) Serviços prestados pela cantina [Com relação às instalações físicas, mobiliários,
biblioteca e outros, avalie os itens a seguir]

Os serviços prestados pela cantina foram considerados ruins por 78,3% dos
segmentos docente participante da autoavaliação. Foram considerados bons os serviços
da cantina por 8,7% dos docentes – a mesma porcentagem dos que disseram ser
inexistente essa prestação de serviços. Uma parcela menor dos professores definiu como
“muito bom” o serviço da cantina.
60) Conservação e limpeza do Campus [Com relação às instalações físicas, mobiliários,
biblioteca e outros, avalie os itens a seguir]

Quanto à limpeza e conservação do Campus, os professores definiram-nas,
predominantemente, como boas (65,2%). As avaliações conceituadas como “muito
bom”, “ruim” e “excelente” tiveram respectivamente 21,7%, 8,7% e 4,3% das opiniões
docentes.

61) Quanto às instalações sanitárias [Com relação às instalações físicas, mobiliários,
biblioteca e outros, avalie os itens a seguir]

Dos docentes que responderam ao questionário de autoavaliação, 52,2%
avaliaram as condições sanitárias como ruins, 43,5% como boas e 4,3% não se
consideraram aptos a responder.
62) Quanto à qualidade dos serviços de internet (wi-fi e outros) [Com relação às
instalações físicas, mobiliários, biblioteca e outros, avalie os itens a seguir]

A avaliação dos docentes em relação à qualidade da internet foi semelhante às
considerações sobre as condições sanitárias do Campus, pois 52,2% avaliou como ruins,
43,5% como boas e 4,3% não se sentiram aptas a responder.
63) Quanto ao espaço físico da biblioteca e suas instalações [Com relação às instalações
físicas, mobiliários, biblioteca e outros, avalie os itens a seguir]

O espaço e instalações da biblioteca foram avaliados pelos docentes de maneira
polarizada, 56,5% os consideraram bons e 43,5% como ruins.
64) Quanto à disponibilidade, qualidade e quantidade de livros disponíveis na biblioteca
[Com relação às instalações físicas, mobiliários, biblioteca e outros, avalie os itens a
seguir]

Quanto ao acervo da biblioteca, a avaliação dos docentes questionados foi
bastante negativa, pois 82,6% deles atribuiu o conceito “ruim” a esse quesito. O acervo
foi considerado bom por 13% dos professores e 4,3% não se julgaram aptos a responder
à questão.
65) Quanto à estrutura de acessibilidade do Campus (rampas, piso tátil, placas de
divulgação em braile etc)[Com relação às instalações físicas, mobiliários, biblioteca e
outros, avalie os itens a seguir]

A avaliação negativa sobre esta questão – presente nas respostas dos estudantes
– também predominou entre os docentes, pois 82,6% consideraram-na ruim, 4,3%
definiram-na como não existente e 13% consideraram boa a infraestrutura de
acessibilidade.
Esses dados ressaltam a necessidade de maior efetividade de ações e políticas
direcionadas ao cumprimento da responsabilidade social do IFMA (PDI 2014-2018) –
da qual a acessibilidade é um dos elementos base.
66) Relacionamento com discentes [Com relação aos relacionamentos interpessoais,
valorização do corpo docente e seu grau de satisfação, avalie as questões a seguir]

Em termos de relacionamentos interpessoais, o segmento docente participante da
autoavaliação, definiu as relações com os discentes de maneira bastante positiva (bom
60,9%, muito bom 34,8% e excelente 4,3%).
67) Relacionamento com o corpo docente [Com relação aos relacionamentos
interpessoais, valorização do corpo docente e seu grau de satisfação, avalie as questões
a seguir]

Ainda em termos de relacionamentos interpessoais, os docentes afirmaram que
suas relações com os colegas de profissão têm bases predominantemente positivas, o
que se expressa nas porcentagens obtidas: bom 47,8%, muito bom 34,8%, excelente e
ruim com o mesmo percentual 8,7%
68) Relacionamento com os demais colegas [Com relação aos relacionamentos
interpessoais, valorização do corpo docente e seu grau de satisfação, avalie as questões
a seguir]

O relacionamento com os servidores do IFMA/Campus Codó foi avaliado pelos
docentes como “bom” por 47,8% e “muito bom” por 39,1%. Os conceitos “péssimo”,
“excelente” e “não existe” corresponderam a 4,3% cada um.

69) Relacionamento com o chefe do Departamento de Ensino Superior – DEST4 [Com
relação aos relacionamentos interpessoais, valorização do corpo docente e seu grau de
satisfação, avalie as questões a seguir]

A relação entre os docentes e o Coordenador Geral dos Cursos Superiores foi avaliada
positivamente. A parcela dos docentes que a considerou boa foi de 47,8%, muito boa
34,8%, excelente 13% e 4,3% disse que esta relação inexiste.
70) Relacionamento com o coordenador do curso superior em que você atua [Com
relação aos relacionamentos interpessoais, valorização do corpo docente e seu grau de
satisfação, avalie as questões a seguir]

O segmento docente avaliou a relação com os coordenadores de curso de
maneira positiva, 43,5% a considerou boa, 34,8% muito boa, 21,7% excelente.
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No Campus Codó este setor é denominado Coordenação Geral dos Cursos Superiores – CGCS.

71) Formação continuada ofertada ou incentivada pelo Campus [Com relação aos
relacionamentos interpessoais, valorização do corpo docente e seu grau de satisfação,
avalie as questões a seguir]

Quanto à formação continuada, 47,8% a avaliaram como boa, 21,7% como ruim,
13% como péssima, 8,7% disse que tais formações não existem e 4,3% não se
considerou apto a responder.
72) Quanto a sua carga horária de aula, como você a avalia? [Com relação aos
relacionamentos interpessoais, valorização do corpo docente e seu grau de satisfação,
avalie as questões a seguir]

A carga horária dos docentes foi avaliada pela maioria desse segmento como boa
(52,2%), ruim por 26,1%, péssima 17,4%, não existente 4,3%.

73) Período reservado para estudos, planejamentos e avaliações incluídos na sua carga
horária de trabalho [Com relação aos relacionamentos interpessoais, valorização do
corpo docente e seu grau de satisfação, avalie as questões a seguir]

No questionamento a respeito do período reservado para estudo (incluído na
carga horária docente), 47,7% dos professores considerou-o bom, 39,1% avaliou-o
como ruim, e 13% como péssimo.
74) Como você avalia sua motivação/satisfação com o trabalho que você desenvolve no
Campus? [Com relação aos relacionamentos interpessoais, valorização do corpo docente
e seu grau de satisfação, avalie as questões a seguir]

Em relação ao trabalho, apesar de apontarem dificuldades institucionais em
relação aos aspectos de infraestrutura (conforme se pode verificar em outras
perguntas/respostas deste mesmo questionário),52,2% dos docentes que participaram da
autoavaliação se consideraram satisfeitos/motivados com seu trabalho, 13% avaliaram
como muito bom e excelente. As avaliações negativas a esse respeito são representadas
pelo conceito “ruim” (8,7%), péssimo (8,7%) e 4,3% disseram não existir satisfação em
relação ao trabalho.
75) Qual a sua avaliação com relação às ações decorrentes do processo de avaliação
interna (CPA)?

As ações decorrentes da avaliação promovida pela CPA foram avaliadas como
suficientes por 39,1% dos docentes questionados, como muito boa por 34,8% e
insuficiente por 21,7%. Consideraram-se não aptos a responder 4,3%.
76) Com relação à sustentabilidade financeira, os recursos orçamentários do Campus
são distribuídos e aplicados de forma eficiente?

Questionados sobre a sustentabilidade financeira e aplicação dos recursos, a
maioria dos docentes disse não ter informações a este respeito, 26,1% considerou que a
aplicação dos recursos é eficiente “em parte”, 13% disse que os recursos não são
aplicados de maneira eficiente e 8,7% disse que há eficiência nessa aplicação. A
transparência e divulgação dessa questão é relevante em qualquer instituição pública,
especialmente, numa instituição educacional. Diante das respostas dos docentes e
estudantes, percebe-se uma necessária reorientação das ações institucionais para tornar a
aplicação dos recursos um elemento mais discutido e amplamente divulgado.

QUESTIONÁRIOS – DISCENTES
Universo 509 /Amostra 89 discentes
1. Com relação a Organização Didático-Pedagógica do Campus, avalie os itens
a seguir:
1.1. Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMA?

Dentre os diferentes grupos questionados, o desconhecimento acerca do PDI foi maior
entre os discentes, pois 40,4% disse ignorar a existência do documento. O percentual de
estudantes que conhecem parcialmente foi de 33,7% e 20,2% afirmaram ter
conhecimento (um pouco mais aprofundado) sobre este Plano. Os que não se
consideraram aptos a responder somaram 5,6%.
1.2.

Você está participou dos debates/discussões da construção do PDI (20142018)?

A grande maioria dos discentes, 87,6% disse não ter participado da construção do PDI,
a porcentagem de participação efetiva foi de 5,6%, os que participaram parcialmente e
não se consideraram aptos a responder representaram 3,4% (cada alternativa).
1.3.

Você conhece a missão do Campus?

Assim, como no caso dos docentes, a maioria dos estudantes (47,8%) afirmaram
conhecer a missão do campus, 22,2% conhecem-na parcialmente e 30% disseram não
conhecê-la.
1.4.

Você conhece o Projeto do Plano Diretor do Campus?

A maioria dos estudantes disse não conhecer o Plano Diretor do Campus (67,4%).
A porcentagem dos que conhecem o referido Plano ficou em 18%, os que possuem
um conhecimento parcial somaram 11,2% e 3,4% se consideraram não aptos a
responder.
1.5.

O campus tem atendido à realidade local?

Para 40,4% dos discentes participantes do processo de autoavaliação, o Campus
Codó atende à realidade local. O atendimento parcial foi assinalado por 30,3% e
23,6% consideraram que o IFMA Codó não atende às demandas da realidade local.
Os que não se consideraram aptos a responder representaram 5,6%.
1.6.

O Campus oferece a possibilidade de participar dos processos de discussão
para a construção e ou reformulação de propostas de cursos?

Ao contrário das respostas do segmento docente, os estudantes que disseram não
participar dos processos de discussão, construção e reformulação das propostas de
curso representou a maioria das respostas isoladas (38,2%). Os que disseram poder
participar das discussões foram 30,3% dos estudantes, a participação parcial ficou em
18% e os que afirmaram não estar aptos a responder à pergunta representaram
13,5%.
1.7.

O campus oferece a possibilidade de participar de projetos que integre
docentes, discentes e técnicos administrativos na educação superior?

A maioria dos estudantes questionados (44,0%), disse existir espaço para integração
entre os segmentos supramencionados. A afirmação de integração parcial esteve na
resposta de 25,8% dos estudantes e 14,6% disse não existe o referido espaço e a
mesma porcentagem considerou que não estava apto a responder à questão.
2. Com relação ao ensino, pesquisa e extensão, avalie os aspectos a seguir:
2.1. Como você considera o quadro de pessoal docente do seu curso?

Ao avaliar o quadro de pessoal docente, os estudantes consideraram-no “bom
(31,5%), “muito bom” (25,8%), “insuficiente” (25,8%) e “não aptos a responder”
(2,2%).
2.2.

Como você avalia o acompanhamento pedagógico desenvolvido no
Campus?

Na mensuração dos aspectos didático-pedagógicos, perguntou-se sobre o
acompanhamento pedagógico dispensado aos estudantes. As respostas dos
discentes, em sua maioria, fizeram uma avaliação positiva deste ponto, com dados a
seguir: “bom” (53,9%) e “muito bom” (12,4%), “excelente” (4,5%). Sobre a mesma
pergunta, 18% dos estudantes questionados disseram que o acompanhamento é
insuficiente, 4,5% disseram nem existir, e 6,7% consideraram-se não aptos a
responder.
2.3.

Disponibilidade dos professores do curso, no Campus, para orientação de
atividades diversas extraclasses.

Em relação à disponibilidade dos docentes, no Campus, para orientação e auxílio
nas atividades extraclasses, 43,8% dos estudantes questionados consideraram-nas
insuficiente, 24,7% avaliaram-nas como boa, 14,6% como muito boa, 5,6%
disseram ser oferecida e 6,7% não se consideraram aptas a responder à questão.
2.4.

Como você avalia a integração entre a teoria e a prática?

Na dinâmica pedagógica de integração entre teoria e prática, os estudantes (58,4%)
avaliaram como insuficiente essa integração. As avaliações positivas a este respeito
ficaram nas seguintes alternativas e porcentagens: boa (19,1%), muito boa (11,2%),
excelente (2,2%). Dos discentes participantes, 4,5% consideraram que não existe
integração entre teoria e prática e a mesma porcentagem não se mostrou apta a
responder.
2.5.

Como você avalia a integração entre o ensino a pesquisa e a extensão?

A integração entre os pontos fundamentais do ensino superior (ensino, pesquisa e
extensão) foi considerada como boa por 39,3% dos estudantes. Muito próxima a esta
porcentagem ficou a avaliação negativa desta integração, pois 38,2% consideraramna insuficiente. As avaliações “muito boa”, “não apto a responder”, “não oferece”,
“excelente” e, representaram respectivamente, 7,9%, 6,7%, 4,5% e 3,4% das
opiniões dos estudantes questionados.
2.6.

Como você avalia o atendimento às demandas dos discentes pela
coordenação do seu curso?

Em avaliação das coordenações de cursos no que tange ao atendimento às demandas
discentes, foi assinalada como “boa” por 37,1% dos estudantes, como “insuficiente”
36%, “muito boa” 15,7%, “excelente” 2,2%. Os que disseram não existir
atendimento às demandas estudantis por parte das coordenações, representaram
3,4%. Os que não se consideraram aptos a responder, 5,6%.
2.7.

Quanto à disponibilização de horários pela coordenação do seu curso para
atender os alunos, como você avalia?

Ainda em relação às coordenações de curso foi perguntado sobre a disponibilização
de horários para atendimento discente. Na avaliação deste item, 40,4%
consideraram-na boa, 23,6% insuficiente, 15,7% muito boa, 9% excelente, 8% disse
não ser oferecido horário para o referido atendimento e 2,2% não se consideraram
aptos a responder.
2.8.

Mecanismos de atendimento e orientação acadêmica no cotidiano dos
cursos?

Dos estudantes questionados, 37,1% consideraram insuficientes os mecanismos de
atendimento e orientação, 34,8% consideraram bons, 12,4% muito bons, 4,5% disse
que não são oferecidos, 9% avaliaram-se inaptos a responder, e 2% considerou-os
excelentes.

2.9.

Como você avalia as políticas institucionais de pesquisa voltados para a
formação de novos pesquisadores, considerando a iniciação científica?

Das respostas isoladas, a maioria dos estudantes avaliaram as políticas institucionais
para formação de pesquisadores como insuficientes (37,1%). Foram consideradas
boas por 31,5%, muito boas por 11,2%, excelente por 7,9%. Os que não se
consideraram aptos a responder representaram 12,4%.
2.10. Processo de seleção para as bolsas de iniciação científica.

Relacionada às políticas institucionais voltadas à pesquisa, perguntou-se aos
discentes sobre o processo de seleção de bolsistas para o PIBIC. As respostas estão
condensadas a seguir: 36% consideraram-no bom, 32,6% insuficiente, 15,7% muito
bom, 6,7% excelente. Os demais estudantes questionados (9%) não se consideraram
aptos a responder à questão.
2.11. As políticas da pesquisa estão articuladas com as demais atividades
acadêmicas?

2.12. Condições existentes para o desenvolvimento da pesquisa no campus.

Quanto à adequação das condições existentes para o desenvolvimento de pesquisas,
39,3% avaliaram-nas como insuficientes, 30,3% boa, 11,2% muito boa, 5,6%
acreditam que essas condições não são oferecidas. Os que se julgaram não aptos a
responder foram 12,4%.
2.13. Políticas e mecanismos de incentivo à extensão no Campus.

Em relação ao incentivo às políticas e mecanismos de estímulo à extensão, os
estudantes assim as avaliaram: insuficiente 34,8%, boa 30,3%, não oferece 9%,
muito boa 6,7%. Sobre esta questão, 19,1% dos estudantes não se consideraram
aptos a responder.
2.14. Atividades culturais.

A promoção de atividades culturais foi avaliada como insuficiente por 33,7% dos
estudantes, foi considerada boa por 28,1%, como não existente por 14,6%, muito
boa 10,1%, excelente por pouco mais de 1%. Não aptos a responder foram 12,4%.
2.15. Atividades de esporte e lazer.

As atividades de esporte e lazer desenvolvidas foram avaliadas como insuficientes
por 39,3% dos discentes, como boas por 24,7%, não oferecidas 14,6%, muito boas
por 9% e 10,1% não se consideraram aptos a responder.
2.16. Programa de iniciação à docência (PIBID).

Em relação ao programa de bolsas para iniciação à docência (PIBID), 33,7% dos
estudantes o consideraram bom, 24,7% insuficiente, 14,6% muito bom, 11,2%
excelente, 2% disseram que a instituição não o oferece e 13,5% não se consideraram
aptos a responder.
2.17. Como você avalia das atividades de extensão desenvolvidas pelo Campus
para a sociedade?

Na avaliação das atividades de extensão no seu sentido mais fecundo (de expansão
do conhecimento para a sociedade), os discentes, na sua maioria consideraram-na
insuficiente (38,2%), inexistente/não oferece (12,4%). Somadas, estas alternativas
representam mais de 50% das respostas válidas e servem de alerta em relação à
necessidade de desenvolvimento de ações, projetos e programas de extensão.
A avaliação positiva a esse respeito está sintetizada nos conceitos “bom” (27%),
“muito bom” (11,2%), “excelente” (1,1%). Não aptos a responder foram 10,1%.
A Instituição apoia a participação dos estudantes em eventos de caráter
científico (congressos, encontros, seminários, etc.)?

A participação em atividades científicas (encontros, seminários etc) têm, segundo os
estudantes, condições diferenciadas. Nesse contexto, 39,3% disse haver dispensa das
aulas e auxílio financeiro apenas para quem participa do evento com apresentação
de trabalhos. Na opinião de 27% dos discentes, a participação do segmento em
eventos se dá sem restrição financeira, mas como dispensa das aulas àqueles que
apresentam trabalhos. Segundo 18% dos discentes questionados, há a dispensa
apenas das aulas para os que participam. De acordo com a opinião de 11,2%, não há
apoio nenhum. Para 4,5% o apoio acontece apenas quando a participação se dá por
iniciativa da própria instituição.
3. Como você avalia as políticas e ações de acessibilidade no campus?

A maioria (32,6%) dos discentes considerou-a péssima, seguindo de 25,8% que a
avaliaram como boa, para 19,1% dos estudantes a acessibilidade no Campus é
suficiente. Neste mesmo segmento, 15,7% não se consideraram aptos para responder
à questão, 4,4% avaliaram como muito boa e 2,2% como excelente.
4. Como você avalia a imagem externa do Campus?

A avaliação positiva sobre a imagem externa da instituição – já identificada no
questionário docente – foi confirmada pelo discentes. Assim, o conceito Bom
(38,2%), Muito Bom (22,5%) e Excelente (6,7%) somaram mais da metade das
opiniões obtidas. A imagem do IFMA Campus Codó foi avaliada como suficiente

por 16,9% dos estudantes questionados, péssimo por 10,1% e 5,6% não se
consideraram aptos a responder.
5. O campus apresenta informações sobre as atividades de ensino, pesquisa e
extensão à comunidade externa?

Na perspectiva dos estudantes, a ordem de divulgação promovida pelo Campus foi
“raramente” (29,2%), “quase sempre” (16,9%), “às vezes” (15,7%), “não apto a
responder” (15,7%), “não” (11,2%), “sempre” (11,2%).
6. Quanto à comunicação indique o que mais caracteriza a forma pela qual
você toma conhecimento sobre os acontecimentos no Campus.

Em relação à comunicação interna, os discentes afirmaram que as conversas com os
colegas constituem seu principal meio de obtenção de informações a respeito dos
acontecimentos no Campus (41,6%). O segundo meio mais indicado como canal de
obtenção de informações foram os boletins, avisos em quadros, internet e e-mail
(38,2%). As reuniões, encontros e palestrar representaram (5,6%) das respostas; os
ofícios e memorandos (2,2%). O índice que não aptos a responder ficou em 12,4%
7. Em relação assiduidade na divulgação de ações promovidas pelo campus,
avalie os aspectos a seguir:
7.1. Portarias.

Dos diversos canais de informação, questionou-se aos estudantes sobre a divulgação
das portarias. A maior parte dos discentes consideraram que estas, são
razoavelmente (37,1%) e amplamente (15,7%) divulgadas. Para 18% dos
questionados neste segmento as portarias são raramente divulgadas e não há
divulgação nenhuma na opinião de 7,9%. Há uma porcentagem expressiva (21,3%)
de estudantes que não se consideram aptos a responder à questão.
7.2.

Eventos, palestras, encontros etc.

O processo de comunicação interna relacionado às informações sobre eventos,
encontros etc, foi considerado razoavelmente divulgados por 39,3% dos discentes,
amplamente divulgados por 28,1%, raramente divulgados por 22,5%, não
divulgados por 5,6% e não aptos a responder 4,5%.
7.3.

Relatório financeiro.

A divulgação do relatório financeiro também foi questão encaminhada aos
estudantes. A maioria dos discentes (respostas válidas), asseguraram não existir
divulgação do referido relatório (41,6%). As demais respostas foram: razoavelmente
divulgado (21,3%), raramente divulgado (14,6%), amplamente divulgados (2,2%) e
uma parte considerável dos estudantes se disseram não aptos a responder (20,2%).
De maneira semelhante ao segmento dos técnicos administrativos, os discentes
apontaram para a necessidade de maior divulgação de um aspecto importante de
dinâmica do Campus.
7.4.

Relatório de ensino.

Em relação à transparência e comunicação das ações do Campus (indicada aqui pela
divulgação do relatório de ensino), tem-se as seguintes respostas dos discentes:
33,7% consideraram-na insuficiente, 24,7% razoavelmente divulgado, 14,6%
raramente divulgado, 5,6% amplamente divulgados e 21,3% disseram-se não aptos a
responder à questão.
7.5.

Boletim de serviço interno.

A divulgação dos boletins de serviço foi considerada insuficiente por 32,6% dos
estudantes questionados, razoável por 22,5%, rara por 14,6%, ampla 3,4%. A
expressiva porcentagem de 27% disse não estar apta a responder à pergunta – o que
pode ser atribuído, em parte, ao desconhecimento sobre este meio de divulgação (o
que por sua vez, também é uma informação).
8. Com relação à organização e gestão do campus, avalie os itens a seguir:
8.1. Atuação da Direção Geral-DRG.

Em relação à atuação da Direção Geral, os estudantes avaliaram-na com as seguintes
porcentagens: boa (34,8%), ruim (19,1%), muito boa (12,4%), péssima (10,1%),
excelente (3,4%). A segunda alternativa mais escolhida pelos discentes foi
“desconheço o setor” com 20,2% do total de respostas à questão.
8.2.

Atuação da Direção de Ensino-DDE.

Na avaliação da Diretoria de Desenvolvimento Educacional, 37,1% dos discentes
questionados consideraram-na boa, 25,8% afirmaram desconhecer o setor, 13,5%
considerou-o muito bom, 12,4% ruim, 7,9% péssimo e 3,4% excelente. Assim como
na questão anterior, chama a atenção a expressiva porcentagem de estudantes que
desconhecem esta diretoria.
8.3.

Atuação da Direção de Planejamento e Gestão-DPG/DGP

A Direção de Planejamento e Gestão foi avaliada como boa por 33,7% dos
discentes. Os que disseram desconhecer o setor foram 32,6%. Dentre as demais
respostas, 12,4% consideraram-no ruim, 11,2% muito bom, 7,9% péssimo e 2,2%
excelente.
8.4.

Atuação do Departamento de Educação Superior de Tecnologia-DEST.

Este Departamento foi considerado bom por 25,8% dos estudantes, ruim por 14,6%,
muito bom por 11,2%, péssimo por 7,9%, excelente por 4,5%. 5Atuação
Departamento de Extensão e Relações Institucionais-DERI.6

6

Diferentemente da Direção Geral, da Diretoria de Desenvolvimento Educacional e a
Diretoria de Gestão e Planejamento, este Departamento (DEST) – que é comum a todos os
campi – recebe no Campus Codó denominação diferente, chama-se CGCS (Coordenação

8.5.

Atuação Departamento de Registro e Controle Acadêmico-DRCA.

A atuação do setor de registro e controle acadêmico foi avaliado como bom por
38,2% dos discentes, como muito bom por 11,2%, ruim e péssimo por 6,7% (cada
um), excelente por 5,6%. Os que afirmaram desconhecer o setor representaram
31,5%.
8.6.

Atuação do Núcleo de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação-NPPGI.

Dos estudantes que responderam aos instrumentos de obtenção de informações,
30,3% consideraram que a atuação do setor é boa, 9% avaliaram como muito boa e
ruim (cada uma das alternativas), 7,9% consideraram-na péssima e 40,4% disseram
desconhecer o setor.7
Geral dos Cursos Superiores). Embora isso tenha sido lembrado antes da aplicação dos
questionários, talvez o alto número de estudantes que disseram desconhecer o setor não o
associaram à CGCS com a qual estão em frequente contato. Essas diferenças de
nomenclatura devem-se ao fato do Campus Codó ser oriundo da Escola Agrotécnica
Federal de Codó e manter a estrutura que esta deixou enquanto os novos Campi possuem
um organograma mais enxuto e diferenciado. Apesar das diferenças expostas, preferiu-se
a padronização do instrumento de obtenção de dados feita pela CPA Central porque é
necessária a análise das respostas (questionários) de todos os campi e variações
poderiam complicar e tornar bem mais moroso este processo.
7

A mesma observação feita (na nota de rodapé anterior) sobre a CGCS se aplica à CPPPE (Coordenação
de Projetos, Pesquisas, Pós-Graduação e Extensão) que nos demais Campi é chamada NPPGI.

8.7.

Atuação do Setor Pedagógico.

O setor pedagógico da instituição foi avaliado como “bom” por 52,8% dos discentes
entrevistados, “muito bom” por 11,2%, “excelente” por 7,9%, “péssimo” por 6,7% e
12,4% disse desconhecer o setor.
8.8.

Atuação do Núcleo de Assistência ao Educando-NAE.8

A atuação do setor de assistência ao educando foi considerada “boa” por 33,7% dos
estudantes, “ruim” por 14,6%, “muito boa” 13,5%, “excelente” 6,7%, “péssima”
4,5% e 27% disseram não conhecer o setor.
8.9.

Atuação do Núcleo de Gestão de Pessoas-NGP.

Em relação ao setor de gestão de pessoas, quase a metade dos estudantes
questionados (49,4%) afirmaram desconhecer o setor, 24,7% o consideraram bom,
10,1% ruim, 9% muito bom, 4,5% péssimo e 2,2% excelente.
8.10. Atuação do setor médico.

8

No Campus Codó este setor se chama DAE (Departamento de Assistência ao Educando).

Na avaliação do setor médico, 30,3% dos estudantes consideraram boa a
atuação do mesmo, 15,5% a considerou ruim, 13,5% péssima, 6,7% muito
boa, 2,2% excelente e 31,5% não conhecem o setor.
8.11. VERIFICAR ESSA QUESTÃO NO DOCS
9. Com relação às instalações físicas, mobiliários, biblioteca e outros, avalie os
itens a seguir:
9.1.

Ambiente e instalações das salas de aula.

As salas de aulas do ensino superior foram avaliadas com “boas” por mais da
metade dos estudantes (51,7%) participantes da autoavaliação, “muito boas” foram
as opiniões de 21,3%, “excelente” para 15,7%, “ruim” para 7,9% e “péssima” para
3,4% dos discentes.
9.2.

Quanto ao número de laboratórios e equipamentos de informática.

Em relação a este outro item de infraestrutura, a avaliação dos estudantes foi bem
diferente das considerações positiva que fizeram a respeito das salas de aula. Para
36% dos estudantes questionados o número de laboratórios e equipamentos de

informática é “ruim”, para 32,6% é “péssima”, “boa” para 21,3%, “muito boa” para
5,6%. Os discentes que optaram pela alternativa “excelente” e os que disseram “não
existir” laboratórios e equipamentos foram 1,1%, cada uma. Os que não se sentiram
aptos a responder foram 2,2%.
9.3.

Quanto as condições ambientais e físicas dos laboratórios didáticos
especializados.

Em relação às condições dos laboratórios os discentes avaliaram como “boas”
(30,3%), “péssimas” (27%), “ruim” (25,8%), “muito boas” (5,6%), “não existe”
(2,2%), “excelente” (1,1%). Dos discentes participantes da autoavaliação, 7,9%
disseram-se não aptos a responder.
9.4.

Serviços prestados pela cantina.

No que tange à qualidade e oferta de serviços da cantina, os estudantes assim os
avaliaram: péssima 40,4%, boa 32,6%, ruim 11,2%, muito boa 6,7%, não existe
2,2%, excelente 1,1% e 5,6% não se mostraram aptos a responder.
9.5.

Questão sobre instalações físicas, mobiliário, biblioteca, etc. Responda os
itens a seguir:

9.6.

Quanto as Instalações Sanitárias.

As instalações sanitárias tiveram a avaliação positiva da maioria dos estudantes –
boa 49,4%, muito boa 16,9%, excelente 6,7%. Das opiniões obtidas, 15,7%
consideraram as referidas instalações como ruins, 9% avaliaram-na como péssima, e
2,2% dos estudantes não se consideraram aptos a responder.
9.7.

Quanto à qualidade e disponibilidade dos serviços de Internet (wi-fi, e
outros).

No que se refere aos serviços de internet, a avaliação foi predominantemente
negativa – péssima 38,2%, ruim 27%, não existente 3,4%. Nesta mesma questão,
21,3% dos discentes consideraram bons os serviços de internet, 7,9% avaliaram-no
como muito bom e para 1,1% estes serviços são excelentes. Também 1,1% não se
consideraram aptos para avaliar estes serviços.
9.8.

Quanto ao espaço físico da biblioteca e suas instalações.

O espaço físico e as instalações da biblioteca também foram avaliados. Os
estudantes questionados, em sua maioria, fizeram uma avaliação negativa da
biblioteca. Desta forma, 34,8% a definiram como ruim, 28,1% a classificaram como
boa, 19,1% como péssima, 11,2% a consideraram muito boa, 2,2% excelente, 1,1%
não existente e 3,4% disseram-se não aptos a responder à questão.
9.9.

Quanto à disponibilidade, qualidade e quantidade de livros disponíveis na
biblioteca.

Em relação à disponibilidade e qualidade de acervo, a maioria isolada dos estudantes
considerou “ruim” (35,6%). Atribuíram o conceito “bom” 30%, “péssimo” 20%,
“muito bom” 10% e 4,4% não estava apto a responder.
9.10. Quanto ao acervo da biblioteca, este atende às suas necessidades com relação
às disciplinas do curso?

Em relação à operacionalidade do acervo da biblioteca, os estudantes também a
consideraram negativa/limitante. É o que expressa o gráfico acima, no qual 33,7%
dos estudantes classificaram como ruim o acervo (e sua relação com as necessidades
estudantis/acadêmicas), 25,8% avaliaram como bom, 24,7% como péssimo, 10,1%
como muito bom, 2,2% excelente e 1,1% não existente e 2,2% não aptos a
responder.
9.11. Como você avalia o acervo de periódicos cientifico-acadêmicos disponível
na biblioteca do Campus, quanto à atualização?

No mesmo sentido das avaliações relacionadas ao acervo e estrutura da biblioteca, a
disponibilização de periódicos foi avaliada como boa por 25,8%, ruim e péssima por
23,6% (em cada um). Dos estudantes questionados, 9% disse ser muito bom, 3,4%
não existente e 14,6% não se sentiram aptos a responder.
9.12. O horário de funcionamento da biblioteca que atenda às suas necessidades.

Quanto ao horário de funcionamento, a biblioteca recebeu avaliação positiva – bom
55,1%, muito bom 14,6% e excelente 6,7%. Consideraram-no ruim 11,2%, péssimo
10,1%. Não estiveram aptos a responder 2,2%.
9.13. Quanto às instalações de salas de leitura e estudo, individuais e coletivas
disponíveis na biblioteca, como você avalia?

Em relação às instalações de salas de leitura e estudo, a maioria (isolada) dos
estudantes considerou-as inexistentes (28,1%). Foram avaliadas como ruins por
21,3%, como boa por 18%, péssima 13,5% e excelente 1,1%. Não aptos a responder
representaram 11,2%. Acima de 60% das respostas classificaram estas instalações
entre inexistentes e ruins.
9.14. Quanto aos serviços e condições de funcionamento do trabalho reprográfico
(Xerox)?

Os serviços de reprografia foram definidos como inexistente por quase metade dos
discentes participantes (40,4%), ruim por 15,7%, bom 4,5%, muito bom 3,4%,
excelente 1,1% e não aptos a responder 16,9%.
9.15. Quanto à estrutura de acessibilidade do campus (rampas, piso tátil, placas de
divulgação em braile etc.).

Pela opinião dos estudantes, a avaliação negativa predominou neste quesito. A
maior parte dos entrevistados considerou péssima (33,7%), ruim (15,7%) e não
existente (5,6%) a infraestrutura necessária para oferecer à comunidade acadêmica
condições de acessibilidade. Essas alternativas somaram 55% das opiniões dos
estudantes. Esta mesma infraestrutura foi considerada boa por 21,3% dos discentes,
muito boa por 14,6% e excelente por 1,1% desse segmento. A avaliação positiva
sobre infraestrutura de acessibilidade somou 36,6% das respostas. A porcentagem
de estudantes que não se consideraram aptos a responder ficou em 7,8%.

Em relação à estrutura de acessibilidade existentes no Campus, tem-se os seguintes
dados, com avaliação predominantemente negativa por parte dos discentes: péssima
33,7%, boa 21,3%, ruim 15,7%, muito boa 14,6%, não existente 5,6%, excelente
1,1% e não aptos a responder 7,9%.
10. Quanto às salas de aulas, como você as avalia?

Em relação à avaliação das salas de aulas, a grande maioria (67,4%) as consideram
amplas, arejadas e com mobiliário adequado. Duas alternativas foram destacadas por
10,1% dos discentes, a que as considera amplas, bem iluminadas, como mobiliário
adequado, mas pequena para a quantidade de aluno; e a que as definem como bem

iluminadas, mal ventiladas e pequena em relação ao número de estudantes. Os
entrevistados que as avaliaram como mal ventiladas, mal iluminadas, com
mobiliário razoavelmente adequado e pequena foram 7,9% e 4,5% avaliaram-nas
como mal ventiladas, mal iluminadas, pequenas e com mobiliário inadequado.
11. Com relação Atendimento Estudantil, avalie as questões a seguir:
11.1. Procedimento de recepção de novos alunos no Campus.

A maioria dos discentes consideraram positivas as recepções de alunos ingressantes
– boa 46,1%, muito boa 11,2%, excelente 2,2%. Foram consideradas ruins por
12,4%, péssima por 10,1%, não existente 12,4% e não aptos a responder 5,6%.
11.2. Qual o seu julgamento em relação aos Programas de Assistência Estudantil
ofertados pelo Campus (transporte, moradia, bolsa trabalho).

Na avaliação das políticas assistenciais do Campus, a maioria considerou-a
positivamente – boa 46,1%, muito boa 15,7%, excelente 3,4%. As avaliações ruins a
respeito deste tópico ficaram em 14,5%, péssima 15,7% e não aptos a responder
4,5%.
11.3. Formação profissional continuada ofertada ou incentivada pelo Campus.

Quanto à formação continuada, 31,5% dos estudantes questionados avaliaram como
boa, 20,2% como ruim, 10,1% muito boa, 3,4% excelente e péssimo (cada um), 9%
não existente e 22,5% não aptos a responder.
11.4. Quanto a sua carga horaria de aula, como você a avalia?

Para os estudantes, a carga horária de aula é predominantemente boa (61,8%). Foi
classificada como muito boa por 15,7%, ruim 9%, péssima 7,9%, excelente 4,5% e
não apto a responder 1,1%.
Período reservado para estudos, planejamentos e avaliações incluídos na carga horária
de trabalho.

O tempo reservado para atividades de estudo, planejamento e avaliações foi
considerado bom para 41,6% dos discentes, ruim para 20,2%, muito bom para
10,1%, péssimo e excelente 4,5%, não existente 2,2% e não aptos à responder
16,9%.

Neste quesito, mais da metade consideraram como bom (56,2%), muito bom foi a
escolha de 14,6% dos estudantes, 13,5% avaliaram como ruim, 3,4% representam as
alternativas opostas (péssima e excelente), 2,2% consideram que não existe e 6,7%
não se sentiram aptos a responder.
12. Dos itens a seguir, qual (is) você participou (participa) no Campus?
12.1. Bolsa de iniciação científica.

A participação discente nos programas de bolsas de iniciação científica foi
confirmada por 20,2% como única participação, 4,5% como bolsista mais de uma
vez, e 75% não teve nenhuma participação.
12.2. Programa/projeto de pesquisa.

O envolvimento/participação em projetos e programas de pesquisa não atingiu
75,3% dos estudantes questionados. A participação (única) se deu em 19,1% dos
casos e a participação (em mais de uma vez) representou 5,6% das respostas.
12.3. Estágio curricular.

Até o momento de aplicação dos questionários, 77,5% dos discentes participantes da
autoavaliação não tinham realizado estágio curricular, 19,1% o tinham feito uma vez
e 3,4% mais de uma vez.
12.4. Comissão institucional.

A participação em comissão institucional mostrou-se um elemento bem restrito,
apenas 1,1% participaram mais de uma vez, 4,5% em uma única oportunidade e
94,4% nunca participou de comissões institucionais.
12.5. Programa/projeto de extensão.

A participação em projetos e programas de extensão também é pouco expressiva,
pois 86,5% dos estudantes nunca participou, no IFMA, das referidas atividades. Os
que afirmaram ter participado uma vez foram 11,2%, e os que se envolveram nas
atividades de extensão em mais de uma oportunidade representam 2,2% dos
discentes.
12.6. Órgão colegiado.

As instâncias colegiadas também não parecem estar absorvendo uma parcela
significativa dos estudantes, pois 93,3% dos sujeitos questionados disseram não ter
feito (e nem fazem parte atualmente) de órgãos colegiados. O que afirmou ter
participado mais de uma vez desses tem a representação de 1,1% e os que
participaram uma única vez constituem 5,6%.
12.7. Monitoria.

Nas atividades de monitorias, 80,9% dos discentes questionados disseram não ter
participado, 13,5% afirmou ter participado uma vez e 5,6% disse ter sido monitor
em mais de uma oportunidade.
12.8. Atividade artística.

O desenvolvimento de atividades artísticas não esteve presente na vida
acadêmica/estudantil de 94,4% dos estudantes entrevistados. Os que participaram
uma vez representam 5,6% e nenhum estudante disse ter participado mais de uma
vez nas referidas atividades.
12.9. Atividade desportiva.

De atividades desportivas, 86,5% dos discentes não participaram, 10,1% participou
uma vez e 3,4% participou em mais de uma oportunidade.
13. Qual sua avaliação com relação às ações decorrentes do processo de
avaliação interna (CPA)?

Para os estudantes, as ações resultantes da autoavaliação (CPA) foram classificadas
como suficientes por 31,5%, como insuficiente por 14,5%, muito boas 5,6%,
péssima 4,5%, excelente 2,2% e 41,6% não se sentiram aptos a responder.
14. Com relação a sustentabilidade financeira, os recursos orçamentários do
Campus são distribuídos e aplicados de forma eficiente?

No que tange à sustentabilidade financeira e a aplicação eficiente dos recursos, os
estudantes informaram que desconhecem a distribuição e aplicação dos mesmos. Os
que disseram concordar em parte com a eficiência da aplicação e a sustentabilidade
da política financeira foram 15,7%. Os que concordaram com a aplicação dos
recursos como tem sido feita representam 12,4% e 9% consideram que os recursos
orçamentários não estão sendo distribuído e aplicado eficientemente.

CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS
1. APRESENTAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS

A apresentação dos dados está dividida nas seguintes categorias: missão e PDI, ensino,
extensão, pesquisa, a comunicação com a sociedade, administração, organização e gestão,
infraestrutura, organização curricular do curso, avaliação da CPA e Sustentabilidade
financeira.

1.1 SEGMENTO DOCENTE

Do universo total da pesquisa participaram quatorze docentes dos cursos de Lic.em
Física e Bacharelado em Administração, sendo que um único professor pode ter atuado em
mais de um curso, esta foi a primeira pergunta.

1.1.1. PDI e missão do Campus

Como se pode observar no gráfico, o quesito PDI mostra um desconhecimento parcial
do mesmo, onde estes tiveram percentuais acima de 57% afirmam não conhece-lo,

informando que não o conhece ou conhece parcialmente. Sugere-se que o PDI seja discutido
com a comunidade acadêmica dando maior ênfase à sua importância e construção coletiva.

Você
já
participou dos
debates/discussõ
es da construção
do PDI (20142018)?

NA* - 0%
Sim-92,8%
Não – 0%
Parcialment
e- 7,2%

Você conhece a
missão
do
Campus?

NA* - 0%
Sim-85,7%
Não –
14,3%
Parcialment
e- 0%

Você conhece o
Projeto do Plano
Diretor
do
Campus?

NA* - 14,3%
Sim- 35,7%
Não –
35,7%
Parcialment
e- 14,3%

O campus tem
atendido
à
realidade local?

NA* - 0%
Sim- 14,3%
Não –
57,1%
Parcialment
e- 28,6%

O
Campus
oferece
a
possibilidade de
participar
dos
processos
de
discussão para a
construção e ou
reformulação de
propostas
de
cursos?

NA* - 0%
Sim- 7,1%
Não –
57,1%
Parcialment
e- 35,7%

O
campus
oferece
a
possibilidade de
participar
de
projetos
que
integre docentes,
discentes
e
técnicoadministrativos
na superior?

NA* - 14,3%
Sim- 21,4%
Não –
35,7%
Parcialment
e- 28,6%

Fonte: CPA Local/NTI
Houve reprovação no item do Projeto do Plano Diretor do Campus quando apenas
35,7% afirmam conhece-lo. Percebeu-se que o conhecimento dos docentes sobre o Plano de
Desenvolvimento Institucional do IFMA, sobre a participação nos debates e discussões da
construção do PDI e sobre a missão do Campus. Os gráficos acima apontam resultados
insatisfatórios quanto a quase todos os itens, tornando preocupante os aspectos no que
tangem os aspectos didáticos pedagógicos do Campus.

1.1.2. Planejamento acadêmico

No gráfico deste item se avaliou o planejamento das ações acadêmicas do Campus de
forma Péssimo atingido 64,4%, seguida de 14,3% Suficiente, 21,4% Bom.

Como você avalia
as
ações
de
planejamento
acadêmico
do
Campus?

NA*-0%
Péssimo64,3%
Suficiente14,3%
Bom – 21,4%
Muito bom –
0%
Excelente- 0%
Fonte: CPA Local/NTI

1.1.3. Ensino, pesquisa e extensão

Nos gráficos deste item – quesito ensino, o item avaliação do Projeto Pedagógico do
curso mostra uma aprovação de 50%. Dos resultados apresentados em oferta de atividades
de prática profissional ou acadêmica compatível com o proposto no Projeto Pedagógico
identificou-se insatisfação de 57,1% sobre o currículo do curso e a integração entre as
disciplinas demonstraram resultado satisfatório apontando bom e muito bom somados
78,6%. No item sobre a articulação entre teoria e prática 64,3% responderam Insuficiente.

Como
você
avalia o Projeto
Pedagógico do
curso
que
leciona?

NA*-0%
NO- 7,1%
Insuficiente28,6%
Bom – 50%
Muito bom –
14,3%
Excelente- 0%

O curso oferece
atividades de
prática
profissional ou
acadêmica
compatíveis
com o proposto
no
Projeto
Pedagógico do
Curso?

NA*-0%
NO- 14,31%
Insuficiente57,1%
Bom – 28,6%
Muito bom –
0%
Excelente- 0%

O currículo do
curso
é
atualizado
e
atende
as
necessidades
do mercado de
trabalho?

NA*-0%
NO- 0%
Insuficiente21,4%
Bom – 50%
Muito bom –
28,6%
Excelente- 0%

De que forma
corre a
integração
entre as
disciplinas do
período?

Como ocorre a
articulação
entre teoria e
prática?

NA*-0%
NO- 0%
Insuficiente71,4%
Bom – 28,6%
Muito bom –
28,6%
Excelente- 0%
NA*-0%
NO- 0%
Insuficiente64,3%
Bom – 35,7%
Muito bom –
28,6%
Excelente- 0%
Fonte: CPA Local/NTI

Dando continuidade, tem-se uma maior intenção com 57,1% prevalecendo o
insuficiente, ao serem perguntado sobre apoio aos discentes (apoio pedagógico, monitoria,
orientação de trabalhos, dentre outras). Nos demais itens que tratam dos mecanismos de
atendimento e orientação acadêmica, a inovação tecnológica e a integração entre ensino,
pesquisa e extensão os resultados, em todos foram Insuficientes, destaque para integração
entre ensino e extensão que ultrapassou a marca de 85% dos entrevistados. Onde apenas o
processo de seleção para bolsas de monitoria apontou resultado razoavelmente satisfatório
com 50%.
Como você avalia as
ações de apoio aos
discentes dos cursos
superiores,
como
apoio pedagógico,
monitoria,
orientação
de
trabalhos,
dentre
outras?

NA*-0%
NO- 7,1%
Insuficiente57,1%
Bom – 35,7%
Muito bom –
14,3%
Excelente0%

Como você avalia os
mecanismos
de
atendimento
e
orientação
acadêmica
no
cotidiano dos cursos
superiores?

NA*-0%
NO- 21,4%
Insuficiente42,9%
Bom – 35,7%
Muito bom –
0%
Excelente0%

De que forma as
ações
previstas/implantad
as pela instituição
atendem a inovação
tecnológica
e
propriedade
intelectual?

NA*-0%
NO- 28,6%
Insuficiente64,3%
Bom – 7,1%
Muito bom –
0%
Excelente0%

Integração entre
ensino, pesquisa e
extensão

O processo de
seleção para as
bolsas de monitoria

NA*-0%
NO- 0%
Insuficiente85,7%
Bom – 14,3%
Muito bom –
0%
Excelente0%
NA*-0%
NO- 0%
Insuficiente50%
Bom – 50%
Muito bom –
0%
Excelente0%
Fonte: CPA Local/NTI

O quesito pesquisa obteve reprovação nos cinco itens: políticas institucionais voltadas
para a formação de pesquisadores, seleção das bolsas de iniciação científica, políticas de
pesquisa articuladas com o ensino, condições para o desenvolvimento da pesquisa e apoio na
participação e divulgação de pesquisa em eventos todas apresentando acima de 50% como
insuficiente e não oferece.

Como você avalia
as
políticas
institucionais de
pesquisa voltados
para a formação
de
novos
pesquisadores,
considerando
a
iniciação
científica?

NA*-0%
NO- 42,8%
Insuficiente35,7%
Bom – 21,4%
M bom –0%
Excelente- 0%

Processo
de
seleção para as
bolsas de iniciação
científica

NA*-0%
NO-0%
Insuficiente42,9%
Bom – 50%
Muito bom –
7,1%
Excelente- 0%

As políticas da
pesquisa
estão
articuladas com as
demais atividades
acadêmicas?

NA*-0%
NO- 21,4%
Insuficiente64,3%
Bom – 14,3%
Muito bom –0%
Excelente- 0%

Condições
existentes para o
desenvolvimento
da pesquisa no
Campus.

NA*-0%
NO- 50%
Insuficiente35,7%
Bom – 14,3%
Muito bom –0%
Excelente- 0%

O campus oferece
apoio
aos
discentes
na
participação
e
consequentement
e na divulgação
dos trabalhos de
pesquisa
em
eventos,
encontros e afins?

NA*-0%
NO- 21,4%
Insuficiente57,1%
Bom – 14,3%
Muito bom –
7,1%
Excelente- 0%

No quesito extensão as políticas e mecanismos de incentivo à extensão, atividades
culturais se enquadraram no conceito insuficiente e não oferece superando 50% dos
entrevistados. Destaca-se as atividades de esporte e lazer que obtiveram conceito bom de
42,8% e 21,4% como excelente e programa de iniciação à docência 78,6%, afirmaram que não
existe o PIBID no Campus.

Políticas
e
mecanismos
de incentivo à
extensão no
Campus

Atividade
culturais

Atividades de
esporte
e
lazer

NA*-0%
NO- 14,3%
Insuficiente50 %
Bom – 28,6%
Muito bom –
7,1%
Excelente0%
NA*-0%
NO-14,3%
Insuficiente42,9%
Bom – 21,4%
Muito bom –
7,1%
Excelente14,3%
NA*-0%
NO- 0%
Insuficiente35,7%
Bom – 42,8%
Muito bom –
0%
Excelente21,4%

NA*-0%
NO- 78,6%
Insuficiente7,1%
Bom – 7,1%
Muito bom –
7,1%
Excelente0%

Programa de
iniciação
à
docência
(PIBID)

NA*-0%
NO- 21,4%
Insuficiente35,1%
Bom – 42,9%
Muito bom –
0%
Excelente0%

Como
você
avalia
das
atividades de
extensão
desenvolvidas
pelo Campus
para
a
sociedade?

1.1.4. Acessibilidade

No gráfico deste item obteve-se resultados preocupantes apontando péssimo com 78,6%
dos entrevistados, seguidos de 21,4% como Suficiente, Bom e Muito bom, 0%.

Como você avalia
as políticas e ações
de acessibilidade
no campus?

NA*-0%
Péssimo- 78,6%
Suficiente-21,4 %
Bom – 0%
Muito bom – 0%
Excelente- 0%

1.1.5. Imagem externa do Campus
Quanto à imagem externa do Campus os índices demonstram uma péssima imagem,
segundo os docentes com 64,3% entre os entrevistados, alcançando 21,4% enquadrado no
conceito Bom e 14,3% como suficiente.

Como você avalia
a imagem externa
do Campus?

NA*-0%
Péssimo-64,3%
Suficiente-14,3%
Bom – 21,4%
Muito bom – 0%
Excelente- 0%

O
campus
apresenta
informações
sobre
as
atividades
de
ensino, pesquisa e
extensão
à
comunidade
externa?

NA*-0%
Péssimo-57,1%
Suficiente-14,3%
Bom – 28,6%
Muito bom – 0%
Excelente- 0%

No quesito divulgação das atividades de ensino pesquisa e extensão à comunidade
externa obteve resultado definido como péssimo para 57,1% que indica que as atividades são
mal divulgadas. Dentre os entrevistados 28,6% pontuam que as informações são divulgadas à
comunidade externa com boa qualidade.

1.1.6. Comunicação interna

Dentre os diversos meios de comunicação citados neste quesito observa-se que a
comunicação no Campus se dá por meio de Boletins informativos, avisos em quadros, internet
e e-mail somando 50% seguido de 28,6% conversando com outros colegas de serviço.
Quanto
à
comunicação
indique o que mais
caracteriza a forma
pela qual você
toma
conhecimento
sobre
os
acontecimentos no
Campus?

NA*-0%
Ofícios, memorandos e cartas
internas- 7,1%
Reuniões, encontros, palestras-14,3
%
Conversa com colegas– 28,6%
Boletins informativos, avisos em
quadros, internet, e-mail– 50%

Neste quesito, no geral obtive-se resultados regulares quanto à divulgação das ações
promovidas pelo Campus, sendo estas divulgadas por apenas 14,3% por meio de reuniões.
Destacam-se os eventos, palestras e encontros que divulgam de forma insatisfatória.

2 SEGMENTO TÉCNICO-ADMINSTRATIVO
2.1 Aspectos Gerais
O questionário aplicado foi respondido de maneira espontânea por 62,06% dos
técnicos administrativos do campus.
Em relação ao PDI, 27,3% dos técnicos administrativos do campus dizem saber da
existência deste documento mas não se interessar pelo seu conteúdo, 63,6% afirmam que o
conhecem e se interessam por seu conteúdo e, apenas 9,1%, afirmam não ter conhecimento
deste documento.
Em relação à missão do IFMA, prevista em seu PDI: "Promover educação profissional,
científica e tecnológica, por meio da integração do ensino, pesquisa e extensão, com foco na
formação do cidadão e no desenvolvimento socioeconômico sustentável.”, 27,3% afirma que
o campus regularmente orienta ações no sentido de segui-la, 36,4% afirma serem essas
orientações insuficientes, e 18,2% afirma que o campus não oferece tais orientações.
Questionados em relação à política de ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão
realizada pelo campus, como você avalia a possibilidade em participar de projetos que integre
docentes, discentes e técnicos administrativos da educação superior, 18,2% dos técnicos
responderam ser muito boa, 9,1% classifica como boa, 27,3% classifica como péssima 18,2%
afirmam não serem oferecidas e 27,3% não se acreditam aptos a responder.
Com relação às causas que interferem no envolvimento da comunidade de Técnicos
em educação do campus com o ensino, foram listados os seguintes itens, aqui listados em
ordem decrescente de influencia: acumulo de tarefas, falta de formação acadêmica, falta de
oportunidade e de informação dos processos.
Com relação às causas que interferem no envolvimento da comunidade de Técnicos
em educação do campus com a pesquisa, foi indicado exclusivamente a falta de informação
dos processos.
Com relação às causas que interferem no envolvimento da comunidade de Técnicos
em educação do campus com a extensão, foi indicada exclusivamente a falta de
oportunidade.

Com relação as ações, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, a comunidade de
Técnicos em educação do campus avalia a contribuição do Campus na melhoria da
qualidade de vida da população local nos seguintes aspectos, descritos em ordem
decrescente de influencia:
 Produção artística, Promoção da cidadania e desenvolvimento econômico
são itens apontados como muito influenciados.
 Memoria e produção cultural, defesa do meio ambiente e inclusão social
apontados como itens que recebem menos influencia.
Em relação ao espaço físico e mobiliário do campus ser suficiente para a quantidade
de técnicos administrativos, 18,2% classifica como bom, 18,2% como muito bom, 54,5%
como insuficiente e 9,1% não se considerou apto a julgar.
45,5% da comunidade de técnico administrativos avalia a comunicação do campus
com a sociedade mediante contemplação da imagem pública da instituição, estratégias,
recursos e qualidade da comunicação interna e externa como péssima, 27,3% como
suficiente, 9,1% como bom, 9,1% muito bom.
A forma pela qual a comunidade toma conhecimento sobre os acontecimentos na
Instituição mais apontada foi conversando com outros colegas de serviço, por 63,3%, e ,
boletins informativos, avisos em quadros, internet e email, apontado por 36,4%.
Em relação à assiduidade na divulgação de ações promovidas pelo campus, Boletim
de serviço interno, foi apontada como amplamente divulgada, Relatórios financeiros,
portarias e eventos, aparecem predominantemente reconhecidos como razoavelmente
divulgados. Relatório de ensino, é predominantemente descrito como raramente divulgado.
A comunidade avalia os recursos necessários para a execução de suas atividades de
modo a atender as especificações do seu cargo onde 9,1% considera muito bom, 27,3%
classifica como bom, 54,5% avalia como insuficiente e 9,1% afirma não oferecer.
Em relação aos aspectos referentes à operacionalização das diretrizes específicas
para a capacitação e qualificação dos servidores técnicos administrativos do campus, 36,4%
define como péssimo, 9,1% classifica como bom e 27,3% afirma ser suficiente.
Com relação à organização e gestão do campus, a comunidade de técnicos
administrativos do campus avalia o envolvimento da direção geral com as questões
acadêmicas da seguinte forma: 45,5% insuficiente, 27,3% bom e 27,3% não se considera
apto a responder.

Sobre o interesse da Direção Geral atual em relação às reivindicações promovidas
pelos técnicos administrativos, estes assim avaliam: 18,2% classificam como bom, 27,3%
afirmam ser insuficiente, 27,3% afirmam que não demonstra interesse, e 27,3% não se
consideram aptos a responder.
A comunidade de técnicos administrativos avalia se as instalações físicas
(mobiliários, biblioteca, quantidade de equipamentos de informática, acessibilidade,
velocidade de acesso à internet, wifi, política de atualização de equipamentos e softwares)
atendem às necessidades do ensino, da pesquisa e da extensão da seguinte forma: 9,1% diz
atender suficientemente, 45,5% afirma atender razoavelmente e 36,4% diz não atender a
necessidade como um todo.
A comunidade de técnicos administrativos avalia os aspectos referentes à
operacionalização das diretrizes específicas para o atendimento aos discentes da seguinte
maneira: 36,4% afirmam ser bom, 18,2% relata como insuficiente e 45,5% se diz inapto a
responder.
Com relação à sustentabilidade financeira, a comunidade foi perguntada se os
recursos orçamentários do Campus são distribuídos e aplicados de forma eficiente, ao que
responderam da seguinte forma: 9,1% afirma que sim, 27,3% afirma que não, 36,4% declara
que em parte e 27,3% diz não ter informação da distribuição e aplicação dos recursos
financeiros.

