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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Dados da instituição  

 

Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA 

Campus de Imperatriz 

Código da IES: 32941 

Caracterização de IES: Instituição Pública Federal - IFMA 

Estado: Maranhão  Município: Imperatriz 

Cursos Superiores: ✓ Licenciatura em Física ✓ Ciência da Computação ✓ Engenharia Elétrica 
 

1.2 Composição da CPA 

 

A atual Comissão Própria de Avaliação – CPA do IFMA Campus de 

Imperatriz_ foi constituída pela portaria nº 251 de 13 de outubro de 2016, para atuar 

no período de dois anos o segmento docente e técnico administrativo e um ano 

segmento discente e sociedade civil. 

 

NOMES SEGMENTO QUE REPRESENTA 

Ana Maria Souza dos Santos* Docente 

Edil Jarles de Jesus Nascimento Docente 

Watson Robert M. Santos Docente 

Damião Marques da Silva Administrativo 

Maria José Ribeiro de Sá Administrativo 

Polliana Costa Chaves/Suplente Administrativo 

Adylla Safira Sousa Pereira Discente 

Fernando da Silva Costa Discente 

Lincoln Almeida Cavalcante/Suplente Discente 
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Antônia Arlene de S. Azevedo Sociedade Civil 

Maria do Socorro Mendes Silva  Sociedade Civil 

* Presidente 

 

1.3 O Planejamento da avaliação 

 

Em 14 de abril de 2004 foi instituído no País o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), através da Lei Nº 10.861 tendo como 

objetivos a promoção da melhoria na qualidade da educação superior, o aumento da 

eficácia institucional, a promoção do aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais das instituições de educação superior. 

Assim, o SINAES possui três instrumentos de avaliação que integram o 

ciclo avaliativo da educação Superior: Avaliação das Instituições de Educação 

Superior (AVALIES1), Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG2) e Avaliação do 

Desempenho dos Estudantes (ENADE3). 

Neste contexto, esta autoavaliação, considerada como Avaliação Interna 

coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de cada IES, é uma das 

duas principais etapas da Avaliação das Instituições de Educação Superior – 

AVALIES, juntamente com a Avaliação Externa realizada por comissões designadas 

pelo INEP, segundo diretrizes estabelecidas pela CONAES. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA no Campus de Imperatriz é 

constituída a fim de criar mecanismo capaz de promover a Autoavaliação 

Institucional que tem como um dos principais objetivos avaliar as ações produzidas 

pelos agentes internos, no intuito de ser referência em educação, ciência e 

tecnologia, com excelência na formação de pessoas e promotora do 

desenvolvimento social e sustentável, mediante a expansão integradora, 

verticalizada e qualificada do ensino, da pesquisa, da inovação e da extensão. 

Nesta perspectiva o planejamento das ações que compõem o processo 

de Avaliação Interna: autoavaliação no IFMA, Campus de Imperatriz foi pensada em 

conjunto com a participação de todos os atores envolvidos no processo, respeitando 
                                                 
1
 É o centro de referência e articulação do sistema de avaliação. 

2
 Avalia os cursos de graduação por meio de instrumentos e procedimentos que incluem visitas in loco de comissões externas. 

3
 Aplica-se aos estudantes do final do primeiro e do último ano do curso, estando prevista a utilização de procedimentos amostrais. 
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os principais requisitos apontados pelo SINAES: existência de uma equipe de 

coordenação, participação dos integrantes da instituição, compromisso explícito por 

parte dos dirigentes das IES, informações válidas e confiáveis e uso efetivo dos 

resultados. 

O foco da autoavaliação foram as dimensões definidas pelas SINAES, tais 

como:  

a. A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

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

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos 

para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de 

monitoria e demais modalidades; 

c. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no 

que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; 

d. A comunicação com a sociedade; 

e. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo 

técnico administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento 

profissional e suas condições de trabalho; 

f. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia, e a 

participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios; 

g. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 

biblioteca, recursos de informação e comunicação; 

h. Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 

eficácia da autoavaliação institucional; 

i. Políticas de atendimento aos estudantes; 

j. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional PDI - IFMA (2014 a 

2018) a avaliação cumpre com seu objetivo maior que é redirecionar suas ações 

pedagógicas e administrativas, desencadeando a melhoria da qualidade da 

educação que oferta e realimentando os processos, ajustando-os à promoção de 
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mudanças necessárias ao alcance das metas e dos propósitos do IFMA. Assim 

sendo, todos os instrumentos de avaliação aplicados nesta instituição servirão para 

orientar a gestão administrativa, financeira e pedagógica, visando à garantia da 

democracia e da transparência, indagando se as práticas correspondem à 

instituição, ao currículo, ao ensino, à extensão e à gestão pretendida e analisando a 

significação acadêmica e social do Instituto no cenário maranhense e nacional. 

Com estas ações, pretende-se promover a melhoria da educação 

ofertada, orientar a expansão de sua oferta, possibilitar o aumento permanente da 

eficácia institucional e da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, 

possibilitar o aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais. 

Neste contexto, produzir conhecimentos, põe em questão o sentido do 

conjunto de atividades e finalidades cumpridas pelo IFMA, procurando identificar as 

causas dos problemas e deficiências das ações empreendidas, buscando aumentar 

a consciência pedagógica e a capacidade profissional do corpo docente e técnico-

administrativo, de forma a fortalecer as relações de cooperação entre os diversos 

atores institucionais tornando mais efetiva a vinculação da instituição com a 

comunidade interna, na perspectiva de julgar a relevância científica e social de suas 

atividades e produtos e prestar contas à sociedade das ações acadêmicas e sociais, 

identificando as fragilidades e as potencialidades deste Instituto, conforme 

dimensões previstas em lei.  

 

ETAPAS DA AUTOAVALIAÇÃO 

 

Conforme estabelecido no Documento Diretrizes de Avaliação 

Institucional, a realização da autoavaliação será desenvolvida nas seguintes etapas: 

 

1ª ETAPA: Preparação  

 ➢ Constituição de CPA  
 ➢ Sensibilização  
 ➢ Elaboração do Projeto de Avaliação 

 

2ª ETAPA: Desenvolvimento  

 ➢ Ações 
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 ➢ Levantamento de Dados e Informações 

 ➢ Análise das Informações. Relatórios Parciais 

 

3ª ETAPA: Consolidação  

 ➢ Relatório 
 ➢ Divulgação 
 ➢ Balanço Crítico 

 

A Avaliação Institucional ora apresentada foi realizada entre outubro de 

2016 e fevereiro de 2017 e teve como período de referência o primeiro semestre de 

2016, configurando-se como objeto deste Relatório construído em sua versão 

parcial apresentado em março de 2017, o qual será objeto do Relatório Final a ser 

apresentado até março de 2018. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A autoavaliação institucional no IFMA foi norteada pelos princípios da 

globalidade, continuidade e legitimidade:  

a) Globalidade envolve todas as dimensões da instituição;  

b) Continuidade assegura o prosseguimento das ações e renovação das 

práticas institucionais, fortalecendo a cultura avaliativa;  

c) Legitimidade toma por base os valores democráticos, implicando a 

liberdade de participar ou não no processo.  

O IFMA pauta sua avaliação institucional nas dez dimensões 

estabelecidas na Portaria nº. 300 do Ministério da Educação, de 30 de janeiro de 

2006.  

A CPA construiu instrumentos avaliativos com representantes dos 

segmentos discente, docente e técnico administrativo, com a finalidade de 

aperfeiçoar o processo avaliativo no IFMA.  

Como forma de embasar o trabalho de avaliação institucional, a CPA 

utilizará documentos capazes de fornecer as informações necessárias às análises 

dos dados, quais sejam: o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) e outros documentos institucionais que se fizer 
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necessário, o Plano de Ação Anual (PAA - 2011), o Projeto Pedagógico de Curso 

(PPC), o Regulamento da Organização Didática (ROD) e o Relatório de Gestão.  

Visando organizar o processo de sistematização do relatório da 

autoavaliação, a CPA utilizou diversas estratégias como: visita aos departamentos 

para informar a data da aplicação dos questionários, avisos em salas de aula, 

afixação de cartazes, etc.  

Os atores da comunidade acadêmica, que fizeram parte da avaliação 

institucional foram os três segmentos envolvidos no processo: discentes, docentes e 

técnicos administrativos. Assim, ficou evidenciado o seguinte universo e amostra na 

avaliação institucional do IFMA Campus Imperatriz,  referente ao   semestre de 

2016-1: ➢ Discentes: de 263 alunos que cursaram disciplinas no semestre de 

2016-1, um total de 139 participaram da avaliação institucional, o que 

nos permitiu alcançar uma amostra de 52,9%. ➢ Docentes: de um total de 42 professores que atuam no ensino superior 

do IFMA Campus Imperatriz, alcançou-se uma amostra de 36 docentes 

o que representa 85,7% que atuam nos cursos de Licenciatura em 

Física, Bacharelados em Ciência da Computação e em Engenharia 

Elétrica. ➢ Técnicos Administrativos: do universo de 103 servidores técnico- 

administrativos, onde 5 deles encontra-se em exercício provisório em 

outros campi ou cedidos para outras instituições, a avaliação foi 

realizada por 70 servidores o que corresponde a 71,4% do universo. 

A aplicação dos questionários foi realizada em período reservado para a 

atividade através de formulário online disponibilizado pelo Google Docs. Os atores: 

docentes, discentes e técnicos foram encaminhados para um laboratório da 

instituição em horários específicos para este fim, onde realizaram a referida 

avaliação institucional.  

Os resultados dos questionários foram tabulados pelo próprio programa 

Google Docs, com o acompanhamento e análise dos membros da CPA. Estes dados 

permitiram a construção de gráficos com o objetivo de facilitar a apresentação e 

análise das informações. 
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Foram consideradas como Potencialidades da instituição as respostas 

iguais ou superiores a 70,0% no conjunto das opções “ótimo”, “muito bom” ou “bom”, 

e como fragilidades um percentual igual ou superior a 30% nas opções “Ruins” ou 

Péssimas”.  

Com base nos dados coletados, foi elaborado o Relatório Parcial que 

permite a disseminação do conhecimento sobre a Instituição. Este conhecimento 

possibilita a continuidade do processo de aperfeiçoamento acadêmico.  

 
 
3 DESENVOLVIMENTO 
 
 
3.1 Caracterização do IFMA – Campus Imperatriz 

 

Os Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia foram criados 

em dezembro de 2008, conforme a Lei Ordinária nº 11.892 de 29 de dezembro de 

2008, para integrar e reorganizar as instituições de educação tecnológica, tais como 

os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs). Com isso, a Unidade de 

Ensino Descentralizada de Imperatriz do CEFET-MA tornou-se Campus Imperatriz 

do IFMA e passou a assumir novas responsabilidades, como também vislumbrar um 

desenvolvimento mais acelerado, englobando temáticas como a pesquisa e a 

extensão.  

Conforme Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 065 de 9 de outubro de 

2014, o relatório parcial de autoavaliação institucional deve apresentar em seu 

desenvolvimento dados e informações que contemplem eixos/dimensões conforme 

listados a seguir.  

 
a) Planejamento e Avaliação Institucional  

 

O Planejamento Institucional é realizado com base em dois referenciais 

estratégicos: no Acordo de Metas e Compromissos celebrado entre a União, 

representada pelo Ministério da Educação (MEC), por intermédio da Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), e os Institutos Federais, para os fins 

de estruturação, organização e atuação, em conformidade com a Lei nº 11.892 de 

29 de dezembro de 2008 e no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) cujo 
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objetivo consiste na sistematização dos compromissos institucionais que devem 

nortear a prática educativa, apontando sua Missão, Visão e os Valores Institucionais. 

A avaliação neste Instituto é processo indispensável para que se promova 

uma readequação tanto no âmbito institucional quanto educacional. De acordo com 

o PPP, na avaliação institucional, buscar-se-ão dados quantitativos e qualitativos 

para direcionar a tomada de decisões acerca do desenvolvimento institucional, além 

dos indicadores prescritos no Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior - 

SINAES. Será feita de forma abrangente e aberta a todos os envolvidos. Também a 

avaliação educacional refletirá o cumprimento das finalidades do Instituto. 

Compreende a análise quantitativa e qualitativa dos processos pedagógicos, dos 

cursos oferecidos, das condições disponíveis, relacionando-as às demandas 

educacionais. Será feita sistematicamente associada a cada processo e a cada ação 

da instituição.  

Assim, as diretrizes para a avaliação no IFMA são: 

a) Avaliar constantemente as atividades desenvolvidas junto à 

comunidade, realizando prestação de contas, replanejando e 

realimentando as ações necessárias para redimensionar os trabalhos;  

b) Avaliar constantemente os processos educacionais, exigindo dos 

órgãos superiores responsáveis pela educação as condições 

necessárias para atender às expectativas da comunidade interna e 

externa; e  

c) Promover a autoavaliação e a heteroavaliação, conforme SINAES.  

O IFMA tem seu projeto de autoavaliação institucional, elaborado por 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), constituída conforme legislação (Art. 11 da 

Lei 10.861/04) e, nele, expõe sua finalidade, objetivos, metodologia, estratégias, 

recursos e calendário das ações avaliativas. Tem por objetivo geral o 

aperfeiçoamento dos agentes da comunidade acadêmica e da instituição IFMA como 

um todo. Busca efetivar esse objetivo por meio das seguintes ações:  

a) Produzir conhecimentos, pondo em questão os sentidos do conjunto de 

atividades e finalidades cumpridas pelo IFMA;  

b) Identificar as causas dos problemas e deficiências das ações 

empreendidas;  

c) Aumentar a consciência pedagógica e a capacidade profissional do 

corpo docente e técnico-administrativo;  
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d) Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores 

institucionais;  

e) Tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade 

interna;  

f) Julgar a relevância científica e social de suas atividades e produtos;  

g) Prestar contas à sociedade das ações acadêmicas e sociais; e  

h) Identificar fragilidades e as potencialidades deste Instituto, conforme 

dimensões previstas em lei.  

Dessa forma, o projeto quer promover a melhoria da educação ofertada, 

orientar a expansão de sua oferta, possibilitar o aumento permanente da eficácia 

institucional e da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, possibilitar o 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais. 

 
b) Desenvolvimento Institucional  
 

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.  

Visão  

Ser reconhecida como uma instituição de excelência em educação, 

ciência e tecnologia, formadora de cidadãos críticos, promotores da transformação 

social.  

Valores  

a) Respeito à democracia e à ética;  

b) Formação para a cidadania;  

c) Postura investigativa, inovadora e empreendedora;  

d) Qualidade, excelência e efetividade;  

e) Responsabilidade socioambiental.  
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c) Responsabilidade Social da Instituição  

 

A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no 

que se refere à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do 

meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; 

O IFMA estabelece políticas para assegurar aos estudantes com 

deficiência e mobilidade reduzida condições básicas de acesso a Educação 

Profissional Técnica de nível Médio e de Educação Superior, de mobilidade e de 

utilização de equipamentos e instalações do campus, conforme as seguintes 

legislações e normas: Leis Federais nº 10.048 e 10.098, de 2000, Decreto Federal nº 

5.296, de 2004; Lei Federal nº 10.257, de 2001 (Estatuto da cidade); NBR 9050 – 

2004, Acessibilidade a Edificações, Mobiliário Espaços e Equipamentos Urbanos, 

Decreto nº 6.949/2009. 

 

d) Políticas para o ensino, a pesquisa e a extensão  

 

O ensino superior no IFMA, consoante com as concepções e 

pressupostos que embasam a práxis educativa institucional, assenta-se em uma 

concepção ampla de educação superior, pautada pela indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. Educação está concebida como processo vivo, 

dinâmico, articulado com a realidade socioeconômica e cultural em que se insere e 

que visa à formação de profissionais com perfil amplo e sólido e a produção de 

conhecimentos necessários à intervenção social, de modo a contribuir efetivamente 

para a construção de uma sociedade democrática, solidária e inclusiva.  

Na busca de dar concretude às finalidades da Educação Superior 

preconizadas pela LDB nº 9394/96, em atendimento às prerrogativas da Lei nº 

11.892/2008, o IFMA assume a oferta dos seguintes cursos propostos: cursos 

superiores de tecnologia; cursos de licenciatura e programas especiais de formação 

pedagógica; cursos de bacharelado e cursos de pós-graduação lato e stricto sensu 

(BRASIL, 2008).  

O ensino, no âmbito da graduação e da pós-graduação, contrapõe-se à 

visão reducionista e fragmentada de profissional, ancorada em pressupostos 

neoliberais, sob o viés da racionalidade técnica e pragmática. Assim, apoiado na 

concepção de educação politécnica e de formação na perspectiva da 
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omnilateralidade, busca o alcance do perfil de um trabalhador cidadão, desenvolvido 

nas dimensões técnica, científica e humana, portanto, capaz de assumir o seu papel 

social de forma ativa, crítica e interventiva, num horizonte emancipatório.  

Isso requer, por parte do IFMA, esforços permanentes de construção e de 

reconstrução dos seus projetos e práticas formativas, exigindo das diferentes 

instâncias e dos sujeitos que as compõem uma atuação coletiva, crítica, reflexiva e 

ética. Implica, pois, a reafirmação do compromisso da instituição, de efetivar 

processos de gestão democrática, de trabalho coletivo e interdisciplinar; de criar 

condições infraestruturais adequadas e suficientes a uma prática educativa coerente 

com sua função social; de adotar mecanismos de valorização e de formação 

continuada de seus profissionais e de avaliação permanente. A cultura de refletir 

sobre a própria prática e sobre o contexto social, político, econômico e cultural em 

que essa prática se desenvolve, na busca de enfrentar e superar os problemas que 

se apresentam, tendo em vista o alcance de suas intencionalidades é parte dos 

desafios que assume.  

No tocante aos cursos que oferta, deve considerar a complexidade e as 

especificidades inerentes a cada campo da formação profissional para o qual se 

volta. Isso significa que ao tempo que visa um egresso com potencialidades 

profissionais e humanas amplas e sólidas não pode descuidar das singularidades 

que perpassam o formar tecnólogos, professores e bacharéis, bem como, pós-

graduados nos diversos campos de saberes. Para tanto, deve ser assegurada a 

construção de propostas educativas que afirmem a identidade dos cursos com 

qualidade socialmente relevante, no sentido de responderem às necessidades e 

demandas do contexto local, regional, nacional, e também internacional. É 

imprescindível, igualmente, favorecer condições para a permanente atualização 

dessas propostas, tendo em vista ao atendimento às transformações geradas pelo 

desenvolvimento tecnológico, científico e às recorrentes mudanças no mundo do 

trabalho e nos outros espaços sociais.  

Os projetos pedagógicos dos cursos superiores de graduação de 

tecnologia, de licenciatura e de bacharelado têm aportes na legislação da educação 

superior brasileira, segundo as orientações da LDB, do Catálogo Nacional dos 

Cursos Superiores de Tecnologia e das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos superiores. Ademais, essas ofertas formativas organizam-se em sintonia com 

a Lei 11.892/2008, que cria os Institutos Federais, com o PPI e com as orientações 
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do Projeto Político Pedagógico de cada Campus, considerando, ainda, o instrumento 

de avaliação dos cursos de graduação que subsidia o reconhecimento dos cursos de 

graduação. A construção desses projetos deve se dar de forma coletiva, imbricando 

as decisões aos pressupostos e princípios aqui expressos.  

Contrapondo-se à redução das ofertas às necessidades de mercado os 

cursos superiores devem pautar-se pelas demandas advindas dos arranjos 

produtivos econômicos, culturais e sociais locais das diferentes localidades do 

Estado do Maranhão, identificadas por meio de estudos, pesquisas e interlocuções 

com a comunidade local. A possibilidade de contribuir com a transformação do 

contexto social e natural deve se constituir aspecto fundamental na tomada de 

decisões quanto aos cursos a serem ofertados. Entretanto, na definição desses 

cursos há que se considerar o foco e potencialidades da instituição/campus, levando 

em conta as condições infraestruturais e humanas necessárias a uma oferta que 

prime pela garantia do acesso, continuidade e alcance de uma formação 

qualitativamente relevante. 

 

 
e) Relações e parcerias com a comunidade  
 
 

O diálogo com a comunidade constitui-se um espaço privilegiado para 

consolidar a responsabilidade social do IFMA e exercitar plenamente sua atividade 

educacional, observando a integração de suas Políticas de Ensino, de Pesquisa e de 

Extensão. Dessa forma, as principais metas da Instituição na execução da Política 

de Cultura consistem em:  

a) Garantir a livre expressão da diversidade da cultura no IFMA e 

contribuir para que o mesmo ocorra na sociedade;  

b) Promover o estímulo e o fomento das atividades culturais;  

c) Proteger, preservar e divulgar o patrimônio cultural, material e imaterial;  

d) Promover o processo de interação dinâmica entre Cultura e Educação. 

 

f) Políticas de atendimento ao discente  
 

O Instituto Federal do Maranhão implementa políticas para o atendimento 

aos discentes, de forma a democratizar as condições de permanência, minimizar os 

efeitos das desigualdades sociais, reduzir as taxas de evasão e promover a inclusão 

social.  
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Para desenvolvimento das políticas aos estudantes, o IFMA dispõe de 

uma Diretoria de Assistência ao Educando que é um órgão sistêmico, responsável 

pela coordenação dos programas e projetos de forma articulada com o Ensino, a 

Pesquisa e a Extensão. Nos Campus do IFMA a execução das ações é conduzida 

pelas Coordenações e Núcleos de Assistência ao Educando.  

As políticas de atendimento são destinadas aos estudantes regularmente 

matriculados em todos os níveis e modalidades de ensino presenciais e a distância, 

a saber: Educação Profissional Técnica de Nível Médio, incluindo-se PROEJA e 

Educação Superior, em nível de graduação.  

Para regulamentação dos programas está em aprovação a Política de 

Assistência Estudantil do IFMA, um conjunto de princípios e diretrizes que norteiam 

a implantação de programas para garantir o acesso, a permanência e o êxito dos 

estudantes, na perspectiva de inclusão social, formação ampliada, produção do 

conhecimento e melhoria do desempenho acadêmico. Com isso, os programas que 

hoje estão em vigência funcionam de forma isolada, mas em consonância com a 

normatização existente. 

 
g) Política de qualificação de servidores  

 

A qualidade da atuação do Instituto Federal do Maranhão perpassa pelo 

processo de qualificação do seu pessoal, o qual assume sua posição na categoria 

de investimento institucional. Nesse sentido, os rumos da Política de Qualificação 

dos Servidores técnico-administrativos e docentes do IFMA devem embasar-se na 

concepção de formação continuada, considerada, neste contexto, como um 

processo planificado, sistemático e de educação contínua, que tem como propósito a 

busca permanente do aperfeiçoamento das condições profissionais, humanas e 

institucionais.  

O Governo Federal, por meio do Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 

2006, instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal para a 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, tendo como objetivos 

melhorar a efetividade, a qualidade dos serviços prestados e promover o 

desenvolvimento permanente dos servidores técnico-administrativos e docentes, 

possibilitando sua formação continuada, de forma a superar os desafios impostos e 

atender os novos perfis profissionais demandados pelo setor público.  
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Na perspectiva de melhorar a prestação dos serviços públicos, a Política 

de Qualificação do IFMA entende que a formação permanente dos servidores 

técnico-administrativos e docentes é ponto estratégico e cabe à Administração 

Pública incentivar o mesmo a qualificar-se para o desempenho de suas funções, 

contribuindo para o desenvolvimento de suas competências individuais e 

institucionais. Desse modo, a administração possibilita a valorização do servidor, 

amplia suas competências e conhecimentos, melhora o seu desempenho e contribui 

para o desenvolvimento institucional.  

No que se refere à metodologia de aplicação desta Política, as ações 

relativas ao planejamento, elaboração e implementação da qualificação dos 

docentes e técnicos administrativos, devem se constituir em um processo 

participativo, contínuo e sistemático. Para que a qualificação seja realmente um 

instrumento de desenvolvimento integral, na busca da melhoria dos serviços 

prestados à sociedade, faz-se necessário o envolvimento do servidor em todas as 

etapas do processo.  

 
h) Organização e gestão da instituição  
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H) Estrutura física IFMA – Campus Imperatriz 
 
 
ÁREA DO TERRENO – 69.000,00 m² 
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL – 10.976,09 m² 
 

A TABELA ABAIXO MOSTRA AS ÁREAS ÚTEIS DOS AMBIENTES MAIS 
RELEVANTES 
 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

AMBIENTE QUANTIDADE 
ÁREA ÚTIL / 

UNIDADE (m²) 
NÚCLEO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO 01 26,81 

NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS 01 32,27 

SALA DE LICITAÇÃO 01 16,04 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E COMPRAS 01 38,36 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO 01 16,30 

DIREÇÃO GERAL 01 22,88 

SALA  DE REUNIÃO 01 30,55 

ALMOXARIFADO 01 61,42 

SALA DE PATRIMÔNIO 01 20,18 

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01 32,95 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE 
INFORMATICA 

01 41,36 

BANHEIRO MASCULINO 01 11,73 

BANHEIRO FEMININO 01 7,59 

ÁREA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

AMBIENTE QUANTIDADE 
ÁREA ÚTIL / 

UNIDADE (m²) 

SUPERVISÃO DE TURNO / ASSISTÊNCIA DE 
ALUNOS 

01 34,00 

DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR 01 73,22 

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 01 35,43 

DIRETORIA DE ENSINO 01 25,84 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 32,78 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS 01 61,73 

DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 01 64,26 

BIBLIOTECA 01 192,72 

COODENAÇÃO ESCOLA-EMPRESA-COMUNIDADE 01 21,91 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA INOCAÇÃO E 
EXTENSÃO 

01 18,93 

SETOR MÉDICO 01 70,64 

AUDITÓRIO COM 180 ASSENTOS 01 238,43 

SALA DE VÍDEO COM 60 ASSENTOS 01 86,33 
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SALA DE VÍDEO PARA 50 ASSENTOS 01 74,10 

SALA DE AULA 02 45,92 

SALA DE AULA 03 58,01 

SALA DE AULA 08 58,16 

SALA DE AULA 03 58,87 

SALA DE AULA 05 63,00 

SALA DE AULA 01 63,86 

SALA DE AULA 01 64,05 

SALA DE AULA 01 66,62 

SALA DE RECURSOS 01 66,62 

SALA DE PESQUISA DE PROFESSORES 01 48,26 

LABORATÓRIO DE LÍNGUAS 01 78,52 

LABORATÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 01 78,52 

LABORATÓRIO DE CELULOSE 01 63,19 

LABORATÓRIO DE CELULOSE 01 58,87 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA 01 58,01 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA 01 62,39 

LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO 01 63,00 

LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA 01 45,92 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 01 45,30 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 02 70,27 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 01 69,80 

LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 01 45,92 

LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS 01 134,66 

LABORATÓRIO DE SISTEMAS DIGITAIS 01 55,28 

LABORATÓRIO DE REDES DE COMPUTADORES 01 70,27 

LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA 01 68,06 

LABORATÓRIO DE FÍSICA 01 38,36 

LABORATÓRIO DE FÍSICA 01 48,06 

LABORATÓRIO DE FÍSICA 01 58,16 

LABORATÓRIO DE MEDIDAS E INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

01 49,29 

LABORATÓRIO DE PNEUMÁTICA 01 49,07 

LABORATÓRIO DE SOLDAGEM 01 48,41 

LABORATÓRIO DE METROLOGIA 01 36,46 

LABORATÓRIO DE TORNEARIA 01 117,91 

LABORATÓRIO DE  INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS 

01 90,96 

LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA 01 36,26 

LABORATÓRIO  DE SOLOS 01 104,46 

LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA 01 93,08 
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LABORATÓRIO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 01 100,64 

SALA DE DESENHO 01 93,08 

SALA DE DESENHO 01 108,41 

ÁREA DE VIVÊNCIA 01 552,20 

BANHEIRO MASCULINO 01 15,05 

BANHEIRO MASCULINO 02 16,38 

BANHEIRO MASCULINO 02 18,03 

BANHEIRO MASCULINO 01 19,48 

BANHEIRO FEMININO 01 15,05 

BANHEIRO FEMININO 02 16,38 

BANHEIRO FEMININO 01 17,78 

BANHEIRO FEMININO 02 18,73 

ÁREA ESPORTIVA 

AMBIENTE QUANTIDADE 
ÁREA ÚTIL / 

UNIDADE (m²) 

GINÁSIO POLIESPORTIVO 01 1.677,43 

PISCINA SEMIOLÍMPICA 01 312,50 

CAMPO FUTEBOL DE AREIA 01 1.225,90 

CAMPO FUTEBOL DE CAMPO 01 7.785,00 

BANHEIRO MASCULINO / VESTIÁRIO 01 54,28 

BANHEIO FEMININO / VESTIÁRIO 01 54,61 
 
 
 
4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES  
 
 

SEGMENTO DISCENTE 

 

 O IFMA/Campus Imperatriz atualmente oferta a comunidade de Imperatriz e 

região três cursos superiores, que são: Licenciatura Física, Ciência da Computação 

e Engenharia Elétrica. Nessa direção, foi aplicado no segundo semestre de 2016 um 

questionário avaliativo aos discentes dos três cursos, a fim de investigar se a tríade 

ensino-pesquisa-extensão, premissas essenciais de formação no ensino superior, 

ofertada por meio de três cursos neste campus, atende as expectativas dos 

estudantes.  O questionário foi respondido pelo universo de 139 acadêmicos dos 

três cursos superiores.  

  As dimensões investigadas foram: estrutura do curso; atuação da 

coordenação do curso; gestão e órgãos de apoio institucional; quanto à biblioteca; 
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quanto à infraestrutura; quanto aos aspectos institucionais e avaliação docente. 

Portanto, na sequência apresentam-se gráficos com resultados comentados. Ao final 

do relatório apontam-se sugestões que possam colaborar para resolução de 

fragilidades reveladas no conjunto dos dados.  

 Como critério para entender cada item avaliado como potencialidade ou 

fragilidade, concebeu-se o percentual de maior igual a 70% para potencialidade na 

soma dos quesitos ótimo, muito bom e bom, e como fragilidade os valores inferiores 

a 70%. 

 

QUANTO AO CURSO 

 

1. Conhecimento da matriz curricular do curso 

 

2. Conhecimento dos objetivos do curso 
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3. Adequação do perfil profissional formado pelo curso exigido pelo mercado de trabalho 

 

 

4. Condições oferecidas para a conclusão do curso no tempo proposto 

 

 

5. Horário de funcionamento das aulas 
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6. Integração entre  teoria e prática 

 

 

7. Integração entre ensino, pesquisa e extensão 

 

    

A matriz curricular dos três cursos é conhecida por 93,5% dos estudantes, 

pois classificaram o conhecimento que possuem da matriz dos seus cursos entre 

ótimo (18,7%), muito bom (28,8%) e bom (46,0%). Quanto aos objetivos do curso 

94,3% avaliaram positivamente o conhecimento dos objetivos do curso, classificando 

entre ótimo (21,6%), muito bom (24,5%) e bom (48,2%). Nessa direção, é possível 

afirmar que há conhecimento por parte dos acadêmicos da matriz curricular e dos 

objetivos do curso ao qual estão vinculados, revelando-se as duas dimensões como 

potencialidades. 

Quanto à adequação das exigências do mundo do trabalho e do perfil do 

profissional pela instituição, 89,3%  classificaram como ótimo (15,2%), muito bom 

(28,1%) e bom (46%). Já no que diz respeito a conclusão do curso no tempo 

proposto 71,9% afirmaram que a instituição oferece condições para a conclusão do 
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curso no tempo proposto, classificando como ótimo (13,6%), muito bom (10,8%) e 

bom (47,5%). 

Já quanto ao horário de funcionamento das aulas, embora 69,1%  tenham 

afirmado que o horário de funcionamento das aulas atende às necessidades dos 

estudantes, um percentual de 30,9% afirmaram que o horário de funcionamento das 

aulas é ruim (22,3%) e péssimo (7,9%) e 0,7% não manifestaram opinião. Assim, é 

necessário uma análise mais apurada deste item visto que um percentual 

significativo não considerou o horário adequado para as suas necessidades 

individuais.  

No item integração entre teoria e prática 69,7% avaliaram positivamente a 

integração entre a teoria e a prática, classificando entre, ótimo (10%), muito bom 

(18,7%) e bom (40,3%). Já, 28,1% avaliaram negativamente a integração entre a 

teoria e a prática, classificando entre ruim (22,3%) e péssimo (5,8%), e 2,2% não 

manifestou opinião. Quanto a integração entre tríade ensino, pesquisa e extensão 

74,1% avaliaram positivamente a integração entre ensino, pesquisa e extensão, 

classificando entre ótimo (14,4%), muito bom (18%) e bom (41,7%). 

  

QUANTO À ATUAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

8. Desempenho do(a) Coordenador(a) 
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9. Acompanhamento e orientação por parte da Coordenação 

 

 

10. Divulgação das informações acadêmicas pertinentes ao Curso 

 

 

11. Desempenho do Colegiado do Curso 
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12. Agilidade nas respostas das solicitações referentes à vida acadêmica 

 

 

13. Atendimento da Secretaria da Coordenação do Curso  

 

  

Sobre a atuação das coordenações dos cursos superiores, 87,8% 

avaliaram positivamente o desempenho do coordenador do curso ao qual estão 

vinculados, classificando entre ótimo (38,2%), muito bom (22,3%) e bom (27,3%). Já 

7,9% avaliaram negativamente, classificando entre ruim (7,9%) e péssimo (1,4%) e 

2,9% não manifestaram opinião. Na percepção de  86,3%  dos estudantes existe 

acompanhamento e  orientação por parte da coordenação, sendo   ótimo (22,3%), 

muito bom (28,7%) e bom (35,3%) e 2,9% não manifestaram opinião.  

Quanto a informações acadêmicas sobre o curso 88,5% avaliaram que 

ocorre, distribuídas as opiniões nos seguintes percentuais: ótimo (21,6%), muito bom 

(25,2%) e bom (41,7%).  O desempenho do colegiado foi avaliado satisfatório por 

72%  dos estudantes,  distribuídos entre ótimo (7,3%), muito bom (12,9%) e bom 

(51,8%). E 10,8% não manifestou opinião sobre o colegiado de curso. 
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No quesito agilidade nas respostas referentes à vida acadêmica 72,6% 

avaliaram positivamente a agilidade das respostas, classificando entre ótimo (7,2%), 

muito bom (20,1%) e bom (45,3%).  Já quanto ao atendimento da secretaria da 

coordenação do curso 89,2% avaliaram entre ótimo (13,6%), muito bom (28,1%) e 

bom (47,5%). 

 

GESTÃO E ÓRGÃOS DE APOIO INSTITUCIONAL 

 

14. Desempenho da Direção Geral do IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ 

 

 

15. Desempenho da Diretoria de Ensino Superior (DESUP) 
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16. Desempenho da Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (DPPI) 

 

 

17. Desempenho do Setor de Apoio às Atividade Acadêmicas (SAAC) 

 

 

18. Desempenho da Coordenadoria de Estágio e Relações Institucionais (CERI) 
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19. Atendimento da Coordenadoria de Assistência ao Educando (CAE) 

 

 

20. Promoção de atividades/eventos com objetivo de intercâmbio com a sociedade 

 

 

21. Divulgação das informações Institucionais/acadêmicas 

 

  

Na avaliação de desempenho da direção do geral do campus 74,9%  dos 

estudantes avaliaram como satisfatória, divididos nos seguintes percentuais: ótimo 

(8,7%), muito bom (22,3%) e bom (43,9%). A avaliação da direção de ensino 
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superior também foi positiva por  87% dos discentes, classificando-a entre ótimo 

(14,4%), muito bom (26,6%) e bom (46%). 

Não foi satisfatória avaliação de setores com como DPPI, SAAC, CERI e 

CAE, pois elevados percentuais do item "sem opinião" somados ao ruim e péssimo, 

que foram respectivamente: 34,5%, 41%, 46,8% e 39,2%, podem expressar uma 

presença não significativa desses setores na vida acadêmica desses estudantes. 

A promoção de atividades/eventos com intercâmbio com a sociedade 

também aparece como fragilidade, pois parte significativa dos discentes disse ser 

ruim (20,9%) e péssimo (5,8%), 6,5% sem opinião e 1,4% não se aplica, esse 

intercâmbio. Já quanto ao item divulgação das informações 

institucionais/acadêmicas 85,6% avaliaram positivamente classificando-as entre 

ótimo (10,8%), muito bom (28,8%) e bom (46%). 

 

QUANTO À BIBLIOTECA 

 

22. Infraestrutura: espaço físico, ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza... 

 

 

23. Organização e acesso ao acervo 
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24. Disponibilidade de livros textos indicados por disciplinas/competência 

 

 

25. Disponibilidade de material bibliográfico complementar (periódicos, revistas, CD, 

videoteca...) 

 

 

26. Disponibilidade de computadores para acesso à Internet 
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27. Horário de funcionamento 

 

 

28. Atendimento pelos funcionários 

 

 

29. Respeito ao “silêncio” que o ambiente exige 

 

  

A avaliação discente quanto à  infraestrutura da biblioteca  foi positiva ( 

85,6%) e obteve as classificações entre ótimo (26,6%), muito bom (22,3%) e bom 

(36,7%). A análise sobre a organização e acesso ao acervo também foi positiva pois  
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92,8% avaliaram positivamente, classificando entre ótimo (23%), muito bom (30,9%) 

e bom (38,9%). 

Quanto a disponibilidade de livros, textos indicados por 

disciplinas/competências, embora  a maioria classifique entre ótimo (14,4%), muito 

bom (17,3%) e bom (42,4%), um total de 74,1%, um percentual significativo, 25,9% 

classificaram entre ruim (21,6%) e péssimo (4,3%). 

A disponibilidade de material bibliográfico complementar (periódicos, 

revistas, CD, videoteca...), dividiu opiniões, e quase a metade, 48,2% avaliaram 

negativamente a disponibilidade de material bibliográfico complementar, 

classificando entre ruim (34,5%) e péssimo (5,8%). Já quanto a disponibilidade de 

livros, textos indicados por disciplinas/competências 61,2% avaliaram positivamente, 

classificando entre ótimo (12,2%%), muito bom (17,3%) e bom (31,7%). Também foi 

significativo o número de alunos que consideraram entre ruim (23%) e péssimo 

(15,1%) o quesito.  

Um percentual de 92,8% dos discentes classificaram como ótimo (25,2%), 

muito bom (21,6%) e bom (46%), o horário de funcionamento da biblioteca. Também 

foi aprovada na visão dos alunos o atendimento dispensado pelos funcionários da 

biblioteca, pois 94,3%  o classificaram entre ótimo (22,3%), muito bom (30,2%) e 

bom (41,8%). Já quanto ao silêncio que o ambiente exige apenas 69,1%  avaliaram 

entre ótimo (12,9%), muito bom (23,8%) e bom (32,4%), os demais entenderam ser 

ruim (13,7%) ou péssimo (16,5%) o silêncio neste espaço. 

 

QUANTO À INFRAESTRUTURA 

 

30. Condições físicas das salas de aula quanto a: ventilação, iluminação, acústica, 

mobiliário, limpeza. 
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31. Condições das instalações para as aulas práticas (laboratórios) 

 

 

32. Disponibilidade de computadores com acesso à Internet nos laboratórios de informática 

 

33. Disponibilidade dos recursos  audiovisuais 
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34. Condições da cantina/refeitório (qualidade dos alimentos e atendimento) 

 

 

35. Condições das instalações sanitárias 

 

 

36. Condições do local de convívio social 

 

 

Na dimensão infraestrutura quesito, sala de aula, 92,1% classificaram 

entre ótimo (29,5%), muito bom (28,8%) e bom (33,8%).  As condições das 
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instalações para aulas prática obteve aprovação de 82,7%, dividida nos seguintes 

percentuais: ótimo (24,5%), muito bom (18,6%) e bom (39,6%). Já quanto a 

disponibilidade de computadores para acesso a internet no campus 79,9% avaliaram 

entre ótimo (15,2%), muito bom (30,9%) e bom (33,8%). A avaliação da 

disponibilidade de recursos audiovisuais foi positiva, pois um total de 82,7% 

entendeu como ótimo (19,4%), muito bom (23,7%) e bom (39,6%). A avaliação das 

condições do local de convívio social foi aprovada por 89,2% classificando estes 

espaços entre  ótimo (9,4%), muito bom (18,6%) e bom (61,2%). Entretanto, embora 

as condições da cantina/refeitório seja vista como ótimo (5%), muito bom (15,8%) e 

bom (39,7%) num total de 60,5%, um percentual significativo de discentes 

classificaram como ruim (38,1%) e péssimo (14,4%) esse serviço. 

 

QUANTO AOS ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

 

37. Participação em atividades na instituição: 

 

    

O gráfico revela que embora haja em média o percentual de 21,76% dos 

discentes nas diferentes atividades acadêmicas acima anunciadas, ainda é 

significativamente alta a não participação de muitos dos estudantes, sobretudo nas 

oportunidades de estágio (12,2%), e atividades artísticas (10,1%). 
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38. Conhecimento da Missão do IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ 

 

 

39. Conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional PDI 

 

 

40. Conhecimento do Projeto Pedagógico Institucional PPI 
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41. Conhecimento da Avaliação Institucional / CPA 

 

 

42. Adequação da atual estrutura administrativa ao funcionamento do IFMA - CAMPUS 

IMPERATRIZ 

 

 

43. Adequação da estrutura acadêmica ao funcionamento do IFMA - CAMPUS 

IMPERATRIZ 
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 Os gráficos revelam que quase metade dos estudantes desconhecem a 

missão do IFMA/Campus Imperatriz, apenas 54% afirmaram conhecer. Situação 

parecida foi evidenciada quanto ao conhecimento do PDI, pois 67,6% desconhecem

  a existência deste documento. Já quanto ao Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI) 36% afirmaram não conhecer. Quanto ao conhecimento da Avaliação 

Institucional (CPA)  31,7% dos estudantes afirmaram não conhecer. 

Quanto à adequação da atual estrutura  administrativa ao funcionamento 

do IFMA/Campus Imperatriz, 38,1% afirmaram que a atual estrutura administrativa 

não está adequada, contra 61,9% que a entendem como adequada. Nessa 

direção, 34,5% dos estudantes afirmaram que não há adequação da estrutura 

acadêmica ao funcionamento da instituição e 65,5% que sim. 

 

 
QUANTO AO PROFESSOR/DISCIPLINA 

 
 
Ao segmento discente foi dirigido também, em instrumentos específicos, 

questionamentos sobre o Ensino Superior no IFMA Campus Imperatriz, com o 

objetivo de conhecer as práticas docentes aplicadas nos cursos de Licenciatura em 

Física, Ciência da Computação e Engenharia Elétrica, bem como analisar o grau de 

satisfação, no que se refere ao aprendizado dos acadêmicos dos referidos cursos. 

Todas as questões tiveram como opção de resposta: “Ótimo”, “Muito Bom”, “Bom”, 

“Ruim”, “Péssimo”, “Não se Aplica” e “Sem Opinião”.  

A avaliação teve como base as disciplinas ministradas no primeiro 

semestre de 2016, os professores foram avaliados por disciplinas ministradas, o que 

traz a possibilidade de um professor ser avaliado duas vezes pela mesma turma 

e/ou por turmas variadas ao mesmo tempo, dependendo da quantidade de turmas 

que ele atuou no semestre mencionado. 

Após a tabulação dos dados, foi elaborada a média percentual que cada 

professor obteve em cada opção, em seguida extraiu-se a média da somatória das 

opções, “Ótimo, Muito Bom e Bom”. O professor que, em sua avaliação, conseguiu 

um resultado maior que 70,0% foi considerado como um docente bem avaliado. Por 

outro lado extraiu-se a média da somatória das opções “Ruim” e “Péssimo”. Na 

medida em que esta média ultrapassa 30,0% foi considerado como ponto negativo, 
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objeto de análise que conduz para um repensar nas práticas e metodologias 

aplicadas. Assim procedendo obtivemos o resultado a seguir: 

 

CURSO LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINAS -2016-1 Ótimo 
Muito 
bom 

Bom Ruim 
Péssim

o 
Não se 
aplica 

Sem 
opinião 

Filosofia da Educação  - Médias 
38,30% 32,10% 27,70% 1,20% 0,20% 0,00% 0,50% 

98,10% 1,40%     

Met. da Invest. Educacional - Médias 
25,60% 28,70% 26,10% 0,90% 0,00% 18,20% 0,50% 

80,40% 0,90%     

Língua Inglesa - Médias 
34,10% 23,00% 32,30% 7,50% 1,20% 0,20% 1,80% 

89,40% 8,70%     

Língua Portuguesa - Médias 
8,40% 13,40% 54,60% 8,10% 10,10% 1,20% 4,30% 

76,30% 18,20%     

Pré Cálculo - Médias 
46,00% 33,30% 12,20% 0,00% 0,00% 3,60% 5,00% 

91,40% 0,00%     

Cálculo Int. e Diferencial I - Médias 
59,30% 25,10% 14,80% 0,00% 0,00% 0,50% 0,20% 

99,30% 0,00%     

Cálc. Vet. e Geom. Analítica - Médias 
14,80% 12,90% 25,90% 17,40% 16,00% 3,10% 9,80% 

53,60% 33,50%     

Seminário de Física I - Médias 
51,40% 35,50% 2,90% 0,00% 4,30% 5,70% 0,20% 

89,80% 4,30%     

Psicologia da Educação - Médias 
53,20% 30,90% 15,20% 0,00% 0,00% 0,60% 0,00% 

99,40% 0,00%     

Sociologia da Educação - Médias 
8,40% 16,80% 21,10% 24,20% 8,40% 21,10% 0,00% 

46,30% 32,60%     

Seminário de Física III - Médias 
60,80% 19,90% 18,70% 0,00% 0,00% 0,60% 0,00% 

99,40% 0,00%     

Cálc. Int. e Diferencial III - Médias 
0,50% 6,20% 57,90% 19,60% 4,80% 9,60% 1,40% 

64,60% 24,40%     

Física Geral II - Médias 
35,70% 21,10% 21,00% 9,30% 0,60% 11,10% 1,20% 

77,80% 9,90%     

Lab. de Física II - Médias 
57,90% 17,50% 12,90% 0,00% 0,00% 11,10% 0,60% 

88,30% 0,00%     
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CURSO LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINAS -2016-1 Ótimo 
Muito 
bom 

Bom Ruim Péssimo 
Não se 
aplica 

Sem 
opinião 

Física-Matemática I - Médias 
65,10% 8,60% 6,60% 2,60% 3,90% 13,20% 0,00% 

80,30% 6,60%     

Avaliação Educacional - Médias 
50,90% 8,80% 38,60% 0,00% 0,00% 1,80% 0,00% 

98,20% 0,00%     

Física Geral IV - Médias 
40,30% 17,50% 12,30% 0,00% 0,00% 29,90% 0,00% 

70,10% 0,00%     

Lab. de Física IV 
61,40% 24,50% 14,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

100,00% 0,00%     

Mecânica Clássica - Médias 
52,60% 43,40% 2,60% 0,00% 0,00% 1,30% 0,00% 

98,70% 0,00%     

Estatística e probabilidade - Médias 
36,20% 24,40% 35,90% 1,20% 0,00% 2,20% 0,00% 

96,60% 1,20%     

Linguagem de Programação - Médias 
51,30% 26,30% 14,50% 9,20% 0,00% 0,00% 0,00% 

92,10% 9,20%     

Física Moderna - Médias 
87,40% 5,30% 5,30% 0,00% 0,00% 1,10% 0,00% 

97,90% 0,00%     

Estágio Supervisionado II - Médias 
33,30% 3,50% 54,40% 8,80% 0,00% 0,00% 0,00% 

91,20% 8,80%     

Mecânica Quântica  - Médias 
33,30% 7,00% 33,40% 15,80% 10,50% 0,00% 0,00% 

73,70% 26,30%     

Inst. P/Ensino de Física  - Médias 
66,70% 33,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

100,00% 0,00%     

Educação Especial - Médias 
28,90% 30,30% 37,10% 0,00% 0,00% 1,30% 0,00% 

96,30% 0,00%     

Educação de Jovens e Adultos - Médias 
33,30% 0,00% 33,40% 33,30% 0,00% 0,00% 0,00% 

66,70% 33,30%     

 
 

Curso de Licenciatura em Física: neste curso foi avaliada a atuação dos 

professores em 27 disciplinas distintas, e o resultado nos revela que em 85,2% das 

disciplinas ministradas os acadêmicos aprovam os mecanismos de 
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Ensino/Aprendizagem dos professores e em apenas 14,8% das disciplinas os 

acadêmicos não aprovam as práticas pedagógicas e atitudes dos profissionais a elas 

relacionados. 

CURSO CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO  

DISCIPLINA- 2016.1 Ótimo 
Muito 
bom 

Bom Ruim Péssimo 
Não se 
aplica 

Sem 
opinião 

Introdução à Computação - 
Médias 

48,40% 24,50% 18,00% 2,60% 0,00% 4,60% 1,80% 

91,00% 2,60%     

Matemática Discreta para 
Computação - Médias 

28,20% 28,70% 35,50% 1,30% 0,00% 0,80% 5,50% 

92,40% 1,30%     

Metodologia Científica - Médias 
6,80% 7,60% 36,80% 17,10% 24,70% 6,10% 0,80% 

51,30% 41,80%     

Lógica Aplicada à Computação 
I - Médias 

14,60% 23,10% 48,00% 8,90% 1,20% 3,60% 0,60% 

85,70% 10,10%     

Algoritmos e Técnicas de 
Programação - Médias 

28,50% 39,30% 21,10% 6,70% 3,30% 0,70% 0,50% 

88,80% 10,00%     

Inglês Instrumental I - Médias 
33,30% 34,80% 29,60% 1,30% 0,00% 0,50% 0,50% 

97,70% 1,30%     

Física - Médias 
49,50% 23,20% 21,10% 4,60% 1,00% 0,70% 0,00% 

93,70% 5,60%     

Programação Orientada por 
Objetos I - Médias 

44,40% 31,60% 20,10% 1,60% 1,60% 0,70% 0,00% 

96,10% 3,30%     

Cálculo II - Médias 
42,80% 24,20% 30,20% 1,80% 0,40% 0,70% 0,00% 

97,20% 2,10%     

Álgebra Linear - Médias 
23,60% 18,90% 40,70% 12,10% 3,90% 0,30% 0,50% 

83,20% 16,00%     

Estrutura de Dados I - Médias 
56,90% 16,10% 21,40% 3,60% 1,30% 0,70% 0,00% 

94,40% 4,90%     

Probabilidade e Estatística - 
Médias 

41,20% 23,90% 31,80% 2,10% 0,00% 0,70% 0,20% 

96,90% 2,10%     

Cálculo Numérico - Médias 
27,90% 39,50% 18,90% 5,30% 1,60% 5,80% 1,10% 

86,30% 6,80%     

Banco de Dados I - Médias 
50,90% 29,80% 15,80% 0,00% 1,80% 1,80% 0,00% 

96,50% 1,80%     
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CURSO CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO  

DISCIPLINA- 2016.1 Ótimo 
Muito 
bom 

Bom Ruim 
Péssi
mo 

Não se 
aplica 

Sem 
opiniã

o 

Sistemas Digitais - Médias 
24,70% 23,70% 35,30% 11,10% 2,60% 2,10% 0,50% 

83,70% 13,70%     

Engenharia de Software II - 
Médias 

31,50% 45,60% 21,10% 0,00% 1,80% 0,00% 0,00% 

98,20% 1,80%     

Linguagens Formais e 
Autômatos - Médias 

54,40% 24,50% 12,30% 8,80% 0,00% 0,00% 0,00% 

91,20% 8,80%     

Física Moderna - Médias 
50,00% 15,80% 31,60% 0,00% 2,60% 0,00% 0,00% 

97,40% 2,60%     

Redes de Computadores II - 
Médias 

42,10% 19,70% 0,70% 12,50% 0,00% 0,00% 25,00% 

62,50% 12,50%     

Inteligência Computacional - 
Médias 

59,10% 26,30% 9,90% 2,30% 1,20% 1,20% 0,00% 

95,30% 3,50%     

Computação Gráfica - Médias 
63,20% 18,70% 6,40% 4,10% 6,40% 1,20% 0,00% 

88,30% 10,50%     

Sistemas Distribuídos - Médias 
86,00% 12,90% 0,00% 0,00% 0,00% 1,20% 0,00% 

98,80% 0,00%     

Processos Estocásticos - 
Médias 

30,50% 11,90% 35,40% 7,50% 6,70% 1,70% 6,60% 

77,80% 14,20%     

Padrões de Projeto - Médias 
79,60% 6,40% 1,80% 0,00% 0,00% 1,20% 11,10% 

87,70% 0,00%     

 

Curso de Ciência da Computação: neste curso foi avaliada a atuação 

dos professores em 24 disciplinas distintas. E o resultado nos aponta um índice de 

91,7% de satisfação com as metodologias de Ensino/Aprendizagem dos professores 

e em apenas 8,3% das disciplinas os acadêmicos afirmam que as práticas docentes 

não foram adequadas para que o aprendizado esperado acontecesse. 
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CURSO ENGENHARIA ELÉTRICA  

DISCIPLINA - 2016.1 Ótimo 
Muito 
bom 

Bom Ruim Péssimo 
Não se 
aplica 

Sem 
opinião 

Cal. Dif. E Int II - Médias 
12,30% 11,00% 29,60% 28,30% 17,70% 0,20% 0,90% 

52,80% 46,10%     

Álgebra Linear - Médias 
18,00% 20,80% 38,60% 12,90% 8,50% 0,70% 0,40% 

77,40% 21,50%     

Física Geral - Médias 
31,80% 28,00% 27,40% 6,90% 0,00% 0,60% 5,30% 

87,20% 6,90%     

Fis Experim - Médias 
37,30% 28,90% 27,60% 0,70% 0,00% 0,70% 4,90% 

93,80% 0,70%     

Téc. De Programação - Médias 
30,00% 32,40% 30,80% 0,80% 0,30% 5,00% 0,80% 

93,20% 1,10%     

Inglês Instrumental - Médias 
20,00% 32,80% 37,30% 2,30% 1,00% 1,50% 5,00% 

90,20% 3,30%     

Circuitos Lógicos - Médias 
17,50% 17,00% 52,40% 8,50% 2,80% 1,50% 0,30% 

87,00% 11,30%     

Var Complexas - Médias 
4,50% 41,40% 50,00% 3,40% 0,00% 0,00% 0,70% 

95,90% 3,40%     

Cálc Numérico - Médias 
8,40% 53,20% 34,70% 2,10% 1,60% 0,00% 0,00% 

96,30% 3,70%     

Eletromagn - Médias 
15,80% 33,50% 47,00% 3,00% 0,70% 0,00% 0,00% 

96,30% 3,70%     

Circ Elétricos I - Médias 
30,10% 47,00% 21,10% 0,70% 0,00% 1,10% 0,00% 

98,10% 0,70%     

Mecânica Geral - Médias 
1,60% 15,80% 49,70% 14,20% 18,20% 0,40% 0,00% 

67,20% 32,40%     

Proc Estocásticos - Médias 
3,40% 17,20% 63,60% 14,40% 1,00% 0,50% 0,00% 

84,20% 15,30%     

Seg em Engenharia - Médias 
0,00% 22,80% 43,90% 0,00% 0,00% 0,00% 33,30% 

66,70% 0,00%     

Princípios da Comunicação - 
Médias 

8,80% 10,50% 52,70% 12,30% 8,80% 5,30% 1,80% 

72,00% 21,00%     
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CURSO ENGENHARIA ELÉTRICA  

DISCIPLINA - 2016.1 Ótimo 
Muito 
bom 

Bom Ruim Péssimo 
Não se 
aplica 

Sem 
opinião 

Sistemas Elétricos de Potência I - 
Médias 

0,00% 44,70% 52,60% 0,00% 0,00% 0,00% 2,60% 

97,40% 0,00%     

Conversão Eletromecânica - 
Médias 

52,60% 21,10% 23,70% 0,00% 0,00% 2,60% 0,00% 

97,40% 0,00%     

Eletrônica de Potência - Médias 
10,50% 7,90% 50,00% 13,20% 13,20% 0,00% 0,00% 

68,40% 26,30%     

Laboratório de Eletrônica de 
Potência - Médias 

2,60% 13,20% 52,60% 7,90% 10,50% 7,90% 5,30% 

68,40% 18,40%     

Expressão Gráfica - Médias 
48,40% 31,60% 14,70% 3,20% 0,00% 2,10% 0,00% 

94,70% 3,20%     

Inst. do Direito - Médias 
12,00% 10,50% 52,60% 7,50% 0,00% 16,60% 0,80% 

75,20% 7,50%     

 

Curso de Engenharia Elétrica: neste curso foi avaliada a atuação dos 

professores em 21 disciplinas distintas. O diagnóstico apresenta que em 81,0% das 

disciplinas ministradas os acadêmicos declararam que aprovam as metodologias 

utilizadas, afirmando que tiveram um bom aproveitamento e em 19,0% das 

disciplinas o aprendizado foi insuficiente, na opinião dos acadêmicos. 

 
SEGMENTO  DOCENTE 

 
 

O corpo docente de uma instituição de Ensino é algo que define 

significativamente o sucesso da instituição, juntamente com as políticas de ensino e 

administrativa contribui para a concretização da Missão e da Visão, além de 

contribuir para o atingimento das metas definidas e formação profissional que o 

mercado de trabalho e a sociedade exigem. 

No que tange a Educação superior, o IFMA Campus Imperatriz possui um 

quadro de 42 professores, que compõem o universo pesquisado. Destes, 36 

professores  responderam a pesquisa, o  que representa 85,7% de docentes que 
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atuam nos cursos de Licenciatura em Física, Ciência da Computação e Engenharia 

Elétrica. 

A pesquisa foi realizada na primeira quinzena de dezembro de 2016 e 

buscou saber a opinião dos docentes sobre diversos aspectos institucionais, seu 

departamento, da gestão, da infraestrutura, dos setores de apoio e da sua 

participação na vida acadêmica/institucional. Apresentaremos o resultado através 

dos gráficos que seguem. 

 

QUANTO AO DEPARTAMENTO/COORDENAÇÃO DE ÁREA 
 

 
1. Divulgação das informações acadêmicas 

 
 
 
2. Acompanhamento e orientação das atividades desenvolvidas 
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3. Distribuição adequada das atividades docentes no seu Departamento 

 
 
 
4. Desempenho do Coordenador de Curso 

 
 
 
5. Discussão e análise dos assuntos acadêmicos de forma colegiada no 
Departamento/Coordenação de Área 
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6. Liberdade de se expressar dentro da coordenação de Curso 

 
 
 
7. Planejamento e avaliação coletiva das atividades da Coordenação de Curso 

 
 
 
8. Relacionamento com o(a) Coordenador(a) de Curso 
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9. Relacionamento com os demais colegas de Setor 

 
 
 
10. Atendimento da secretaria da Coordenação 

 
 

 

Com este resultado verificou-se que Quanto à Coordenação do Curso foi 

apontado como satisfatório a divulgação das informações acadêmicas pelo 

coordenador(a) de Curso, o acompanhamento e orientação das atividades 

desenvolvidas, a distribuição adequada das atividades docentes no seu 

Departamento, o Desempenho do Coordenador de Curso,  a liberdade de se 

expressar dentro da Coordenação de Curso, o planejamento e avaliação coletiva 

das atividades da Coordenação de Curso, o relacionamento com o Coordenador de 

Curso, o relacionamento com os demais colegas de Setor e o atendimento da 

secretaria da Coordenação, uma vez que um público superior a 70% dos 

entrevistados o considera ótimo, muito bom ou bom (Ver Gráficos 1-4 e 6-10).  

A discussão e análise dos assuntos acadêmicos de forma colegiada no 

Departamento/Coordenação de Área, apesar de ter sido apontada também como 

potencialidade, apresenta um sinal de alerta, pois mesmo sendo considerada 
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satisfatória por um público superior a 70% que a considera ótimo, muito bom ou bom 

temos um número significativo de pessoas, 22,3%, que a aponta como Ruim ou 

Péssimo (Ver Gráfico 5) 

 
 
QUANTO À ATUAÇÃO DA GESTÃO E ÓRGÃOS DE APOIO 
 
11. Desempenho da Direção Geral do IFMA – CAMPUS 

 
 
12. Desempenho da Diretoria de Ensino Superior (DESUP) 

 
 
13. Desempenho da Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (DPPI) docente no 
seu Departamento 
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14. Atuação do Núcleo de Recursos Humanos (NGP) 

 
 
 
15. Desempenho do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) 

 
 
 
16. Atuação do Setor de Compras (SECOMP) 
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17. Atuação da Divisão de Transporte (DTRANS) 

 
 
 
18. Atuação do Departamento Pedagógico 

 
 
 
19. Existência de uma política de capacitação Pessoal 
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20. Plano de Carreira 

 
 
 
21. Agilidade e qualidade na solução de processos administrativos (tramitação, pagamentos, 
compras...) 

 
 
 
22. Apoio financeiro para participação em cursos, eventos, divulgação de pesquisas/artigos 
e outros 
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23. Divulgação das informações institucionais/acadêmicas 

 
 
 
 

No que se refere à atuação da gestão e órgãos de apoio no IFMA 

Campus de Imperatriz, os docentes definem como pontos positivos: Desempenho da 

Direção Geral do IFMA - Campus Imperatriz; Desempenho da Diretoria de Ensino 

Superior (DESUP); Desempenho da Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação (DPPI); Atuação do Núcleo de Recursos Humanos (NGP); Desempenho do 

Departamento de Tecnologia da Informação (DTI); Atuação do Setor de Compras 

(SECOMP); Atuação da Divisão de Transporte (DTRANS); Atuação do 

Departamento Pedagógico; Plano de carreira. O resultado nos revela uma boa 

atuação destes departamentos e/ou diretoria, levando-se em consideração que o 

diagnóstico nos mostra que um público superior a 70,0% das pessoas envolvidas na 

pesquisa realizada com este segmento declaram que os mesmos cumprem seu 

papel na instituição e para alguns até superam a expectativas (ver Gráficos 13 a 20).  

No entanto, quando se trata de: Apoio financeiro para participação em 

cursos, eventos, divulgação de pesquisas/artigos e outros, 25,0% o consideram ruim 

e péssimo e 8,4% não opinaram; Existência de uma política de capacitação de 

pessoal 22,2% o aponta como ruim e péssimo e Agilidade e qualidade na solução de 

processos administrativos (tramitação, pagamentos, compras...), que é indicado 

como ruim e péssimo e 16,6% não avaliaram.  8,35) Divulgação das informações 

institucionais/acadêmicas que mesmo existindo um número superior a 70,0% que 

considera satisfatório, um número considerável de docentes, 27,8%, afirmam ser 

ruim (ver Gráficos 21 a 23). Notifica-se que IFMA Campus de Imperatriz tem que 

repensar suas práticas para melhor atender as necessidades docentes. 
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QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE TRABALHO E À INFRAESTRUTURA 
 
24. Local para realização das atividades docentes (estudo, atendimento a aluno, orientação, 
acesso à Internet...) 

 
 
25. Disponibilidade de material de apoio para a realização das aulas 

 
 
26. Disponibilidade dos recursos de audiovisual 
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27. Quantitativo de recursos humanos no setor 

 
 
 
28. Condições das instalações para as aulas práticas (laboratórios) 

 
 
 
29. Condições físicas das salas de aula quanto a: ventilação, iluminação, acústica, 
mobiliário, limpeza 
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30. Condições da cantina/refeitório (qualidade dos alimentos e atendimento) 

 
 
 
31. Condições das Instalações sanitárias 

 
 
 
32. Condições do local de convívio social 

 
 

 

Em referência às condições de trabalho e à infraestrutura temos como 

aspectos favoráveis: Condições físicas das salas de aula quanto a: ventilação, 
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iluminação, acústica, mobiliário, limpeza; Condições do local de convívio social; 

Disponibilidade dos recursos audiovisuais (ver Gráficos 26, 29 e 32). Nestes pontos 

a maioria dos pesquisados, um número superior a 70,0%, considera que atende o 

esperado ou supera as suas expectativas e necessidades.  

Porém, apesar das opiniões favoráveis – superior a 70,0%, as respostas a  

alguns questionamentos apresentam sinais de alerta, como: Disponibilidade de 

material de apoio para a realização das aulas notificado por 22,2% como ruim; Local 

para realização das atividades docentes (estudo, atendimento a aluno, orientação, 

acesso à Internet...) com indicativo de ruim por 25,0%; Quantitativo de recursos 

humanos no setor com índice negativo de ruim por 30,6%) e Condições das 

instalações para as aulas práticas (laboratórios) com 19,4% indica como ruim (ver 

Gráficos 24, 25, 27 e 28).  

Mas, os aspectos mais preocupantes apontados pelos docentes do 

ensino superior foram as Condições da cantina/refeitório (qualidade dos alimentos e 

atendimento) uma vez que para 41,7% é ruim ou péssimo e 8,3% não opinaram e as 

Condições das Instalações sanitárias indicadas por 47,3% como, ruim ou péssimo. 

(ver Gráficos 30  e 31). 

 
 
QUANTO À BIBLIOTECA 
 
 
33. Condições quanto a: ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza... 
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34. Organização e acesso ao acervo 

 
 
 
35. Disponibilidade de livros textos indicados por disciplinas 

 
 
 
36. Disponibilidade de material bibliográfico complementar (periódicos, revistas, CD, 
videoteca...) 
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37. Disponibilidade de computadores para acesso à Internet 

 
 
 
38. Horário de funcionamento 

 
 
 
39. Atendimento pelos funcionários 

 
 
 

Quando questionados sobre a Biblioteca, os docentes do IFMA Campus 

Imperatriz dizem que os pontos positivos são: Condições quanto a: ventilação, 

iluminação, acústica, mobiliário, limpeza..., Organização e acesso ao acervo, Horário 

de funcionamento e o Atendimento pelos funcionários (ver Gráficos 33, 34, 38 e 39) 
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onde apontado por mais de 70,0% dos entrevistados como Ótimo, Muito bom ou 

Bom. Já a respeito da disponibilidade de computadores para acesso à Internet na 

biblioteca, apesar de a grande maioria, 66,7% acharem bom, um número expressivo 

de 16,6% a considera ruim e 8,3% não opinaram, (Ver Gráficos 37), resultado que 

carece de uma atenção especial. A disponibilidade de livros textos indicados por 

disciplinas é vista como insuficiente, uma vez que 41,7% afirmam que é ruim 41,7%. 

A disponibilidade de material bibliográfico complementar (periódicos, revistas, CD, 

videoteca...) também foi outro ponto negativo apontado, pois 30,6% indicaram ser 

ruim ou péssimo e 8,3% não opinaram sobre o assunto (Ver Gráficos 35 e 36). 

 
 
QUANTO À AUTOAVALIAÇÃO 
 
 
40. Satisfação pessoal e profissional 

 
 
 
41. Conhecimento das normas e regulamentos do IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ 
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42. Comprometimento com o trabalho do seu departamento 

 
 
 
43. Existência de competência técnica para exercer sua função 

 
 
 
44. Motivação para o trabalho 
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45. Assiduidade 

 
 
 
46. Pontualidade 

 
 
 
47. Relacionamento com a turma 
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48. Competência para ministrar a Disciplina 
 

 
 
 
 

Procurou-se conhecer também como os docentes auto avaliam-se e todos 

os itens apontados, satisfação pessoal e profissional, conhecimento das normas e 

regulamentos do IFMA - Campus Imperatriz, comprometimento com o trabalho do 

seu departamento, existência de competência técnica para exercer sua função, 

motivação para o trabalho, assiduidade, pontualidade, relacionamento com a turma, 

competência para ministrar a disciplina, um número superior a 70,0% deles se 

consideram bom, muito bom ou ótimo (Ver Gráficos 40 a 48). No entanto em alguns 

aspectos parte dos professores reconhecem sua fragilidade como nos itens, 

satisfação pessoal e profissional 13,96% sentem-se insatisfeitos, conhecimento das 

normas e regulamentos do IFMA - Campus Imperatriz 16,7% sentem-se ruim e 

péssimo, comprometimento com o trabalho do seu departamento é apontado como 

ruim e péssimo por 13,96% deles e a motivação para o trabalho ruim por 11,1% (Ver 

Gráficos 40, 41, 42 e 44). 
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QUANTO AO CURSO  
 
 
49. Conhecimento do Projeto de Curso 

 
 
 
50. Conhecimento do Perfil do profissional formado 

 
 
 
51. Coerência da matriz curricular 
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52. Integração entre ensino, pesquisa e extensão 

 
 
 
53. Horário de funcionamento 

 
 

 

Quanto ao curso em que trabalham obtivemos as seguintes opiniões: 

sobre o Conhecimento do Projeto de Curso, conhecimento do perfil do profissional 

formado, coerência da matriz curricular, integração entre ensino, pesquisa e 

extensão e horário de funcionamento, acima de 70,0% dos pesquisados considera 

satisfatórios (Ver gráficos 49 a 53), somente no item integração entre ensino, 

pesquisa e extensão 19,5% acham ruim ou péssimo.  
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QUANTO À ATUAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO CURSO 
 
54. Desempenho do Coordenador (a) 

 
 
 
55. Desempenho do Colegiado ou Conselho de Curso 

 
 
 
56. Atendimento da Secretaria 

 
 

 

A atuação da coordenação do curso e colegiado é considerada como 

ponto positivo do curso, apontado por mais de 70,0% do público nos itens 
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desempenho do Coordenador e desempenho do Colegiado ou Conselho de Curso e 

atendimento da Secretaria (ver Gráficos 54 a 56).  

 
 
QUANTO À DISCIPLINA 
 
57. Coerência dos objetivos e conteúdos da disciplina e a formação proposta pelo curso 

 
 
 
58. Desenvolvimento de atividades interdisciplinares 

 
 
 
59. Carga horária da disciplina 

 



 
 

IFMA – Campus Imperatriz - Relatório de Autoavaliação – 2016 Página | 68 
 

60. Condições físicas e equipamentos disponíveis para atividades da disciplina 

 
 
 
61. Integração entre teoria e prática 

 
 
 
62. Atualidade de bibliografia da disciplina 
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63. Cumprimento do programa da disciplina 

 
 
 
64. Atualização do Plano de Ensino da disciplina (objetivos, programa, metodologia, 
procedimentos de avaliação e bibliografia) 

 
 
 
65. Apresentação e discussão com os alunos do Plano de Ensino da disciplina 
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66. Diversificação da metodologia utilizada para aula (aula expositiva, pesquisa, seminários, 
estudo dirigido) 

 
 
 
67. Contextualização social/tecnológica da disciplina 

 
 
 
68. Incentivo ao pensamento crítico /reflexivo dos alunos 
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69. Cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma da disciplina 

 
 

 

No que se refere às disciplinas obtivemos o seguinte resultado:  ➢ Coerência dos objetivos e conteúdo das disciplinas e a formação 
proposta pelo curso 100,0% consideram ótimo, muito bom ou bom; ➢ Desenvolvimento de atividades interdisciplinares 83,3% consideram 

ótimo, muito bom ou bom, mas para 16,7% é ruim; ➢ Carga horária da disciplina a maioria 91,7% consideram ótimo, muito 

bom ou bom;  ➢ Condições físicas e equipamentos disponíveis para atividades da 
disciplina 74,7% consideram ótimo, muito bom ou bom e 16,7% ruim; ➢ Integração entre teoria e prática 91,7% consideram ótimo, muito bom 

ou bom; ➢ Atualidade de bibliografia da disciplina 91,7% consideram ótimo, muito 

bom ou bom; ➢ Cumprimento do programa da disciplina 97,2 % consideram ótimo, 

muito bom ou bom; ➢ Atualização do Plano de Ensino da disciplina (objetivos, programa, 

metodologia, procedimentos de avaliação e bibliografia) 88,9% 

consideram ótimo, muito bom ou bom; ➢ Apresentação e discussão com os alunos do Plano de Ensino da 
disciplina 94,4% consideram ótimo, muito bom ou bom; ➢ Diversificação da metodologia utilizada para aula (aula expositiva, 
pesquisa, seminários, estudo dirigido) 94,4% consideram ótimo, muito 

bom ou bom; 
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➢ Contextualização social/tecnológico da disciplina 97,2% consideram 

ótimo, muito bom ou bom; ➢ Incentivo ao pensamento crítico/reflexivo dos alunos 92,2% consideram 

ótimo, muito bom ou bom; ➢ Cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma da disciplina 

100,0% consideram ótimo, muito bom ou bom. 

O resultado nos revela a satisfação do corpo docente em relação às 

disciplinas e seus conteúdos que são vistos como suficientes para formação do perfil 

profissional definido. 

 
 
 
QUANTO AOS ALUNOS 
 
70. Cooperação com o professor/colegas 

 
 
 
71. Pontualidade 
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72. Assiduidade 

 
 
 
73. Motivação para participar das atividades da disciplina 

 
 
 
74. Conhecimentos prévios necessários para a disciplina 
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75. Cumprimento dos prazos estipulados para entrega das tarefas propostas. Facilidade de 
assimilar o conteúdo. 

 
 
 
 

Questionou-se também o corpo docente dos cursos superiores do IMFA 

Campus Imperatriz a respeito dos alunos e as opiniões nos apresentam um cenário 

positivo com algumas ponderações. Sobre a cooperação com o professor e/ou 

colegas 94,4% disseram ser ótimo, muito bom ou bom, a pontualidade foi apontada 

pela maioria 83,3% que a considera ótimo, muito bom ou bom, porém 16,7% a 

define como ruim ou péssimo, a assiduidade 80,5% muito bom ou bom, 19,4% a 

define como ruim, a motivação para participar das atividades da disciplina é avaliada 

como muito bom ou bom por 91,7% e como ruim ou péssimo por 16,6%. 

A respeito dos conhecimentos prévios necessários para a disciplina 

80,5% o qualifica como ótima, muito bom ou bom, e 16,7% como ruim, o 

cumprimento dos prazos estipulados para entrega das tarefas propostas e facilidade 

de assimilar o conteúdo 86,1% dos professores disseram ser ótima, muito bom ou 

bom, e 13,9% ruim (ver Gráficos 70 a 75).  
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QUANTO AOS ASPECTOS INSTITUCIONAIS 
 
76. Participação em atividades da instituição: 

 
 
 
77. Conhecimento da missão do IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ 

 
 
 
78. Conhecimento das normas e regulamentos do IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ 
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79. Conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

 
 
 
80. Divulgação da Avaliação Institucional / CPA 

 
 
 
81. Cumprimento da Missão do IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ 
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82. Adequação do PDI aos objetivos do IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ 

 
 
 
83. Participação na Avaliação Institucional 

 
 
 
84. Participação nas decisões da Instituição 
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85. Adequação da estrutura Administrativa do IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ 

 
 
 
86. Adequação da estrutura Acadêmica ao funcionamento do IFMA - CAMPUS 
IMPERATRIZ 

 
 

 

Na dimensão que trata dos Aspectos Institucionais procurou-se 

primeiramente conhecer o índice de participação dos professores em atividades da 

instituição cujo resultado nos revela a ação diária do professor e seu compromisso 

com a instituição assim foi detectado que todos, 100,% participam da atividade de 

ensino, enquanto que na atividade de pesquisa, somente 72,2% declaram participar 

e das atividades de extensão apenas 58,3% e 41,7% admitem não desenvolver este 

tipo de atividade.  

Quanto às atividade administrativa da instituição um público reduzido de 

36,1% informaram que participam e 63,9% que não participam. Em bancas de 

concursos 47,2% participam e 52,8% não participam. Comissões de trabalho 77,8% 

fazem ou já fizeram parte de alguma comissão e 22,2% ainda não participaram de 

nenhuma comissão. Quanto aos órgãos colegiados como Conselho de Ensino e 
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Conselho Diretor, Colegiado de Curso, CPPD 69,4% declararam ter participado e 

30,6% que nunca participaram.  

A respeito da orientação de alunos em atividades como: estágio, iniciação 

científica, trabalho de fim de curso, monitoria 88,9% já efetivaram esta prática e 

apenas 11,1% não. Nas atividades extra curriculares como organização de eventos 

acadêmicos 77,8% afirmam que sim e 22,2% que não (ver Gráfico 76). 

Outros aspectos referentes à instituição foram sobre conhecimento da 

missão do IFMA - Campus Imperatriz e um número expressivo de 88,9% dizem 

conhecer. Já a respeito das normas e regulamentos do IFMA - Campus Imperatriz, 

77,8% declaram conhecer e 22,2% não conhecer. Sobre o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI, 61,1% afirmam que conhecem e 38,9% que 

não conhece, e sobre a Divulgação da Avaliação Institucional pela CPA 69,4% teve 

acesso às avaliações e 30,6% desconhecem. No item, cumprimento da Missão do 

IFMA - Campus Imperatriz, para a maioria 88,9% o IFMA cumpre com sua missão. 

No que se refere a adequação do PDI aos objetivos do IFMA - Campus Imperatriz 

72,2% dizem ser satisfatório e 27,8% insatisfatório.  

Foi detectado também que 88,9% dos docentes participam da Avaliação 

Institucional. Apenas 38,9% participam das decisões da Instituição enquanto 61,1% 

declaram que ainda não tiveram oportunidade de participar das decisões 

institucionais. Quanto à adequação da estrutura Administrativa 61,1% acham 

positiva e 38,9% negativa e sobre a adequação da estrutura Acadêmica ao 

funcionamento do IFMA - Campus Imperatriz para 69,4% apresenta potencialidades 

e 30,6% fragilidades. 

 
 

SEGMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 

 

Na primeira quinzena do mês de dezembro do ano de 2016, a Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Maranhão/Campus Imperatriz realizou a aplicação dos questionários de avaliação 

institucional junto ao segmento técnico administrativo.  

Os técnicos administrativos em educação são responsáveis pelas 

atividades de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão. Atualmente, o Campus 
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Imperatriz possui em seu quadro de pessoal o quantitativo de 109 servidores 

técnicos administrativos. 

O questionário de avaliação institucional dispõe de 45 questões, onde são 

analisadas as seguintes dimensões: setor, gestão e órgãos de apoio institucional, 

condições de trabalho e infraestrutura, autoavaliação e aspectos institucionais. Além 

disso, há um espaço reservado a críticas e sugestões. A amostra contou com a 

participação de 70 técnicos administrativos o qual apresentou o seguinte 

diagnóstico: 

 

QUANTO AO SETOR 

 

1. Conhecimento das atribuições do setor 

 
 
 
2. Conhecimento das suas atividades dentro do setor 
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3. Conhecimento da importância do seu trabalho para o desempenho do setor 

 
 
 
4. Relacionamento com a chefia imediata 

 
 
 
5. Relacionamento com os demais colegas do seu setor 
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6. Liberdade de se expressar dentro do setor 

 
 
 
7. Integração com outros setores internos 

 
 
 
8. Planejamento e avaliação coletiva das atividades do setor 

 
 
 

Na percepção dos técnicos administrativos, a dimensão 1 (Setor) 

apresentou-se como uma potencialidade. 

No que se refere ao conhecimento  das atribuições do setor, 97,1% dos 

entrevistados disseram conhecer as atribuições do setor no qual trabalham, 
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avaliando como ótimo (34,3%), muito bom (27,1%) e bom (35,7%). Com relação ao 

conhecimento das atividades individuais dentro do setor, 98,6% dos entrevistados 

disseram conhecer as suas atividades, avaliando como ótimo (28,6%), bom (30%) e 

muito bom (40%).  

Com relação ao conhecimento da importância do seu trabalho para o 

desempenho do setor, obteve-se um resultado de 100% de  entrevistados que 

afirmaram saber da importância do seu trabalho para o desempenho do setor, 

avaliando  entre ótimo (38,6%), muito bom (44,3%) e bom (17,1%).  

Quanto ao  relacionamento com a chefia imediata, 98,6% dos 

entrevistados afirmaram possuir um relacionamento harmonioso, avaliando entre 

ótimo (54,3%), muito bom (24,3%) e bom (20%). O relacionamento com os demais 

colegas do setor também foi avaliado positivamente, visto que foi obtido um 

percentual de 100% entre os conceitos ótimo (42,9%), muito bom (34,3%) e bom 

(22,9%). 

No tocante à liberdade de expressão dentro do setor, a percepção dos 

técnicos administrativos é positiva, 97,1% afirmaram ter liberdade de expressão no 

setor em que trabalham, classificando entre ótimo (31,4%), muito bom (40%) e bom 

(25,7%). 

O segmento técnico administrativo avaliou de forma positiva a integração 

com os outros setores internos, considerando percentuais de 14,3%, 35,7% e 37,1% 

respectivamente entre os conceitos ótimo, muito bom e bom.  

 

QUANTO À GESTÃO E ÓRGÃOS DE APOIO INSTITUCIONAL 

 

9. Desempenho da Direção Geral do IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ 
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10. Desempenho da Diretoria de Ensino Superior (DESUP) 

 
 
 
11. Desempenho da Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (DPPI) 

 
 
 
12. Atuação do Núcleo de Recursos Humanos (NGP) 
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13. Desempenho do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) 

 
 
 
14. Atuação do Setor de Compras (SECOMP) 

 
 
 
15. Atuação da Divisão de Transporte (DTRANS) 
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16. Existência de uma política de capacitação de pessoal 

 
 
 
17. Plano de carreira 

 
 
 
18. Agilidade e qualidade na solução de processos administrativos (tramitação, pagamentos, 
compras...) 
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19. Apoio financeiro para participação em cursos, eventos, divulgação de pesquisas/artigos 
e outros 

 
 
 
20. Divulgação das informações institucionais/acadêmicas 

 
 
 

O segmento técnico administrativo avaliou que o desempenho da Direção 

Geral é satisfatório, o qual pontuou com 70% entre os conceitos ótimo (15,7%), 

muito bom (21,4%) e bom (32,9%), entretanto, o item também apresentou um 

percentual de 24,3% entre ruim (20%) e péssimo (4,3%), além de um percentual de 

4,3% que não manifestaram opinião e 1,4% que marcaram a opção não se aplica, o 

que denota a necessidade de melhor acompanhamento neste ponto observado. 

A avaliação acerca do desempenho da Diretoria de Ensino Superior e da 

Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação apresentou resultados 

satisfatórios, visto que, para esses dois itens, foram obtidos entre os conceitos 

ótimo, muito bom e bom um total respectivamente de 77,2% e 70%. 

Quanto à atuação do Núcleo de Gestão de Pessoas - NGP, do 

Departamento de Tecnologia da Informação, do Setor de Compras - SECOMP e da 

Divisão de Transportes, a avaliação foi positiva, uma vez que para os quatro itens 
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avaliados foram obtidos respectivamente 97,2%, 87,2%, 82,9% e 81,5% entre os 

conceitos ótimo, muito bom e bom. 

O questionamento acerca da existência de uma política de capacitação de 

pessoal na instituição apresentou resultados insatisfatórios, visto que 53% dos 

entrevistados classificou como ruim ou péssimo, não manifestaram opinião ou 

assinalaram a opção não se aplica, denotando, assim, a necessidade de melhoria 

neste quesito. 

A percepção dos técnicos administrativos no que diz respeito ao plano de 

carreira é positiva, mas com ressalvas, uma vez que se obteve um resultado de 

apenas 67,1% entre os conceitos ótimo, muito bom e bom. 

No que se refere à agilidade e qualidade na solução de processos 

administrativos e ao apoio financeiro para participação em cursos/eventos/ 

divulgação de pesquisas/artigos, os dois itens obtiveram respectivamente 67,1% e 

62,9% de avaliações positivas entre os conceitos ótimo, muito bom e bom, 

entretanto, há ressalvas visto que 28,6% avaliaram negativamente a agilidade e 

qualidade na solução de processos administrativos e 22,8% classificaram entre ruim 

e péssimo o apoio financeiro do campus. 

A divulgação das informações institucionais/acadêmicas apresentou 

resultados satisfatórios, atingindo um percentual de 71,4% somando-se os conceitos 

ótimo (2,9%), muito bom (17,1%) e bom (51,4%). 

 
 
QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE TRABALHO E À INFRAESTRUTURA 
 
 
21. Condições físicas do setor (ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza) 
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22. Disponibilidade de equipamentos e recursos tecnológicos no setor 

 
 
 
23. Quantitativo de recursos humanos no setor 

 
 
 
24. Disponibilidade de material de consumo no setor 
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25. Condições da cantina/refeitório (qualidade dos alimentos e atendimento) 

 
 
 
26. Condições das instalações sanitárias 

 
 
 
27. Condições do local de convívio social 

 
 

 

A percepção dos técnicos administrativos no que diz respeito às 

condições físicas do setor (ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza), à 

disponibilidade de equipamentos e recursos tecnológicos e ao quantitativo de 

recursos humanos é positiva, visto que esses três itens alcançaram respectivamente 
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percentuais de 82,8%, 78,6% e 78,6% entre conceitos ótimo, muito bom e bom. 

Entretanto, deve-se destacar o percentual significativo de entrevistados que 

avaliaram negativamente as condições físicas do setor (17,2%), a disponibilidade de 

equipamentos tecnológicos (21,4%) e o quantitativo de servidores (18,6%), havendo, 

portanto, necessidade de análise desses pontos. 

No que se refere aos materiais de consumo disponíveis para a realização 

dos trabalhos, o segmento avaliou positivamente, classificando entre ótimo (7,1%), 

muito bom (15,7%) e bom (62,9%), o que totalizou 85,7% de satisfação. 

Em relação às condições da cantina/refeitório e das instalações sanitárias, 

obteve-se respectivamente 58,5% e 65,7% entre os conceitos ótimo, muito bom e 

bom. Entretanto, é necessária a análise desses pontos, visto que um percentual 

significativo avaliou negativamente, classificando-os entre ruim e péssimo (35,7% e 

34,3%). 

As condições do local de convívio social satisfazem as necessidades do 

segmento técnico administrativo, uma vez que apresentou um percentual de 87,1% 

de satisfação, oscilando entre os conceitos ótimo (7,1%), muito bom (25,7%) e bom 

(54,3%). 

 

QUANTO À AUTOAVALIAÇÃO 

 

28. Satisfação pessoal e profissional 
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29. Comprometimento com o trabalho do seu setor 

 
 
 
30. Competência técnica para exercer sua função 

 
 
 
31. Motivação para o trabalho 
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32. Assiduidade 

 
 
 
33. Pontualidade 

 
 
 
34. Relacionamento Interpessoal 

 
 

 

A dimensão 4, na percepção dos técnicos administrativos, apresentou-se 

como uma potencialidade, visto que todos os itens obtiveram percentuais acima de 

90% somando-se os conceitos ótimo, muito bom e bom, alguns itens chegando a 

atingir o percentual de 100%, onde se verificou a satisfação pessoal com o trabalho, 
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o comprometimento na realização das atividades, bem como o conhecimento técnico 

para desempenhá-las, a pontualidade e a assiduidade na instituição, e, além disso, a 

existência de boas relações entre os servidores.  

 

QUANTO AOS ASPECTOS INSTITUCIONAIS 
 

35. Participação em atividades da instituição: 

 
 
 
 
36. Conhecimento da Missão do IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ 
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37. Conhecimento das normas e regulamentos do IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ 

 
 
 
38. Conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

 
 
 
39. Divulgação da Avaliação Institucional/CPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IFMA – Campus Imperatriz - Relatório de Autoavaliação – 2016 Página | 96 
 

40. Cumprimento da Missão do IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ 

 
 
 
41. Adequação do PDI aos objetivos do IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ 

 
 
 
42. Participação na Avaliação Institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IFMA – Campus Imperatriz - Relatório de Autoavaliação – 2016 Página | 97 
 

43. Participação nas decisões da Instituição 

 
 
 
 
44. Adequação da estrutura Administrativa do IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ 

 
 
 
 
45. Adequação da estrutura Acadêmica ao funcionamento do IFMA - CAMPUS 
IMPERATRIZ 

 
 

 

Os resultados apontam percentuais insatisfatórios quanto à participação 

dos servidores técnicos administrativos nas atividades da instituição. Verificou-se 
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que apenas 50% dos respondentes participam de comissões de trabalho, que 28,6% 

possuem cargos de chefia, e que apenas 8,6%, 11,4%, 24,3% e 42,9% participam 

respectivamente de atividades de pesquisa, atividades de extensão, órgãos 

colegiados e organização de eventos.  

Já no que diz respeito ao conhecimento da missão, ao cumprimento da 

missão institucional e ao conhecimento das normas e regulamentos do 

IFMA/Campus Imperatriz, a avaliação apresentou resultados satisfatórios. Esses 

itens atingiram respectivamente percentuais de 90%, 85,7% e 80%. 

Na percepção do segmento técnico administrativo, o conhecimento do 

Plano de Desenvolvimento Institucional e a adequação do PDI aos objetivos do 

IFMA Campus Imperatriz apresentaram resultados insatisfatórios, pois 45,7% 

afirmaram não conhecer o PDI e 48,6% disseram que não há adequação desse 

documento com os objetivos da instituição. Devido ao percentual elevado de 

desconhecimento do PDI por parte dos entrevistados, acredita-se que os resultados 

relativos ao item "adequação do PDI com os objetivos do IFMA Campus Imperatriz" 

não condizem com a realidade. 

No que se refere à divulgação da Avaliação Institucional pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), os percentuais alcançados não foram satisfatórios, visto 

que apenas 54,3% disseram conhecer os resultados das avaliações realizadas. Já 

no que se refere à participação em avaliações institucionais anteriores, 77,1% 

afirmaram ter participado desse tipo de avaliação. 

A percepção dos técnicos administrativos quanto à participação coletiva 

nas decisões da instituição é negativa, uma vez que um percentual de 72,9% 

afirmou que não participa das decisões institucionais. O alto índice de avaliações 

negativas neste item denota a necessidade de análise das ações por parte da 

gestão, a fim de promover uma discussão coletiva visando ao crescimento 

institucional. 

Quanto à adequação da estrutura administrativa, apenas 55,7% dos 

respondentes afirmaram que a atual estrutura atende as necessidades da instituição. 

No tocante à adequação da estrutura acadêmica ao funcionamento, foram 

alcançados resultados satisfatórios, mas com ressalvas, pois apenas 61,4% 

entendem que há a adequação da estrutura acadêmica ao funcionamento do IFMA 

Campus Imperatriz. 
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5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE  

 

 

SEGMENTO DISCENTE 

 

As análises das dimensões acima investigadas em sintonia com 

sugestões descritas pelos estudantes dos três cursos, sobre a sua experiência 

educativa no IFMA/Campus Imperatriz, revelaram a necessidade de ajustes para 

diminuir as fragilidades que a avaliação mostrou. Nessa direção, abaixo são 

descritas ações futuras para a resolução ou diminuição das fragilidades encontradas 

no IFMA/Campus Imperatriz segundo a visão dos estudantes. 

 

DIMENSÃO 1 - Quanto ao curso 

 

Os itens evidenciados como fragilidades na dimensão 1 foram: O horário 

de funcionamento das aulas não corresponde às necessidades individuais dos 

acadêmicos; A integração entre os conteúdos trabalhados em sala de aula e a 

prática não atende aos anseios dos alunos. Assim, observa-se que embora a 

integração entre ensino, pesquisa e extensão tenha sido considerada uma 

potencialidade, verifica-se através das respostas (21,7%) a necessidade de 

realização de diagnóstico para identificar como as dimensões ensino, pesquisa e 

extensão vêm sendo articuladas na formação desses estudantes, a fim de buscar 

alternativas para a melhoria dessa integração. 

 

DIMENSÃO 2 - Quanto à atuação da coordenação do curso 

  

Embora a agilidade nas solicitações referentes à vida acadêmica tenha 

sido considerada uma potencialidade, as respostas de (25,2%) dos acadêmicos 

apontam para a necessidade de melhoria na tramitação dos processos. 

 

DIMENSÃO 3 - Gestão e órgãos de apoio institucional 

 

O desempenho da Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, do 

Setor de Apoio às Atividades Acadêmicas, da Coordenadoria de Estágio e Relações 
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Institucionais, da Coordenadoria de Assistência ao Educando não satisfaz às 

expectativas dos acadêmicos. A promoção de atividades/eventos com objetivo de 

intercâmbio com a sociedade mostrou-se insuficiente, portanto são fragilidades que 

necessitam de atenção especial por parte da gestão. Nessa direção é importante 

que haja um maior envolvimento ou presença de tais setores na vida acadêmica 

desses estudantes, já que um percentual significativo de alunos não manifestou 

opinião sobre os mesmos, o que pode evidenciar desconhecimento ou pouca 

atuação desses setores dentro da instituição. Quanto ao intercâmbio com a 

sociedade, é importante que o Departamento de Relações Institucionais e Extensão 

crie condições para o intercâmbio com a sociedade por meio da apresentação de 

uma política de extensão no campus, bem como fomentar intercâmbios, parcerias 

com setores da sociedade abrangidos pelos três cursos. 

 

DIMENSÃO 4 - Quanto à biblioteca 

 

Na visão dos estudantes a quantidade de material bibliográfico 

complementar  (revistas, CD, videoteca etc.) é insuficiente, bem como de 

computadores para acesso à internet. Além da presença de barulho no ambiente da 

biblioteca. Embora a quantidade de livros/ textos indicados por 

disciplinas/competências disponível tenha sido considerada uma potencialidade, foi 

verificada a necessidade de melhoria no acervo bibliográfico básico, em especial na 

área de Programação, bem como no acervo de material complementar, tais como 

periódicos, revistas, videoteca, etc. 

Acredita-se que com a conclusão da obra da nova biblioteca, os 

problemas com barulho sejam reduzidos e a quantidade de computadores seja 

ampliada, já que o espaço da biblioteca não é adequado para quantidade de alunos 

que se tem. Assim, é necessário empenho da gestão para resolver os problemas 

com a construção do novo prédio da biblioteca, já que a obra encontra-se parada há 

mais de um ano. 

 

DIMENSÃO 5 - Quanto à infraestrutura 

 

As condições da cantina/refeitório, qualidade dos alimentos e 

atendimento, e condições das instalações sanitárias da instituição não atendem às 
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necessidades dos acadêmicos. Há portanto, a necessidade de revisão do contrato 

de concessão da cantina/refeitório, visando à melhoria na prestação dos serviços, e, 

sobretudo, no que diz respeito aos valores cobrados pelos alimentos, que segundo 

os estudantes, estão fora da realidade econômica deles. Aponta-se como sugestão 

que haja discussão a partir de um corpo profissional multidisciplinar, que envolva 

profissionais das mais diferentes áreas, do ensino e da gestão, para discutir a 

alimentação e os contratos de concessão no campus. Nessa direção os estudantes 

apontaram a criação de um restaurante universitário que ofereça refeições nos três 

turnos com preços acessíveis. 

Há necessidade de reforma e construção de algumas instalações, tais 

como banheiros dos alunos e esgoto sanitário próximo ao restaurante, bem como 

melhoria das condições dos banheiros, aumentando a disponibilidade de produtos 

para a higiene pessoal dos estudantes. Urge também a construção de um plano de 

acessibilidade a fim de melhorar as condições e permitir a acessibilidade das 

pessoas com mobilidade reduzida e de todas as deficiências. 

 

DIMENSÃO 6 - Quanto aos aspectos institucionais 

 

Ficou evidenciado um pequeno envolvimento dos discentes nas 

atividades da instituição, em todos os itens avaliados. Boa parte dos discentes não 

conhece a missão do IFMA, o Plano de Desenvolvimento Institucional, o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) e a Avaliação Institucional (CPA) e consideram que a 

atual estrutura administrativa e a acadêmica não estão adequadas ao funcionamento 

do IFMA/Campus Imperatriz. É portanto necessário que a gestão trabalhe para 

aumentar os índices de participação dos alunos nas atividades da instituição, 

construindo um planejamento e estabelecendo metas para atingir o maior número 

possível de acadêmicos. Além de rever a estrutura organizacional e acadêmica 

visando ao atendimento das necessidades atuais da instituição que afetem 

diretamente a vida dos estudantes. 

 

DIMENSÃO 7 - Quanto aos Professores/Disciplinas 

 

Face ao resultado apresentado, entende-se que os docentes que atuam 

na Educação Superior no IFMA Campus Imperatriz, em sua maioria, demonstram 
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dedicação nas atividades profissionais que exercem. Porém, ainda existem alguns 

que necessitam adequar suas práticas metodológicas de Ensino/Aprendizagem para 

que os acadêmicos da instituição tenham um maior aproveitamento dos 

componentes curriculares por eles desenvolvidos. 

Neste contexto, diante do diagnóstico evidenciado por esta avaliação 

institucional, necessário se faz levar ao conhecimento de cada docente avaliado o 

resultado individual detalhado para que os mesmos possam repensar seu fazer 

pedagógico. Cabe à Diretoria de Ensino Superior juntamente com o Colegiado de 

Curso, de posse dessa avaliação, tomar as medidas cabíveis.  

 

 

SEGMENTO DOCENTE 

 

 

O diagnóstico apresentado com a avaliação do segmento docente revela 

algumas fragilidades a serem superadas pelo IFMA Campus Imperatriz, diante das 

quais sugerimos as seguintes ações: ➢ Melhorar as discussões e análise dos assuntos acadêmicos de forma 

colegiada, com a realização de reuniões mais frequentes; ➢ Criar instrumentos que proporcionem uma melhor distribuição dos 

recursos financeiros para participação em cursos, eventos, divulgação 

de trabalhos científicos, através de editais elaborados com o propósito 

da igualdade de condições a todos os interessados; ➢ Melhorar e divulgar melhor as políticas de capacitação de pessoal da 

instituição, por meio de e-mail e informes específicos; ➢ Melhorar a divulgação das informações institucionais/acadêmicas por 

meio de e-mail e informes específicos fixados em pontos estratégicos 

da instituição e home page; ➢ Melhor administração do material de apoio para a realização das aulas 

no que se refere à compra eficiente e eficaz;  ➢ Disponibilização de local para realização das atividades docentes; ➢ Aquisição de equipamentos para melhorar os laboratórios;  ➢ Repensar o sistema de cantina/refeitório disponibilizado hoje, na 

instituição tanto no que se refere a qualidade dos alimentos como 
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também do atendimento;  ➢ Expandir o acervo bibliográfico dos livros textos básicos e 

complementares de cada disciplina, como também do material 

periódico, revistas, CD e vídeo...)  ➢ Divulgar mais o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI; ➢ Implantar uma Gestão Participativa do IFMA Campus Imperatriz. 

 

 

SEGMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

 

Considerando as informações coletadas por meio da aplicação do 

questionário junto ao segmento técnico administrativo do IFMA Campus Imperatriz, a 

seguir são apresentadas as sugestões para as variáveis das dimensões que 

apresentaram fragilidades, de acordo com os resultados obtidos e trabalhados pela 

Comissão Própria de Avaliação. 

 

DIMENSÃO 1 - Quanto ao setor 

 ➢ Necessidade de realização de reuniões periódicas nos 

setores/departamentos visando ao planejamento das atividades a 

serem desenvolvidas, bem como a realização de avaliações para a 

melhoria constante dos trabalhos. 

 

DIMENSÃO 2 - Quanto à gestão e órgãos de apoio institucional 

 ➢ Necessidade de a gestão promover a discussão entre os setores 
acerca da política de capacitação na instituição e construir 

coletivamente um plano de capacitação, visando ao desenvolvimento 

profissional dos servidores e, consequentemente, da instituição;  ➢ Revisão do PCCTAE por parte do governo federal, a fim de atender as 

reivindicações dos servidores;  ➢ Uso de maior tecnologia na tramitação dos processos, simplificação 

dos trâmites internos;  
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➢ Elaboração de políticas de apoio financeiro, distribuídas de forma 

igualitária entre todos os setores. 

 

DIMENSÃO 3 - Quanto às condições de trabalho e à infraestrutura 

 ➢ Embora as condições físicas dos setores tenham sido apontadas como 

uma potencialidade, verificou-se que em alguns setores há a 

necessidade de ampliação e melhoria das condições físicas. Assim, 

necessário se faz a identificação dos setores onde há problemas; ➢ Análise junto aos setores para verificar se o número de equipamentos 

tecnológicos é suficiente e/ou se os mesmos estão defasados, para 

aquisição de novos equipamentos; ➢ Foi identificada a necessidade de contratação de mais profissionais 
para atendimento de alunos surdos; ➢ Necessidade de revisão do contrato de concessão da cantina/refeitório, 
visando à melhoria na prestação dos serviços, a qualidade de vida e a 

saúde da comunidade escolar; ➢ Necessidade de reforma e construção de algumas instalações, tais 

como banheiros, esgoto, bem como o tratamento do lixo que é 

depositado em locais não apropriados. 

 

DIMENSÃO 4  - Quanto à autoavaliação 

 

� Todos os itens obtiveram avaliação significativamente positiva. 

 

DIMENSÃO 5 - quanto aos aspectos institucionais 

 ➢ Necessidade de reavaliação da gestão no sentido de compartilhar as 

informações e consultar a comunidade quando houver decisões 

importantes a serem tomadas, visando a uma gestão democrática, 

transparente e participativa; ➢ Revisão da estrutura organizacional, visando ao atendimento das 
necessidades atuais da instituição; ➢ Necessidade de maior divulgação do Plano de Desenvolvimento 

Institucional junto aos servidores. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao concluir esta etapa da avaliação institucional, a CPA avalia as ações 

realizadas, os instrumentos e estratégias utilizadas no processo avaliativo. Neste 

contexto, vários pontos são evidenciados que merece atenção especial, um 

repensar na prática avaliativa do IFMA Campus Imperatriz efetivada na avaliação 

institucional do ano de 2016. O primeiro desafio enfrentado foi o tempo para 

planejamento e realização da avaliação e construção do Relatório Parcial, aqui 

apresentado, Visto que a atual CPA do IFMA Campus de Imperatriz foi constituída 

em outubro de 2016. 

Porém o esforço conjunto da equipe fez acontecer o processo avaliativo 

perpassando por todas as etapas de preparação e desenvolvimento estabelecido 

pelas Diretrizes de Avaliação Institucional. Face às dificuldades enfrentadas, avalia-

se a necessidade de: aperfeiçoar os instrumentos avaliativos no que diz respeito aos 

questionamentos direcionados para cada segmento, melhorar e aumentar os 

mecanismos utilizados para sensibilização, desenvolver software específicos de 

operacionalização da avaliação. 

Notifica-se que as fragilidades evidenciadas nos três segmentos servirá 

para o delineamento de ações futuras da CPA junto aos setores e gestores, afim de 

encontrar alternativas para resolução dos problemas. Assim, será feito um plano de 

ação em que os resultados serão apresentados no Relatório Final em 2018. 
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