
AUTOAVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL

2020

RELATÓRIO

Campus 

de Alegre



 

 

 

 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lúcia - 29056-255 – Vitória – ES 

(27) 3357-7505 

 

 

 

CAMPUS DE ALEGRE 

Rodovia BR-482 - Cachoeiro - Alegre, km 47 - Rive - Caixa Postal 47 

CEP: 29500-000 – Alegre – ES. (28)3564-1818 

 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – CSA 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO PARCIAL DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 

 

 

 

 

 

Relatório Parcial de Avaliação Institucional Interna 
(Autoavaliação) do ano de 2020 apresentado ao 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP, Autarquia do 
Ministério da Educação (MEC), elaborado de acordo 
com as disposições das instruções descritas nas 
Orientações Gerais para o roteiro da Autoavaliação 
Institucional, documento de orientações e sugestões 
do Sistema Nacional da Avaliação da Educação 
Superior - SINAES. 

 

 

 

 

 

ALEGRE 

2020 



 

 

 

 

DIRETORIAS DO IFES CAMPUS DE ALEGRE DO  
 

Diretora Geral Maria Valdete Santos Tannure 

Diretor de Administração Romulo Matos de Moraes 

Diretora de Ensino Jacyara Conceição Rosa Mardgan 

Diretor de Pesquisa e Pós-graduação e Extensão Jânio Gloria de Oliveira 

 

 

COORDENADORES DE CURSOS TÉCNICOS 

 

Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino 

Médio 
Victor Dias Pirovani 

Curso Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino 

Médio 
Thaís Vianna Silva  

Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino 

Médio  

Carlos Alexandre Siqueira da 

Silva 

 

 

COORDENADORES DE CURSOS SUPERIORES 

 

Engenharia de Aquicultura Pedro Pierro Mendonça 

Licenciatura e Bacharelado em Ciências 

Biológicas 
Ana Paula Candido Gabriel Berilli 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas 
Cleziel Franzoni da Costa 

Tecnologia em Cafeicultura José Francisco Lopes 

 

 

COORDENADORES DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Mestrado Profissional em Agroecologia Luciano Menini 

Lato Sensu em Agroecologia e Sustentabilidade 
Aparecida de Fátima Madella de 

Oliveira 

 

 

COORDENADORIAS DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Gabinete da Diretoria Diana Paula Diogo Correia 

Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas 
Angela Maria do Amaral Abreu 

Carvalho 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação Miqueias Silva Martins 

Coordenadoria de Comunicação Social Rodrigo G. Barbosa 



 

 

 

 

Coordenadoria Geral de Administração, 

Orçamento e Finanças 
José de Mello Sobreira Filho 

Coordenadoria de Execução Orçamentária e 

Financeira  
Sandro José Abreu Rodrigues 

Coordenadoria de Gestão de Contratos Giovani Costa de Oliveira 

Coordenadoria de Licitações e Compras Cristiano Dutra 

Coordenadoria de Serviços Auxiliares e 

Transportes 
Wilton Mesquita dos Santos 

Coordenadoria de Patrimônio, Materiais e 

Suprimentos 

Jarbas Moreira Minete/Gina Carla 

Maciel 

Coordenadoria de Registros Acadêmicos da 

Educação Superior 
Séphora Neves da Silva 

Coordenadoria de Registros Acadêmicos da 

Educação Básica 
Lidiany Miranda Ferraz 

Coordenadoria de Integração Campus 

Comunidade 
Cláudio da Silva Paschoa 

Coordenadoria Geral de Assistência à 

Comunidade 

Ana Karina Loreley Monteiro Lopez 

Requieri 

Coordenadoria Geral de Ensino Deila da Silva Bareli de Moraes 

Coordenadoria de Biblioteca 
Sandra Regina dos Santos Moreira 

de Oliveira 

Coordenadoria de Agricultura  Altair Dardengo Ribeiro 

Coordenadoria Geral de Gestão de Campo Fabrício Albani Oliveira 

Coordenadoria de Pesquisa Luiz Flávio Vianna Silveira 

Coordenadoria de Inovação Tércio da Silva de Souza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1.INTRODUÇÃO......................................................................................................................6 

2. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ..............................................................................7 

3. COMPOSIÇÃO DA CPA.....................................................................................................................7 

4. OBJETIVO............................................................................................................................8 

5. METODOLOGIA...................................................................................................................8 

6. RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2020..........................................10 

6.1. APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES COM NOTAS INDIVIDUAIS POR EIXO E POR 
SEGMENTO PARA O ANO DE 2020.....................................................................................12 

7. ANÁLISE DO RESULTADO DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2020......................18 

8. OBSERVAÇÕES FEITAS PELOS AVALIADORES NO QUESTIONÁRIO DE 
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2020............................................................................19 

9. COMPARATIVO ENTRE OS ANOS 2018, 2019 e 2020....................................................19 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................................................19 

11. REFERÊNCIAS................................................................................................................19 

12.APÊNDICE A..............................................................................  .....................................20 

13.APÊNDICE B.....................................................................................................................36 

14.CONCLUSÃO    ................................................................................................................38 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

6 
 

1. INTRODUÇÃO 

A Autoavaliação Institucional é uma ferramenta de gestão que auxilia a administração a 

conhecer as potencialidades e as carências dos campi, subsidiando tomadas de decisões 

com vistas à melhoria e a manutenção da qualidade da gestão, do ensino, pesquisa e 

extensão. Tem como objetivo demonstrar a percepção da comunidade acadêmica em 

relação às unidades do Ifes nas quais estão lotados ou matriculados.  

A Autoavaliação tem por base a Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, que instituiu o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. O Art.11 da referida lei 

estabelece que as instituições, públicas ou privadas, constituirão a Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), que tem a função de realizar o processo de Autoavaliação Institucional, 

tendo como participantes a comunidade acadêmico-administrativa dos campi e da Reitoria 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes). 

A CPA do Ifes é um órgão colegiado formado por membros de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica e de representantes da sociedade civil organizada, que tem por 

atribuição a condução do processo de avaliação interna do Instituto, a sistematização e a 

prestação de informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

A CPA planejou e executou, no ano de 2020, as ações para a Autoavaliação Institucional 

contando com os membros representantes dos diferentes segmentos presentes em cada 

um dos campi, do Cefor e na Reitoria do Ifes. Os membros têm o mandato determinado no 

regulamento da CPA, aprovado na Resolução do Conselho Superior nº 20 de 13 de julho 

de 2018 (que revogou a Resolução do Conselho Superior nº 29/2013) e que foi alterada 

pela Resolução do Conselho Superior nº 50 de 2018. O processo da Autoavaliação 

Institucional 2020 ocorreu no período de 15 de setembro a 23 de novembro.  

Durante o ano de 2020, o Ifes campus de Alegre possibilitou o acesso à educação 

profissional e tecnológica com cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio de 

Agropecuária, Agroindústria e Informática. Além destes, ofertou também os cursos 

superiores de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas, Tecnologia em 

Cafeicultura e em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Aquicultura e 

dois cursos de Pós-graduação: Pós-graduação Lato Sensu em Agroecologia e 

Sustentabilidade e Pós-graduação stricto sensu em Agroecologia. 

Considerando todos os cursos ofertados pelo campus, estavam aptos a participar do 

processo de avaliação 1072 alunos, além de 104 técnicos administrativos e 107 

professores. 

Por acreditar que quanto maior a participação da comunidade, maiores são as 

possibilidades de identificar as necessidades de melhoria no campus, na autoavaliação 

institucional optou-se por possibilitar a participação discente em todos os níveis de ensino.  
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2. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

A partir de um convênio entre os Governos da União e do Estado do Espírito Santo, foi 

criada no ano de 1953 uma escola agrícola no Município de Alegre cuja sede foi construída 

no Distrito de Rive, intitulada Ginásio Agrícola. A Escola funcionou como Centro de 

Treinamento Rural nos dois primeiros anos do Governo Estadual de Carlos Lindenberg e em 

02/03/1962, foram iniciadas as atividades escolares.  

Em 13/02/1964, pelo Decreto nº 53.558, foi estabelecida a designação da Escola como 

Colégio Agrícola de Alegre. A partir do Decreto nº 83.935, de 04 de setembro de 1979, foi 

substituída a denominação de Colégio Agrícola de Alegre – CAA para Escola Agrotécnica 

Federal de Alegre – EAFA. 

Em 2008 a Escola Agrotécnica Federal de Alegre atravessa mais um período de mudanças.  

A Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que instituiu a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, criou, dentre outros, o Instituto Federal do Espírito 

Santo, Ifes, mediante integração dos Centros Federais de Educação Tecnológica do Espírito 

Santo e das Escolas Agrotécnicas Federais do Estado. Os Institutos Federais consistem em 

estabelecimentos especializados na formação profissionalizante e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino, desde a educação de jovens e adultos, até o doutorado, suprindo as 

demandas do mercado de trabalho e contribuindo para o desenvolvimento do País. 

O Instituto Federal do Espírito Santo oferece mais de 100 cursos técnicos, 70 cursos de 

graduação, 25 especializações e 11 mestrados. Com 21 campi em funcionamento, o Ifes se 

faz presente em todas as microrregiões capixabas. O Instituto possui ainda 40 polos de 

educação a distância no Espírito Santo. 

Atualmente, o Ifes – Campus de Alegre oferece três cursos técnicos integrados ao ensino 

médio: Curso Técnico Integrado em Agropecuária, Curso Técnico Integrado em 

Agroindústria, Curso Técnico Integrado em Informática. Somam-se a estes, cinco cursos 

superiores: Licenciatura em Ciências Biológicas, Bacharelado em Ciências Biológicas, 

Tecnologia em Cafeicultura, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Engenharia de Aquicultura. Oferece também dois cursos de Pós-graduação: Pós-graduação 

Lato Sensu em Agroecologia: Pós-graduação Lato Sensu em Práticas Pedagógicas e Pós-

graduação stricto sensu em Agroecologia. 

3. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

A CPA é composta por membros oriundos das Comissões Setoriais de Avaliação (CSA) das 

unidades acadêmicas e administrativas do Ifes, denominadas unidades de avaliação, a 

saber: I - campi; II - campi avançados; III - Reitoria; IV - centros de referência e; V - polos de 

inovação. 

A composição da CPA se dá por meio da eleição por consulta aos pares, dentre os membros 

das CSA, a saber: I - dois representantes do corpo docente; II - dois representantes do 



 

 

8 
 

corpo técnico-administrativo; II I- dois representantes do corpo discente e; IV - dois 

representantes da sociedade civil organizada. 

Cada uma das unidades acadêmicas e administrativas do Ifes constituirá uma Comissão 

Setorial de Avaliação, que será composta por: I - um representante do corpo docente. II - um 

representante do corpo técnico administrativo. III - um representante do corpo discente. IV - 

um representante da sociedade civil organizada e respectivo suplente (opcional). 

Os representantes do corpo docente, técnicos administrativos e discentes serão escolhidos 

pelos pares e o representante da sociedade civil será indicado por entidades da sociedade 

civil organizada. Os membros da CSA serão nomeados pelo Diretor-Geral do campus. A 

atual composição da CSA do campus de Alegre consta na portaria n.º 206 de 08 abril de 

2019, sendo alterada pela portaria n.º 333 de 19 de junho de 2019, reproduzida no Quadro 1. 

Quadro 1: Membros da Comissão Setorial de Avaliação do campus de Alegre. 

Composição, por segmento, da CSA – Mandato de 08/04.2019 a 07/04/2021 

Docente Elcio do Nascimento Chagas Priscilla Cortizo Costa Pierro 

Técnico 

Administrativo 

Eliana Firmino Burgarelli Ribeiro Tatiane Moulin 

Discente Layon Carvalho de Assis Acassia Ferraz Cassa 

Sociedade 

Civil 
_ _ 

 

4. OBJETIVO 

A Autoavaliação institucional, de acordo com a Resolução nº 20/2018, de 13 de julho de 2018 

tem o seguinte objetivo: 

 

Art. 9º A avaliação institucional tem por objetivo 
contribuir para o acompanhamento das atividades de 
gestão, ensino, pesquisa e extensão, garantindo 
espaço à crítica e ao contraditório, oferecendo 
subsídios para tomada de decisões, redirecionamento 
das ações, otimização dos processos e excelência dos 
resultados, além de incentivar a formação de uma 
cultura avaliativa. 

 

5. METODOLOGIA 

 
A autoavaliação Institucional 2020 do Ifes campus de Alegre foi disponibilizada para um 

universo de 897 alunos, 67 professores e 45 técnicos administrativos. O instrumento de 
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avaliação consta de um questionário com perguntas, as quais são chamadas de indicadores, 

e o avaliador pode atribuir conceitos de acordo com a sua percepção sobre o assunto ora 

tratado. Conforme a especificidade da pergunta, ela é apresentada apenas a um ou dois 

segmentos e, portanto, o número de indicadores varia entre os segmentos. 

O sistema utilizado para realizar a autoavaliação instrui os participantes a observarem as 

seguintes orientações: 

1. Atribuir conceitos de 1 a 5, em ordem crescente de excelência, a cada um dos 

indicadores de cada um dos cinco eixos, conforme Quadro 2; 

2. Considerar os critérios de análise dos respectivos indicadores dos eixos e a atribuição 

dos conceitos. Cada indicador apresenta, predominantemente, um objeto de análise. Um 

conjunto de indicadores permite a análise do eixo em questão.  

Quadro 2. Conceitos dos Indicadores. 

CONCEITO LEGENDA 

1 INSATISFATÓRIO 

2 PARCIALMENTE SATISFATÓRIO 

3 SATISFATÓRIO 

4 BOM 

5 MUITO BOM 

Fonte: NOTA TÉCNICA Nº16/2017/CGACGIES/DAES do Inep/MEC 

 

Os resultados da autoavaliação são classificados da seguinte forma: indicador com nota até 

2,6 é considerado como fragilidade (F); indicador com nota entre 2,7 e 3,4 é considerado 

como neutro (N) e indicador com nota acima de 3,4 é considerado como potencialidade 

(P). Não foram computadas no cálculo as perguntas cujas respostas foram “não sei” e “não 

se aplica”. 

Adicionalmente, existe a opção de o avaliador expressar sua opinião em um campo onde é 

possível registrar por meio de texto um elogio, uma crítica ou uma sugestão. A opção de 

registrar observações oportuniza ao avaliador opinar sobre aquilo que não foi abordado de 

forma objetiva nas perguntas. A CPA considera o registro das observações como uma parte 

rica da Autoavaliação Institucional pois permite estender a amplitude da autoavaliação.  

O questionário de avaliação é dividido em cinco eixos contemplando as dez dimensões 

estabelecidas na Lei 10.861, sendo eles: 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional – contempla a Dimensão 8: Planejamento 

e Avaliação. 

Eixo 2:   Desenvolvimento Institucional – contempla as dimensões 1: Missão e Plano de 

Desenvolvimento Institucional e 3: Responsabilidade Social da Instituição. 
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas – contempla as dimensões 2: Políticas para o Ensino, a 

Pesquisa e a Extensão, 4: Comunicação com a Sociedade e 9: Política de Atendimento aos 

Discentes. 

Eixo 4: Políticas de Gestão – contempla as dimensões 5: Políticas de Pessoal, 6: 

Organização e Gestão da Instituição e Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira. 

Eixo 5: Infraestrutura Física – contempla a dimensão 7: Infraestrutura Física. 

 

Em virtude da situação de pandemia vivida no ano de 2020, a sensibilização para a 

realização da autoavaliação foi realizada por meios eletrônicos incluindo e-mail, WhatsApp, 

Facebook, Instagram, e o site oficial do Ifes. 

Importante destacar também que, excepcionalmente no ano de 2020, alguns indicadores, 

principalmente aqueles relativos à infraestrutura, foram suprimidos da autoavaliação já que 

estudantes e servidores permaneceram praticamente todo o ano em atividades não 

presenciais e trabalho remoto. Há um grande número de estudantes iniciantes no ano de 

2020 e como o tempo em ensino presencial foi muito pequeno, certamente não foi suficiente 

para eles conhecerem a instituição de forma a realizar uma autoavaliação que de fato 

representasse a realidade do campus. 

Alternativamente, foi inserido o indicador “Considerando a disponibilidade e os 

mecanismos de adaptação, as ferramentas tecnológicas usadas nas atividades de 

Ensino a Distância, para cursos presenciais ou a distância são” de forma a possibilitar a 

avaliação da capacidade de adaptação da instituição à nova realidade de ensino remoto.  

6. RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 

O Quadro 3 apresenta o quantitativo de servidores e alunos existentes aptos a participarem 

da autoavaliação de 2020 conjuntamente com os que efetivamente participaram do 

processo. Observou-se que não foi alcançado um número expressivo de participantes, 

mesmo com as ações de divulgação que aconteceram durante o período de avaliação.  

 

Segmento  Aptos Participantes 

 
 
Discente 

Cursos Técnicos Integrados ao 
Ensino Médio 

574 124 

Cursos de Graduação 436 82 

Curso de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Agroecologia 

 
29 

 
7 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 
em Agroecologia e Sustentabilidade 

 
33 

 
1 

Total 1072 214 

Docente 107 36 

Técnicos Administrativos em Educação (TAE) 104 32 
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No Quadro 4 pode-se observar os resultados em porcentagem da classificação dos 

indicadores em potencialidade, neutro e fragilidade para cada eixo e para cada segmento. 

 
Quadro 4. Resultado, em porcentagem, da Autoavaliação institucional do campus de Alegre 

considerando os cinco eixos (1. Planejamento e Avaliação Institucional; 2. Desenvolvimento 

Institucional; 3. Políticas Acadêmicas; 4. Políticas de Gestão e 5. Infraestrutura Física) e três 

segmentos (discente, docente e Técnicos Administrativos em Educação) 

  Discente (%) Docente (%) TAE (%) 

EIXO 1 

Potencialidade 67 67 0 

Neutro 33 33 100 

Fragilidade 0 0 0 

EIXO 2 

Potencialidade 100 83 67 

Neutro 0 27 33 

Fragilidade 0 0 0 

EIXO 3 

Potencialidade 97 34 91 

Neutro 3,0 66 9 

Fragilidade 0 0 0 

EIXO 4 

Potencialidade 100 90 38 

Neutro 0 10 62 

Fragilidade 0 0 0 

EIXO 5 

Potencialidade 0 100 100 

Neutro 100 0 0 

Fragilidade 0 0 0 

 
No Quadro 5 estão os resultados, em valores absolutos, para os indicadores conforme sua 

classificação em potencialidade, neutro e fragilidade em cada eixo e em cada segmento. 

 
Quadro 5. Resultado, em valores absolutos, da Autoavaliação institucional do campus de 

Alegre considerando os cinco eixos (1. Planejamento e Avaliação Institucional; 2. 

Desenvolvimento Institucional; 3. Políticas Acadêmicas; 4. Políticas de Gestão e 5. 

Infraestrutura Física) e três segmentos (discente, docente e TAE)  

 Discente  Docente  TAE  

EIXO 1 

Potencialidade 2 3 0 

Neutro 1 1 3 

Fragilidade 0 0 0 

EIXO 2 

Potencialidade 6 5 4 

Neutro 0 1 2 

Fragilidade 0 0 0 

EIXO 3 

Potencialidade 28 12 32 

Neutro 1 23 5 

Fragilidade 0 0 0 

EIXO 4 

Potencialidade 7 9 3 

Neutro 0 1 5 

Fragilidade 0 0 0 
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EIXO 5 

Potencialidade 0 1 1 

Neutro 1 0 0 

Fragilidade 0 0 0 

 

6.1. APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES COM NOTAS INDIVIDUAIS POR EIXO E POR 
SEGMENTO PARA O ANO DE 2020 

Os quadros a seguir apresentam o resultado detalhado da Autoavaliação 2020 com as notas 

de cada um dos indicadores para cada um dos três segmentos (Discentes, Docentes e 

Técnicos Administrativos – TAE) nos cinco eixos (1. Planejamento e Avaliação Institucional; 

2. Desenvolvimento Institucional; 3. Políticas Acadêmicas; 4. Políticas de Gestão e 5. 

Infraestrutura Física) que compõem o questionário da Autoavaliação.  

As células preenchidas em cinza evidenciam os indicadores classificados como neutro que, 

no ano de 2020, foram num total de 42. 

 

EIXO 1 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

EIXO 1 INDICADOR 
ÍNDICE POR SEGMENTO 

Discente Docente TAE 

P
L

A
N

E
J
A

M
E

N
T

O
 E

 

A
V

A
L

IA
Ç

Ã
O

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
 1 - Considerando o espaço físico, o mobiliário, a 

climatização, a conservação e os equipamentos de 
informática disponíveis, a infraestrutura física e tecnológica 
destinada as atividades da comissão setorial de avaliação 
(CSA) é: 

 

- 

 

- 

 

- 

2 - Considerando os objetivos de captar as demandas da 
comunidade acadêmica e contribuir com a melhoria da 
qualidade da educação; (ii) a quantidade de indicadores 
(questões) e (iii) a abrangência de assuntos, o instrumento 
de avaliação institucional (este questionário) é: 

3,61 3,41 3,38 

3 - Os resultados da Autoavaliação institucional são 
divulgados de forma: 

3,44 3,59 3,20 

4 - As ações implementadas, decorrentes do processo de 
Autoavaliação, são divulgadas de forma: 

3,40 2,96 3,07 

 

 

EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

EIXO 2 INDICADOR 
ÍNDICE POR SEGMENTO 

Discente Docente TAE 

D
E

S
E

N
V

O
L
V

IM
E

N
T

O
 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

 1 - Considerando a igualdade de oportunidades, a 
formação cidadã, o comprometimento ético da 
comunidade acadêmico-administrativa e os princípios de 
justiça social, a implementação da responsabilidade 
social nas ações do Ifes é: 

3,74 3,68 3,70 

2 - O atendimento de sua unidade à missão do Ifes, 
expressa como a "Promoção da educação profissional 
pública de excelência, integrando ensino, pesquisa e 
extensão, para a construção de uma sociedade 
democrática, justa e sustentável", é: 

3,82 3,90 3,79 
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3 - Considerando a frequência, quantidade e qualidade 
das atividades e as oportunidades de participação, o 
desenvolvimento de atividades artísticas e culturais na 
unidade é: 

- - - 

4 - Considerando a infraestrutura necessária, o apoio 
institucional para o desenvolvimento de atividades 
artísticas e culturais na unidade é: 

- - - 

5 - Considerando o respeito à natureza e a busca pelo 
equilíbrio ambiental nas práticas permanentes no 
cotidiano da vida acadêmica, o desenvolvimento 
sustentável é um tema tratado de forma: 

3,90 3,55 3,81 

6 - Considerando quantidade, qualidade e frequência, as 
ações extracurriculares relacionadas à educação 
ambiental na unidade são: 

- - - 

7 - Considerando as práticas institucionais e políticas 
relacionadas, a inclusão de pessoas com deficiência e 
transtorno de neurodesenvolvimento no Ifes é: 

3,77 3,07 3,44 

8 - Considerando as práticas institucionais e políticas 
relacionadas, a promoção da igualdade de gênero, etnia 
e classe social no Ifes é: 

3,77 3,86 3,39 

9 - Os programas, projetos, cursos e eventos 
implantados na unidade apoiam o desenvolvimento 
econômico local e regional de forma: 

3,68 3,41 3,40 

 

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

EIXO 3 INDICADOR 
ÍNDICE POR SEGMENTO 

Discente Docente TAE 

P
O

L
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A
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C
A

D
Ê
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A
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1 - Considerando a divulgação dos princípios éticos da 
pesquisa no meio acadêmico-administrativo, a atuação do 
comitê de ética em pesquisa (CEP) do âmbito geral do Ifes 
é: 

3,66 3,64 3,84 

2 - Considerando a divulgação dos princípios éticos na 
pesquisa com animais, a atuação do comitê de ética em 
uso de animais (CEUA) do Ifes é: 

3,89 3,74 3,86 

3 - Avalie o estímulo institucional e o apoio do Ifes à adoção 
de práticas inovadoras no Ensino: 

3,41 3,29 3,84 

4 - Avalie o estímulo institucional e o apoio do Ifes à adoção 
de práticas inovadoras na Pesquisa: 

3,63 3,10 3,79 

5 - Avalie o estímulo institucional e o apoio do Ifes à adoção 
de práticas inovadoras na Extensão: 

3,50 2,96 3,62 

6 - Avalie o estímulo institucional e o apoio do Ifes à adoção 
de práticas inovadoras nos Negócios Inovadores: 

3,51 2,96 3,54 

7 – Avalie o estímulo institucional, o apoio do Ifes à adoção 
de práticas inovadoras nas atividades no ambiente de 
trabalho é: 

- 2,97 3,30 

8 - Considerando o respeito as especificidades de cada 
campus e a diversidade de ofertas, próprias às concepções 
dos Institutos Federais, as diretrizes comuns para a área 
de ensino do Ifes são: 

- 3,66 4,00 

9 - Considerando que o objetivo maior de todas as 
atividades de ensino é a aprendizagem, o compromisso 
dos professores em sua unidade é: 

3,85 4,16 3,78 

10 - Com o intuito de assegurar a permanência e o sucesso 
dos estudantes nos cursos, os processos de ensino no Ifes 
são: 

3,75 3,38 3,48 

11 - Considerando a formação humana e seus princípios; 
educação para as relações étnico-raciais; educação para 
diversidade sexual e de gênero; orientação sexual; contra a 

3,73 3,77 3,65 
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discriminação e o preconceito social com as pessoas 
portadoras de deficiência ou classe econômica diferente, 
os processos de ensino no Ifes, são: 

12 - O processo de ensino-aprendizagem desenvolvido no 
Ifes está baseado no diálogo de forma: 

3,67 3,79 3,91 

13 - Os processos educativos no Ifes relacionados à 
humanização e de formação de cidadãos capazes de atuar 
e transformar a sociedade, são: 

3,90 3,48 3,81 

14 - A incorporação de valores ético-políticos e conteúdos 
histórico-científicos na formação profissional, em oposição 
a simples formação para o mercado de trabalho no Ifes é: 

3,73 3,56 4,04 

15 - A integração de conhecimentos gerais e específicos, 
básicos e profissionais e teóricos e práticos nos currículos 
e práticas pedagógicas dos cursos do Ifes é: 

3,82 3,67 3,85 

16 - A articulação das atividades de ensino com a extensão 
e a pesquisa, no Ifes é: 

3,61 2,69 3,46 

17 - Considerando quantidade e qualidade, os momentos 
de planejamento coletivo, no cotidiano das atividades 
pedagógicas, são: 

- 3,35 3,43 

18 - Considerando como objetivo a superação das 
desigualdades e da exclusão social existentes, as ações de 
extensão na unidade são: 

3,68 3,23 3,26 

19 - Considerando a organização e a participação 
institucional em eventos, bem como a produção, publicação 
e/ou veiculação de trabalhos, a divulgação das ações de 
extensão é: 

3,76 3,25 3,54 

20 - Considerando as contribuições técnico-científicas e a 
colaboração na construção e difusão dos valores da 
cidadania, as ações de extensão do Ifes são: 

3,71 3,22 3,69 

21 - As ações referentes a gestão da propriedade 
intelectual, aos serviços tecnológicos, a incubação de 
projetos empreendedores inovadores e as ações 
educacionais, no âmbito da disseminação e consolidação 
da Cultura de Inovação, por meio de programas e projetos 
de extensão no Ifes é: 

- 3,33 3,64 

22 - Considerando as ações educacionais relacionadas 
com o (i) empreendedorismo, (ii) o associativismo e (iii) o 
cooperativismo que apoiam a criação e a consolidação de 
empreendimentos estudantis (como empresas juniores, 
empresas simuladas e laboratórios de empreendedorismo) 
e de núcleos de incubação de empreendimentos 
tecnológicos industriais, sociais e da economia criativa, a 
disseminação da cultura empreendedora com foco no 
desenvolvimento socioeconômico local e regional, no Ifes 
é: 

3,66 3,45 3,93 

23 - O incentivo ao protagonismo estudantil nas ações 
educacionais relacionadas com o (i) empreendedorismo, (ii) 
o associativismo e (iii) o cooperativismo que apoiam a 
criação e a consolidação de empreendimentos estudantis 
(como empresas juniores, empresas simuladas e 
laboratórios de empreendedorismo) e de núcleos de 
incubação de empreendimentos tecnológicos industriais, 
sociais e da economia criativa, no Ifes é: 

3,54 - - 

24 - Considerando a (i) inclusão social e cidadã aliada à 
geração de emprego e renda; e/ou (ii) a requalificação 
profissional básica e técnica de trabalhadores; e/ou (iii) o 
ingresso no Ifes de jovens e adultos trabalhadores e de 
integrantes de grupos sociais em situação de 
vulnerabilidade, a quantidade de cursos de Extensão 
abertos a comunidade ou demandados por entidades 
públicas ou privadas no Ifes é: 

3,66 3,04 3,46 
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25 - Considerando o aproveitamento de carga horária para 
a integralização curricular, as atividades de extensão 
contidas nos currículos dos cursos do Ifes são: 

3,74 3,04 3,84 

26 - O acompanhamento dos estágios supervisionados, por 
meio de professores orientadores é: 

3,67 3,25 3,22 

27 - O acompanhamento dos estágios supervisionados, por 
meio do setor responsável é: 

3,59 3,29 3,48 

28- Considerando a quantidade de visitas, qualidade dos 
locais e a contribuição que essas visitas levam a formação 
profissional, as visitas técnicas organizadas pelo Ifes são: 

- -  

29 - Considerando forma e alcance, a divulgação das 
oportunidades de bolsas de extensão é: 

3,36 3,35 3,52 

30 - Considerando forma e alcance, a divulgação das 
oportunidades de acesso aos programas de iniciação 
científica é: 

3,41 3,66 4,08 

31 - O fomento do Ifes à formação e o fortalecimento de 
grupos e núcleos de pesquisa visando a estabelecer os 
elos entre pesquisadores, alunos, publicações, pós-
graduação e inovação, é: 

- 3,15 3,92 

32 - O fomento e o apoio do Ifes à criação de novos cursos 
de pós-graduação, mestrados e doutorados, articulados 
com os eixos tecnológicos de cada unidade, é: 

3,63 3,17 3,63 

33 - Considerando a verticalização e o atendimento às 
vocações regionais, à sociedade e ao setor produtivo, o 
fomento e o apoio do Ifes aos cursos de pós-graduação 
(lato e stricto sensu) é: 

3,86 3,36 4,00 

34 - Considerando a carga horária necessária para o 
desenvolvimento das atividades, o apoio do Ifes para as 
atividades de pesquisa é: 

- 2,79 3,44 

35 - Considerando os laboratórios implantados, o apoio do 
Ifes para as atividades de pesquisa é: 

4,01 3,34 4,00 

36 - Considerando o apoio para a produção e a difusão do 
conhecimento científico, as políticas de pesquisa no âmbito 
do Ifes são: 

- 3,32 3,63 

37 - Considerando a participação e a organização 
institucional em eventos, bem como a publicação e/ou 
veiculação de trabalhos, a divulgação do conhecimento 
científico do Ifes é: 

3,72 3,53 3,80 

 

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

EIXO 4 INDICADOR 
ÍNDICE POR SEGMENTO 

Discente Docente TAE 

P
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1 - Considerando as oportunidades de mobilidade 
acadêmica, as ações de internacionalização no Ifes são: 

- - - 

2 - Considerando a quantidade e sua divulgação, as 
oportunidades de intercâmbio oferecidas pelas parcerias 
institucionais são: 

- - - 

3 - Considerando a cooperação desenvolvida entre 
professores e alunos e o estímulo à docência, as políticas 
de monitoria implantadas em sua unidade são: 

- - - 

4 - Considerando o apoio institucional, o cumprimento da 
jornada de trabalho, e a adequação às necessidades de 
atuação profissional, as políticas de formação continuada e 
capacitação de servidores do Ifes são: 

- 3,61 3,34 

5 – Considerando as oportunidades de cursos existentes 
na instituição, as políticas de formação e capacitação de 
servidores do Ifes são: 

- 3,50 3,23 
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6 - Considerando sua finalidade e adequação a legislação, 
os instrumentos de avaliação para fins de 
progressão/promoção são: 

- 3,35 3,23 

7 – Considerando sua finalidade e adequação a legislação, 
os instrumentos de avaliação de estágio probatório são: 

- 3,29 3,36 

8 - Considerando horários de funcionamento e 
resolutividade de problemas encaminhados ao setor, os 
serviços prestados pela coordenadoria de registro 
acadêmico (CRA) são: 

3,52 4,33 4,22 

9 - Considerando a orientação pedagógica e o apoio a pais 
e alunos, os serviços prestados pelo setor pedagógico são: 

3,67 4,22 - 

10 - Considerando a divulgação das ações, a atuação do 
núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas (Neabi) em 
sua unidade é: 

3,53 4,15 3,33 

11 - Considerando a divulgação das ações, a atuação do 
núcleo de acessibilidade às pessoas com necessidades 
educacionais específicas (Napne) em sua unidade é: 

3,79 4,39 3,59 

12 - A política de capacitação e formação continuada para 
os docentes e tutores atuantes na EAD, avalia-se como: 

- 3,65 4,11 

13 - Considerando os temas relacionados aos auxílios 
financeiros, os serviços prestados pelo setor de assistência 
estudantil são: 

3,73 - - 

14 - Considerando a disponibilidade de tempo, a 
infraestrutura e a atenção dispensada, o atendimento do 
professor às dúvidas dos alunos, fora dos horários de 
aulas, é: 

3,82 3,86 - 

15 - Considerando o apoio psicossocial para a 
permanência e o êxito do aluno nos cursos, os serviços 
prestados pelo setor de assistência estudantil são: 

3,65 - - 

16 - Considerando a cooperação desenvolvida entre 
professores e alunos e o estímulo à docência, as políticas 
de monitoria implantadas em sua unidade são: 

- - - 

 

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA 

EIXO 5 INDICADOR 
ÍNDICE POR SEGMENTO 

Discente Docente TAE 

IN
F
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T
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Considerando a disponibilidade e os mecanismos de 
adaptação, as ferramentas tecnológicas usadas nas 
atividades de Ensino a Distância, para cursos presenciais 
ou a distância são: 

3,19 3,56 3,63 

1 - Considerando o tipo de atendimento prestado, 
específico de cada setor, as instalações dos setores 
administrativos/pedagógicos são: 

- - - 

2 - Considerando a utilização com segurança e autonomia, 
total ou assistida, dos espaços, mobiliários e 
equipamentos, a acessibilidade arquitetônica para pessoas 
com deficiência ou com mobilidade reduzida na biblioteca 
de sua unidade é: 

- - - 

3 - Considerando a utilização com segurança e autonomia, 
total ou assistida, dos espaços, mobiliários e 
equipamentos, e das edificações, a acessibilidade 
arquitetônica para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida em sua unidade é: 

- - - 

 4 - Considerando o espaço físico e os equipamentos 
disponíveis, a infraestrutura utilizada pelo núcleo de 
estudos afro-brasileiros e indígenas (Neabi) em sua 
unidade é: 

- - - 
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 5 - Considerando o espaço físico e os equipamentos 
disponíveis, a infraestrutura utilizada pelo núcleo de arte e 
cultura (NAC) em sua unidade é: 

- - - 

6 - Considerando o espaço físico, os equipamentos, a 
infraestrutura utilizada pelo núcleo de acessibilidade às 
pessoas com necessidades educacionais específicas 
(Napne) em sua unidade é: 

- - - 

7 - Considerando a qualidade da iluminação, limpeza, 
climatização, mobiliário, acesso aos equipamentos de 
informática ou a rede sem fio, as instalações 
administrativas são: 

- - - 

8 - Considerando a qualidade da iluminação, climatização, 
limpeza, organização, mobiliário e espaço disponível para 
as atividades, as salas de aula são: 

- - - 

9 - Considerando a qualidade da iluminação, limpeza, 
climatização, mobiliário, acesso aos equipamentos de 
informática ou a rede sem fio, avalie os 
auditório(s)/miniauditório(s): 

- - - 

10 - Considerando o espaço individualizado de trabalho 
(mesa), a qualidade de iluminação, limpeza, climatização, 
mobiliário, acesso a equipamentos de informática ou a rede 
sem fio, os gabinetes de trabalho dos professores são: 

- - - 

11 - Considerando a qualidade da iluminação, limpeza, 
climatização, mobiliário, acesso aos equipamentos de 
informática ou a rede sem fio, avalie a sala coletiva de 
professores: 

- - - 

 12 - Considerando espaço, limpeza, climatização, 
conservação, equipamentos, quantidade de mesas e 
cadeiras, os espaços de alimentação da unidade são: 

- - - 

13 - Considerando o espaço individualizado de trabalho 
(mesa), a qualidade de iluminação, limpeza, climatização, 
mobiliário, acesso a equipamentos de informática ou a rede 
sem fio, os gabinetes de trabalho dos professores são: 

- - - 

14 - Considerando espaço, limpeza, conservação, opções 
de lazer e distração, os espaços de convivência da unidade 
são: 

- - - 

15 - Considerando espaço, limpeza, climatização, 
conservação, equipamentos, quantidade de mesas e 
cadeiras, as áreas de alimentação da unidade são: 

- - - 

16 - Considerando espaço, limpeza, conservação, opções 
de lazer e distração, as áreas de convivência da unidade 
são: 

- - - 

 17 - Considerando atualização e atendimento às 
necessidades de referências bibliográficas por parte de 
servidores e alunos, o acervo da biblioteca é: 

- - - 

18 - Considerando a presença de computadores para 
pesquisa do acervo, sistema online para reservas, salas de 
estudo individuais e espaços de estudo coletivo, a 
estrutura da biblioteca é: 

- - - 

19 - Considerando quantidade de equipamentos e espaço 
físico, os laboratórios de ensino são: 

- - - 

 20 - Considerando a conservação das instalações e a 
existência de insumos para a higiene, as instalações 
sanitárias são: 

- - - 

21 - Considerando atualização de equipamentos, 
acessibilidade e disponibilidade de insumos, os laboratórios 
de ensino são: 

- - - 

22 - Considerando a disponibilidade e os mecanismos de 
adaptação, as ferramentas tecnológicas usadas nas 
atividades de ensino a distância, para cursos presenciais 
ou a distância são: 

- - - 
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23 - Considerando o apoio técnico, manutenção de 
equipamentos, normas de segurança e atendimento as 
práticas didáticas, os laboratórios de ensino são: 

- - - 

24 - Considerando atualização e atendimento às 
necessidades de referências bibliográficas por parte de 
servidores e alunos, o acervo da biblioteca é: 

- - - 

25 - Considerando a presença de computadores para 
pesquisa do acervo, sistema online para reservas, salas de 
estudo individuais e espaços de estudo coletivo, a 
estrutura da biblioteca é: 

- - - 

26 - Considerando horas de disponibilidade para atividades 
extraclasse, quantidade e atualização dos equipamentos, 
o(s) laboratório(s) de informática são: 

- - - 

 27 - Considerando a conservação das instalações e a 
existência de insumos para a higiene, as instalações 
sanitárias são: 

- - - 

 

7. ANÁLISE DO RESULTADO DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 

 
A participação efetiva nos diferentes segmentos na autoavaliação 2020 foi de 20,0% dos 

discentes, 33,6% dos docentes e 30,8% dos técnicos administrativos. O ano de 2020 foi 

marcado pela pandemia COVID-19 que alterou sobremaneira a rotina da maioria das 

instituições de ensino. O campus de Alegre suspendeu as atividades presenciais em 18 de 

março, retornando com atividades não presenciais em 25 de maio assim permanecendo até 

o encerramento do ano letivo. Muitas dificuldades foram enfrentadas por todos os 

segmentos, alunos, técnicos administrativos e professores, que passaram a realizar suas 

atividades de forma remota. A nova realidade, bem diferente do ensino presencial, de certa 

forma rompeu o vínculo de contato diário entre os profissionais da instituição e os alunos. 

Provavelmente tal ruptura foi responsável pelo baixo índice de participação na autoavaliação.  

Como tentativa de aumentar a participação da comunidade acadêmica na autoavaliação o 

prazo de realização da mesma foi estendido. Inicialmente havia previsão da autoavaliação 

acontecer no período de 15 de setembro a 30 de outubro. Ao final deste período optou-se 

por estender a autoavaliação até 23 de novembro. Mesmo com uma nova rodada de 

sensibilização o índice de participação na autoavaliação não atingiu os níveis desejados. 

No que diz respeito aos indicadores, 93% deles foram classificados como potencialidade no 

segmento discente; 53% no segmento docente e 75% no segmento TAE. Os indicadores 

neutros foram equivalentes a 7% no segmento discente 47% no segmento docente e 25% 

no segmento TAE.  

Os indicadores avaliados como neutro estão distribuídos da seguinte forma: no segmento 

discente um nos eixos um, três e cinco. Com relação ao segmento docente, um indicador 

está nos eixos um, dois e quatro, vinte e três estão no eixo três. Referente ao segmento TAE, 

três estão nos eixos um e três, dois no eixo dois e cinco no eixo quatro.  
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Na seção a seguir são apresentados de forma detalhada, inclusive com os índices obtidos, 

cada um dos indicadores em cada um dos segmentos. 

8. OBSERVAÇÕES FEITAS PELOS AVALIADORES NO QUESTIONÁRIO DE 
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 

O questionário de Autoavaliação permitiu ao avaliador registrar, de forma anônima, a sua 

opinião por meio de texto para cada um dos indicadores. Em virtude de ser relativamente 

extenso, a compilação das observações consta na seção Apêndice A deste relatório.  

9. COMPARATIVO ENTRE OS ANOS 2018, 2019 e 2020 

Ao final de cada triênio procede-se a comparação entre os três anos de autoavaliação com o 

objetivo de se fazer uma análise crítica acerca dos avanços institucionais bem como dos 

pontos que necessitam de intervenção da gestão. O ano de 2020 fecha o triênio em curso e 

assim é apresentado neste relatório o estudo comparativo que pode ser visualizado na 

seção Apêndice B. 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A autoavaliação institucional realizada no ano de 2020 não apontou fragilidade para nenhum 

dos indicadores utilizados na pesquisa. Entretanto, 42 deles foram classificados como 

neutros após a compilação das respostas. Diante da inexistência de fragilidades, a CSA 

apresenta à gestão os indicadores classificados como neutros para que providências sejam 

tomadas visando torná-los potencialidades na próxima avaliação. A ausência de fragilidades 

indica que a gestão está comprometida na manutenção da qualidade do ensino, pesquisa e 

extensão no campus de Alegre. Ressalta-se, ainda, a importância de ampliar a divulgação e 

a participação dos estudantes e servidores no processo avaliativo no ano de 2021.  
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12. APÊNDICE A 

Compilação das observações registradas no questionário de autoavaliação de 2020. 
 
O questionário de Autoavaliação permitiu ao avaliador registrar sua opinião por meio de 
texto para cada um dos indicadores. As observações registradas pelos três segmentos 
(discentes, docentes e técnicos administrativos) estão apresentadas a seguir. Algumas 
foram aglutinadas por apresentarem similaridade, outras foram desconsideradas pois 
fugiram ao teor da pergunta ou estavam completamente fora de contexto. Cabe aqui 
ressaltar que todas as observações transcritas do sistema de autoavaliação tal qual foram 
registradas pelos avaliadores foram encaminhadas à gestão do campus em um arquivo 
separado. 
 
EIXO 1 
 
PERGUNTA: As ações implementadas, decorrentes do processo de autoavaliação, são 
divulgadas de forma: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Não me lembro de ver os resultados da autoavaliação institucional. 
 
Não vejo ações implementadas dentro da minha realidade de Ifes. Temos muito que 
implementar para começar algum resultado prático e não teórico. 
 
São ótimas, porém acho que falta divulgação, mais neste assunto o Ifes evoluiu muito 
mesmo nos últimos anos, parabéns à todos responsáveis! 
 
 
PERGUNTA: Considerando (i) os objetivos de captar as demandas da comunidade 
acadêmica para a melhoria da qualidade da educação; (ii) a quantidade de questões e 
(iii) a abrangência de assuntos, este questionário de avaliação é: 
OBSERVAÇÕES: 
 
O questionário é mais voltado pra pesquisa e extensão. Quem não está por dentro desta 
área se sente um pouco perdido. Tem poucas questões abrangendo os técnicos-
administrativos. 
 
Seria ótimo se o questionário fosse menor, porém ele é bem completo.  
 
A linguagem do questionário é muito complexa, e são muitas questões, aparentemente 
semelhantes. 
 
Número excessivo de questões. As perguntas poderiam ser mais direta e contemplar mais 
especificamente a atuação de cada campus!! 

https://www.ifes.edu.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php
http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/politica-de-educacao-ambiental.html
http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/politica-de-educacao-ambiental.html
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Por ser minoria em relação aos demais campi, a parte do ensino, pesquisa, extensão dos 
campi agropecuários ficam com informações superficiais para tomada de decisão nesse tipo 
de questionário de avaliação. Ele deve melhorar para fazer um levantamento mais fidedigno. 
é um questionário muito longo e que não há espaço para críticas à atuação dos servidores e 
ao tratamento deles dispensados aos alunos 
 
 
PERGUNTA: Os resultados da autoavaliação institucional são divulgados de forma: 
Deveria haver um grupo de trabalho (online) para discutir os principais problemas relatados 
nas respostas discursivas dos servidores. Fazer uma averiguação com a finalidade de 
melhorar a situação. Até hoje, não me vejo representado na autoavaliação. O Ifes do 
discurso e dos resultados da autoavaliação é extremamente disitito do Ifes que eu vivo no 
dia a dia. 
OBSERVAÇÕES: 
 
Precisa ser melhor divulgado. 
 
Eu realmente não tinha ideia de que o resultado dessas avaliações era divulgado. 
 
 
EIXO 2 
 
PERGUNTA: Considerando a igualdade de oportunidades, a formação cidadã, o 
comprometimento ético da comunidade acadêmico-administrativa e os princípios de 
justiça social, a implementação da responsabilidade social nas ações do Ifes é: 
OBSERVAÇÕES: 
 
O Ifes trata desse assunto com zelo, porém do meu ponto de vista ainda tem muito o que 
evoluir. 
 
Existem pontos cruciais dentre as colocações descritas no enunciado que deixam muito a 
desejar, como a formação cidadã. Liberdade de expressão, criticidade, comprometimento 
com a verdade, questionamento, benefício da dúvida, saber ouvir, leitura e pesquisa, por 
exemplo, são características que deveriam ser incentivadas e ensinadas para que, de fato, 
tivéssemos o surgimento de dignos cidadãos. Entretanto, isto não ocorre, o que temos da 
instituição (falo especificamente do meu campus) é o extremo oposto. Em relação a ações 
afirmativas que garantam a igualdade de oportunidades, elas realmente ocorrem! 

 
O campus teve um cuidado com implantação de calçadas cidadãs, utilização de rampas e 
banheiros acessíveis. No entanto, ainda precisa de reparos pois existe muitos locais com 
buracos que podem provocar acidentes tanto com cadeirantes quanto para deficientes 
visuais, além de a maior parte do campus não garantir a independência e a mobilidade 
dessas pessoas. O banheiro do prédio da graduação tem o espaço, mas não garante 
acessibilidade para pessoas com deficiência e para ter acesso ao segundo andar existe 
apenas uma rampa que não garante a independência do cadeirante. 
 
 
PERGUNTA: Considerando as práticas e políticas institucionais, a inclusão de 
pessoas com deficiência e transtorno de neurodesenvolvimento no Ifes é: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Existem alunos que não estão dentro dos programas de assistência, mas possuem 
limitações cognitivas. Tenho um colega de sala que possuí certo grau de autismo e outro 
colega que possuí muita dificuldade na hora da compreensão dos conteúdos, ambos 
não recebem auxílio, não se autodeclaram por vergonha.  
 
 
PERGUNTA: Considerando as práticas e políticas institucionais, a promoção da 
igualdade de gênero, etnia e classe social no Ifes é: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Nesse período está bem ausente.  
 
O ifes alegre possui pensamento muito ultrapassado. Parece que vivemos nos anos 20. 
 
Não há desigualdades, mas não atribuo o fato a nenhuma política institucional do Campus.  
A inclusão no Ifes é excelente em todos os quesitos.  
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PERGUNTA: Considerando o respeito à natureza e a busca pelo equilíbrio ambiental 
nas práticas do cotidiano acadêmico, o desenvolvimento sustentável é tratado de 
forma: 
OBSERVAÇÕES: 
 
O ifes até ensina sobre o respeito à natureza, porém o próprio campus não dá exemplo.  
 
Excelente. 
 
O desperdício diário de alimento que ocorre durante as refeições, principalmente no almoço, 
é algo deplorável. 
  
Ou não se aplica. animais são mortos por funcionários orientados para tal, atropelados pelas 
máquinas agrícolas intencionalmente, ninhos destruídos com ovos... uma crueldade e 
crimes ambientais sem fim. uso excessivo de agrotoxicos em uma fazendo onde existe uma 
pós graduação de agroecologia. Alimentos desperdiçados porque as pragas se tornaram 
resistentes aos agrotóxicos que gera demanda maior de agrotoxicos(veneno). Nascentes 
sem proteção, corregos, areas de brejo que deveriam ser lagos, são pastagem, pisoteadas 
por gado... numa escola que deveria ser exemplar 
 
Deveriam abordar mais o tema SUSTENTABILIDADE dentro do Campus.  
o próprio campus não tem práticas sustentáveis, e por mais que tente incentivar os alunos a 
terem, não dá o mínimo de incentivo 
ou exemplo.  
.  
É um assunto muito abordado pelos professores e fundamental no desenvolvimento da 
sociedade.  
 
Utilização de energia solar, mais investimento em novas formas de energia!  
 
Deve-se evitar o uso de produtos químicos no campus. Além disso, percebo a grande 
quantidade de lixo. Os alunos precisam ser relembrados sempre do seu papel de agentes 
promotores do bem estar, inclusive o ambiental.  
 
Como em outras ocasiões, faça uma comissão independente, principalmente nos campi 
agropecuários e percorram todos os setores de produção animal do campus para verificar 
se o discurso condiz com a prática. Estamos parados 15 anos no desenvolvimento 
tecnológico para atividades agropecuárias que podem transformar resíduos em recursos. 
Façam um levantamento das tecnologias de tratamento e aproveitamento de resíduos e vão 
se surpreender negativamente. 
 
 
PERGUNTA: O atendimento de sua unidade à missão do Ifes na "Promoção da 
educação profissional pública de excelência, integrando ensino, pesquisa e extensão, 
para a construção de uma sociedade democrática, justa e sustentável", é: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Falta diálogo com os alunos, diálogos particulares a cada turma. Não englobar todos são 
jovens, todos aprendem de uma mesma forma. Acredito que deve haver maneiras de 
melhoras essa missão na escola.  
 
Falta mais gerenciamento e editais internos no campus que promova suas ações  

 
Falta investimento de recursos financeiros e humano no setor.  
 
Também busca construir um cidadão melhor.  
  
Muita demagogia, muito sentimentalismo. O ensino, pelos menos no campus em que estudo, 
está longe de ser uma "educação profissional pública de excelência".  

 
Em determinadas disciplinas (na grande maioria) o ensino é em um nível muito abaixo do 
esperado pelo nome da instituição. 
 
 
PERGUNTA: Os programas, projetos, cursos e eventos implantados na unidade 
apoiam o desenvolvimento econômico local e regional de forma: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Na minha opinião, o Ifes superou minhas expectativas neste assunto.  
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O campus de Alegre precisa dialogar mais com a comunidade interna e externa. As ações 
executadas são mais as de interesse da gestão e dos professores do que solicitação da 
comunidade. 
 
A direção da instituição esquece que existe os cursos superiores.  

 
Poderiam trabalhar de forma mais conjunta, comunidade e IFES.  
 
Atualmente, merece destaque as ações do curso Tecnólogo em Cafeicultura com a empresa 
Júnior Caparaó Jr.  
.  
Tudo é problema de gestão atual  
 
Sempre apoiam. 
 
 
EIXO 3 
 
PERGUNTA: A articulação das atividades de ensino com a extensão e a pesquisa no 
Ifes é: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Muito burocrático. 
  
A alta carga horária dificulta atividades de pesquisa e extensão.  
 
Existe. Mas pode melhorar.  
 
As bolsas são poucas e muitas vezes oferecidas a alunos descompromissados, deixando 
quem produz conhecimento sem uma condição de melhorar o seu trabalho, participar de 
eventos de divulgação cientifica. Os voluntários não são bem reconhecidos pelo IF e são os 
que mais produzem conhecimento. 
 
 
PERGUNTA: A incorporação de valores ético-políticos e conteúdos histórico-
científicos na formação profissional, em oposição a simples formação para o mercado 
de trabalho no Ifes é: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Acho uma instituição boa que tem a finalidade de construir e preparar os alunos para o 
mercado de trabalho.  
 
Um dos problemas do campus de alegre na incorporação de valores e etc, é que esses 
valores quase sempre caem em um contexto ideológico em que somente o lado do 
professor está certo, em muitas situações o aluno apesar por pensar de uma forma diferente 
do professor é considerado errado e etc.  
 
A educação no Ifes é excelente, porém sinto falta de uma abordagem mais crítica.  
 
Há uma visão de inferioridade à área de ciências humanas no campus de Alegre. 
 
Dentro deste contexto, existe uma incontestável tendência do corpo docente a priorizar uma 
linha ideológica específica e fazer inúmeras apologias a determinados pensamentos e 
interpretações partidárias.  
 
Uma sugestão MUITO interessante. Nesse tempo em casa e mais ligada as redes sociais 
estou vendo muitos workshop e palestras online e completamente gratuitos. Seria muito 
interessante se o campus fizesse algumas palestras ou eventos assim. Plataformas como 
Even3 e Google Meet ajudam nisso. A Even3 se bem organizada fornece certificados de 
uma forma bem prática. Interajam com os alunos e vejam se topam a ideia. Eu sinceramente 
queria muito. 
 
 
PERGUNTA: A integração de conhecimentos gerais e específicos, básicos e 
profissionais, teóricos e práticos nos currículos e práticas pedagógicas dos cursos 
do Ifes é: 
OBSERVAÇÕES: 
 
O conhecimento prático foi abandonado em diversas áreas. Faça uma avaliação final por 
amostragem dos alunos formados nos cursos técnicos para terem dimensão do problema.
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Como eu entrei esse ano estou gostando bastante  
 
Atende ao profissional a ser habilitado.  
 
É um assunto que o Ifes ainda tem no que evoluir, entretanto a educação na instituição é de 
ótima qualidade.  
  
Na maior parte das matérias não há essa integração, tendo conteúdos repetitivos que 
poderiam sem agrupados em aulas conjuntas e/ou seminários... 
 
Muita dificuldade em realizar aulas práticas devido a custos financeiros. 
 
 
PERGUNTA: Avalie o estímulo institucional e o apoio do Ifes à adoção de práticas 
inovadoras na Extensão: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Se internamente não formos exemplos na inovação tecnológica, nossa extensão não terá 
credibilidade. É necessário inovar internamente primeiro para posteriormente inovar nas 
práticas de extensão. 
 
Sinto que o Ifes devia realizar mais atividades de extensão, apesar de já desenvolver ótimas 
atividades do gênero.  
 
Editais com excesso de papelada, burocrático, relatórios sem aplicação científica. Deveriam 
unificar com os modelos da pesquisa.  
 
 
PERGUNTA: Avalie o estímulo institucional e o apoio do Ifes à adoção de práticas 
inovadoras na Pesquisa: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Há bom incentivo à pesquisa. 
  
A instituição não olha para os projetos apresentados pelos cursos superiores. Não há 
divulgação dos eventos, dos workshops, das publicações.  
 
Preciso abrir mais vaga de extensão para os alunos atuarem. As inovações propostas são 
satisfatórias  
 
Poderia ser mais divulgado.  
 
Quando há projetos de iniciação científica e olimpíadas, são pouco divulgadas. Seria 
interessante a promoção de divulgação destes no campus por meios físicos e digitais. 
  
Diversas vezes eu e outros alunos procuramos os professores com idéias de projetos e 
alguns projetos já em andamento e fomos ignorados ou quando o professor se interessou 
em quis o projeto a burocracia da instituição atrapalhou. 
  
Faltam recursos para adoção de práticas inovadoras. 
 
O IFES está sempre buscando novas inovações para desenvolver pesquisas. 
 
 
PERGUNTA: Avalie o estímulo institucional e o apoio do Ifes à adoção de práticas 
inovadoras no Ensino: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Muitos professores ainda mantém uma forma de ensino retrógrada que dificulta o ensino, 
não despertando a curiosidade de diversos alunos, sendo em uma escola integral desmotiva 
mais ainda por saber que "há mais um dia inteiro disso", criando um efeito dominó.  
 
Dá oportunidades aos alunos.  
.  
Eu acho que a relação entre aluno e professor devia ser mais completa, mas mesmo assim 
o ensino é de ótima qualidade! 
  
 
PERGUNTA: Avalie o estímulo institucional e o apoio do Ifes à adoção de práticas 
inovadoras nos Negócios Inovadores: 
OBSERVAÇÕES: 
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Necessita de maior divulgação. 
  
Os profissionais são pouco valorizados. O IFes deveria de alguma forma divulgar o nome 
dos mais produtivos e inovadores e tb premiar . 
 
Na área onde atuo, posso afirmar que não há inovação. Em toda autoavaliação institucional 
levanto a mesma questão e nunca procuram entender o porquê. Na agropecuária, mais 
precisamente na área de produção animal, estamos com atraso tecnológico de praticamente 
15 anos nas antigas "escolas agrotécnicas". Técnicas já consolidadas de produção, conforto 
e bem estar animal sugeridas em relatórios enviado para reitoria há anos, e até a presente 
data não foram aplicadas. Basta percorrer os campos agropecuários e também visitar na 
iniciativa privada empreendimentos rurais de referência no setor para ter noção do nosso 
atraso tecnológico. Se um dia fizerem isso, ao invés de percorrerem os setores apenas com 
membros da direção, inclua também consultores da iniciativa privada e também outros 
servidores que não fazem parte da direção para ouvirem diferentes pontos de vista. Dessa 
maneira, o entendimento será amplo.  
  
 
PERGUNTA: Com o intuito de assegurar a permanência e o sucesso dos estudantes 
nos cursos, os processos de ensino no Ifes são: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Não gastar todas as energias somente com alunos que não tem interesse.  
 
Essas seguranças não chegam com eficácia em todos os campi, ao invés de incentivar no 
ifes, desmotivam nós alunos. 
 
É necessária atenção às repetências que trazem evasão, desestímulo à continuidade da 
busca pela educação e gastos repetidos. 
 
Desde que o aluno seja homem ou mulher, heteros, e se declare branco 
 
As aulas do técnico deveriam ser mais didáticas, com mais o que é utilizado no dia a dia, 
aulas mais claras  
 
Nesse período de pandemia o ensino está deixando a desejar em alguns pontos, 
principalmente no incentivo, os alunos não vêem motivos para estudar e os professores (a 
maioria) não aplicam avaliações com o intuito de empolgar os alunos.  
 
Deveria ter maior apoio aos estudantes nos primeiros anos, tipo um programa de 
nivelamento  
 
Deveria haver um programa de contratação por 1 ano (algo como trainee) de alguns alunos 
que se destacaram durante os anos de curso (seja técnico ou superior) . Ele faria parte da 
equipe de funcionários terceirizados para exercer sua função na própria Instituição. Isso 
incentivaria a permanência dos alunos nos cursos e também seria uma forma de mostrar 
para a sociedade que nós acreditamos na qualidade do profissional que a Instituição forma 
para mercado de trabalho. 
 
 
PERGUNTA: Considerando a (i) inclusão social e cidadã aliada à geração de emprego 
e renda; e/ou (ii) a requalificação profissional básica e técnica de trabalhadores; e/ou 
(iii) o ingresso no Ifes de jovens e adultos trabalhadores e de integrantes de grupos 
sociais em situação de vulnerabilidade, a quantidade de cursos de Extensão abertos a 
comunidade ou demandados por entidades públicas ou privadas no Ifes é: 
OBSERVAÇÕES: 
 
e tendencioso, já que os cursos muitas vezes fogem à vocação local. Alguns laboratórios 
recebem mais atenção que outros, por pura politicagem ou disputa setorial interna 
  
No caso do campus de Alegre não percebi ainda estas ações.  
  
Acredito que o campus tem muito a crescer, investido mais em uma extensão participativa 
deixando os alunos crescerem juntos, com desenvolvimento de palestras e minicursos onde 
desenvolveriam práticas e disseminassem seus conhecimentos tecnológicos e social. 
 
Precisa ter mais vagas e se possível com bolsa.  
 
Na minha opinião é um dos poucos assuntos que o Ifes precisa desenvolver o quanto antes.
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A instituição tem o capital humano e infraestrutura satisfatórios para desempenhar seu papel 
social, porém é necessário mais recurso para uma maior integração com a sociedade e 
oportunizar aos alunos desenvolver uma visão inovadora que gere valor à sociedade.  
 
 
PERGUNTA: Considerando a carga horária necessária para o desenvolvimento das 
atividades, o apoio do Ifes para as atividades de pesquisa é: 
OBSERVAÇÕES: 
 
A carga horária de sala de aula é alta e compromete as atividades de pesquisa e extensão. 
 
 
PERGUNTA: Considerando a divulgação dos princípios éticos da pesquisa no meio 
acadêmico-administrativo, a atuação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) no 
âmbito geral do Ifes é: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Precisa melhorar muito, pois as aulas práticas que exigem animais vertebrados demoram 
muito para sair autorização, muita burocracia e pouca eficiência. 
  
Não encontrei nenhum problema.  
.  
Maior divulgação sobre as ações. Palestras e minicursos para orientar a comunidade 
acadêmica de como submeter projetos ao comitê de ética, bem como sua importância.  
.  
Excessivamente burocrático 
 
 
PERGUNTA: Considerando a divulgação dos princípios éticos da pesquisa no meio 
acadêmico-administrativo, a atuação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) no 
âmbito geral do Ifes é: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Não encontrei nenhum problema.  
 
Busca o caminho justo. 
 
Excessivamente burocrático. 
 
Precisa melhorar muito, pois as aulas práticas que exigem animais vertebrados demoram 
muito para sair autorização, muita burocracia e pouca eficiência. 
 
muitas pessoas sem competência estão como diretores destes setores 
 
 
PERGUNTA: Considerando a divulgação dos princípios éticos na pesquisa com 
animais, a atuação do Comitê de Ética em Uso de Animais (CEUA) no âmbito geral do 
Ifes é: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Ou não se aplica. não se coloca um técnico em informática para decidir o futuro de 
pesquisas biológicas ou médicas. isso é leviano  
 
Muito ruim, demora muito para sair a autorização e quando sai o período já terminou!  
 
Não é falado de forma direta. Somente citado quando algum aluno propõe alguma atividade 
diferenciada e o professor fala "isso não pode pois não é aprovado pelo comitê de ética", "tal 
prática tem que pedir autorização do comitê para ser realizada", mas nada muito específico 
sobre o que é o comitê, o que ele aprova ou deixa de aprovar, onde achamos essas 
informações etc.  
 
Poderia ser mais rápido para obtermos respostas do comitê.  
 
Respeita os termos da lei no trato com as espécies.  
 
 
PERGUNTA: Considerando a formação humana e seus princípios, educação para as 
relações étnico-raciais, para diversidade sexual e de gênero, orientação sexual, contra 
a discriminação e o preconceito social com as pessoas portadoras de deficiência ou 
classe econômica diferente, os processos de ensino no Ifes, são: 
OBSERVAÇÕES: 
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Alguns professores devem receber mais orientação nesses quesitos. 
 
A formação humana no Ifes é excelente em todos os quesitos.  
 
Quando se trata da diversidade de gênero e orientação sexual, o tratamento igualitário não 
se aplica. Precisa-se de mais trabalhos institucionais para incentivar esse tratamento 
igualitário. Aproveitando o ensejo, aplicar esses mesmos trabalhos para todas as classes 
sociais, sendo de cor, raça, gênero e orientação sexual.  
.  
Para portadores de deficiência, há pequenos problemas entre eles a acessibilidade a salas 
do campus.  
.  
Atende a todos.  
 
O IFES de Alegre, em grande parte do campus não oferece independência para alunos com 
deficiência, como para cegos e cadeirantes, que dependem da ajuda dos outros. 
Principalmente o prédio da graduação não garante essa mobilidade.  
Posicionamento do corpo doente e da instituição (falo especificamente do campus em que 
me encontro) que não pode ser questionado, do contrário você receberá um carimbo de 
"Fascista" apenas por dispor do benefício da dúvida.  
 
Estes temas não são tratados a seriedade que necessita, está mais para cumprir um 
dispositivo legal do que prática que se preocupa com seus sujeitos. É necessário aprimorar 
a valorizar muito mais este debate e colocá-lo em prática efetiva. 
 
 
PERGUNTA: Considerando a organização e a participação institucional em eventos, 
bem como a produção, publicação e/ou veiculação de trabalhos, a divulgação das 
ações de extensão é: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Poderiam ter uma maior divulgação. 
 
Nesta área a Instituição desenvolve bem! 
 
 
PERGUNTA: Considerando a participação e a organização institucional em eventos, 
bem como a publicação e/ou veiculação de trabalhos, a divulgação do conhecimento 
científico do Ifes é: 
OBSERVAÇÕES: 
 
É ótima, porém acho q falta divulgação, principalmente no site.  
 
exceto eventos do proprio IF, os demais eventos são geralmente custeados pelos alunos
   
Poderíamos participar de mais eventos científicos 
 
 
PERGUNTA: Considerando a verticalização e o atendimento às vocações regionais, à 
sociedade e ao setor produtivo, o fomento e o apoio do Ifes aos cursos de pós-
graduação (lato e stricto sensu) são: 
OBSERVAÇÕES: 
Ter tutorias de como criar os cursos nos campi, e ter mais iniciativa na junção de 
professores de outros campi. 
 
  
PERGUNTA: Considerando as ações educacionais relacionadas com o (i) 
empreendedorismo, (ii) o associativismo e (iii) o cooperativismo que apoiam a criação 
e a consolidação de empreendimentos estudantis (empresas juniores e simuladas, e 
laboratórios de empreendedorismo) de núcleos de incubação de empreendimentos 
tecnológicos industriais, sociais e da economia criativa, a disseminação da cultura 
empreendedora com foco no desenvolvimento socioeconômico local e regional no 
Ifes é: 
OBSERVAÇÕES: 
 
É um desafio grande para a região onde eu resido, porém o Ifes desenvolve relativamente 
bem!  
  
Cooperativas e empresas do IFES e apoio técnico sempre trazem melhoras. 
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Acompanho a instituição e alguns campi também pelas redes sociais, e me parece que 
existe bastante movimento nessa área, mas falta informação dentro da instituição  
 
Dentro do exposto em sala de aula, ou até mesmo durante as APNP's, o que fica explícito e 
entendível é que a ação empreendedora, as microempresas, as grandes empresas e os 
empresários são coisas "ruins", que o empreendedorismo é algo, no mínimo, questionável.
  
 
PERGUNTA: Considerando as contribuições técnico-científicas e a colaboração na 
construção e difusão dos valores da cidadania, as ações de extensão do Ifes são: 
OBSERVAÇÕES: 
 
o sistema de aquaponia montado pelo Ifes de Alegre na comunidade em Jerônimo Monteiro 
é muito interessante.  
 
As ações de construção e difusão dos valores da cidadania são subvertidas de acordo com 
a visão específica de mundo de cada docente. Não nos é ensinado a ser um cidadão, mas 
sim a militar de acordo com as ideologias de determinado grupo.  
 
Há melhora nos alunos.  
  
 
PERGUNTA: Considerando como objetivo a superação das desigualdades e da 
exclusão social, as ações de extensão na unidade são: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Diminuir a burocracia dos processos de implementação. 
 
São poucas as ações de extensão voltadas a combater a vulnerabilidade social no campus 
de Alegre. 
 
Busca sempre atender e se aprimorar diante dos desafios. 
 
 
PERGUNTA: Considerando forma e alcance, a divulgação das oportunidades de 
acesso aos programas de iniciação científica é: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Os professores divulgam bem as atividades de iniciação científica e tem uma boa divulgação 
no site também.  
 
Pouco divulgado  
 
Os pesquisadores que tem que divulgar sem apoio das direções 
 
Creio que a divulgação de editais e afins deveria ser feita por e-mail. A divulgação por redes 
sociais dificulta o acesso.  
 
Coloquei insatisfatório pelo fato de nunca estar sabendo dessas oportunidades 
 
Estão sempre postando no site e isso é muito bom. Mas temos que ficar de olho se não as 
oportunidades passam e não ficamos sabendo, porque não é passado diretamente para os 
alunos. Portanto, poderiam postar e falar mais sobre os editais em diferentes plataformas e 
meios de comunicação que existem entre a instituição e o aluno. 
 
 
PERGUNTA: Considerando forma e alcance, a divulgação das oportunidades de 
bolsas de extensão é: 
OBSERVAÇÕES: 
 
a divulgação é boa, mas a quantidade de recursos é insatisfatória 
 
Nem sempre todos os alunos ficam sabendo, deveriam enviar também através de email de 
cada aluno. 
  
Em muitas situações quando ocorrem concursos de bolsas no campus os participantes já 
estão escolhidos e a seleção é uma mera formalidade.  
.  
Poderiam estar anexando o link diretamente nos stories do intagram e, também enviarem 
por email.  
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Precisa de mais bolsa para os alunos, devido a sua carga horária acadêmica além de seu 
compromisso com a comunidade em que trabalha no projeto de extensão  
Deveria ter divulgação em diferentes meios não apenas no site da instituição.  
Nem sempre todos os alunos ficam sabendo, deveriam enviar também através de email de 
cada aluno.  
 
O principal método avaliativo é CR, o que não demonstra o potencial do aluno, são só 
números. Eu por exemplo, reprovei em todas as disciplinas na licença a maternidade (7) e 
tive uma grande queda do CR. Todas as bolsas de extensão que tentei fiquei em péssima 
colocação e isso não demonstra que não tenho potencial, muito pelo contrário, tenho um IC 
concluído, um em andamento e várias publicações no meu currículo. 
 
 
PERGUNTA: Considerando o apoio para a produção e a difusão do conhecimento 
científico, as políticas de pesquisa no âmbito do Ifes são: 
OBSERVAÇÕES: 
 
No campus de Alegre sinto falta de apoio para pesquisas na área das Ciências Humanas.
  
 
PERGUNTA: Considerando o aproveitamento de carga horária para a integralização 
curricular, as atividades de extensão contidas nos currículos dos cursos do Ifes são: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Poderia ter mais vagas.  
  
O ifes da todo o amparo para os alunos.  
 
Nas aulas não presencial algumas matérias que tem muitas aulas e outras poucas. 
 
Incentivar atividades de extensão nos cursos de graduação. 
 
Nesse período de quarentena eu não estou vendo atividades de extensão. Uma pena, pois, 
queria muito participar. 
 
 
PERGUNTA: Considerando os laboratórios implantados, o apoio do Ifes para as 
atividades de pesquisa é: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Apesar de todas as dificuldades, o Ifes em que estudo (Ifes Campus de Alegre) possui uma 
estrutura fenomenal.  
 
Existem laboratórios que precisam de recursos e até mesmo reformas, pois sua 
infraestrutura está comprometida  
 
Os laboratórios estão, em boa parte do tempo, disponíveis para discentes em geral.  
 
Poderiam olhar com mais atenção para poder fornecer reagentes químicos e alguns 
suportes necessários para manutenção dos mesmos.  
 
Alguns dos laboratórios não possui sequer produtos de higiene, além de faltar reagentes e 
objetos de uso contínuo em 
experimentos nas aulas práticas. 
 
Nem mesmo os alunos do curso técnico em informática possuem permissão para utilizar ou 
agendar um horário nos laboratórios de informática. Os computadores disponibilizados para 
uso na Biblioteca para os discentes, tanto do Ensino Médio quanto do Ensino Superior, são 
escassos. 
 
 
PERGUNTA: Considerando quantidade e qualidade, os momentos de planejamento 
coletivo, no cotidiano das atividades pedagógicas, são: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Planejamento coletivo?  
 
Poderiam haver mais iniciativas, dos próprios professores, para planejamento coletivo.  
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O coletivo não se aplica a todos os tipos de servidores. professores e técnicos 
administrativos de diferentes áreas podem contribuir, não apenas uma categoria deve ser 
ouvida. 
 
Isso não existe... tem apenas encheção de linguiça... o ensino não sabe como conduzir um 
planejamento coletivo 
 
 
PERGUNTA: Considerando que o objetivo maior de todas as atividades de ensino é a 
aprendizagem, o compromisso dos professores em sua unidade é: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Agora com o ensino a distância, e com as APNP's alguns professores não atenderam esse 
requisito.  
 
A professores que não dão assistência alguma ao aluno.  
 
Os professores poderiam tratar os alunos como alunos, não como filhos. Poderiam focar 
mais no ensino, no conteúdo, e menos em distrações, piadas sexuais a rodo e contação de 
caso. Poderiam ser mais firmes com os alunos e não permitir que ficassem no celular 
durante todas as aulas, dormissem nas carteiras, jogassem joguinhos no celular, ficassem 
com fones de ouvido ouvindo música e etc. Poderiam ser mais rígidos com as atividades e 
dispor de exercícios mais difíceis e não permitir cola. 
 
Alguns professores não demonstram de forma eficaz os meios de transmissão de 
conhecimento, dando mais valor a provas, exercícios e nota, não no valor primeiro da uma 
escola, o ensino de qualidade.  
 
Existem professores muito bons, mas também existe aqueles que não querem dar aula, pois 
é nítido que não é qualquer um que 
passa como discente para o IFES! 
 
pode melhorar 
 
Os professores são incríveis e estão sempre apoiando o aluno. 
 
Tirando algumas exceções, todos os professores do Ifes são ótimos profissionais.  
 
Os professores estão se dedicando muito para o nosso aprendizado e mesmo longe, 
consigo aprender muito! 
 
 
PERGUNTA: O acompanhamento dos estágios supervisionados, por meio de 
professores orientadores, é: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Seria ótimo analisar essa situação do estágio supervisionado pois poderá gerar um 
problema significativo para os alunos da licenciatura. 
  
Muitas vezes o papel de orientação do professor fica só no papel, o professor não teve 
nenhuma participação nas ações 
 
Ofertar mais estágios e dar mais chances para os novos alunos.  
 
pode melhorar 
 
 
PERGUNTA: O acompanhamento dos estágios supervisionados, por meio do setor 
responsável, é: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Quando eu estava fazendo a matrícula para o 3° período, abriu para eu puxar o estágio 
supervisionado I, peguei a matéria, preparei toda a documentação e comecei a fazer o 
estágio, que consegui com muito sacrifício, depois de duas semanas fazendo o estágio, a 
coordenação do curso entrou em contato comigo e disse que eu não poderia mais fazer o 
estágio, sem se quer dar uma explicação. Achei muito injusto e desrespeitoso.  
  
Abrir para os segundos anos 
 
Estágio em lojas agropecuárias (varejo) acrescenta muito pouco a formação profissional dos 
alunos. estágio nos setores da escola poderiam contribuir mais para essa formação  
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PERGUNTA: O fomento do Ifes à formação e ao fortalecimento de grupos e núcleos de 
pesquisa visando a estabelecer os elos entre pesquisadores, alunos, publicações, 
pós-graduação e inovação, é: 
OBSERVAÇÕES: 
 
A Direção de Pesquisa do campus de Alegre dialoga pouco com a comunidade acadêmica, 
não motiva e não orienta sobre as questões abordadas nesta pergunta.  
 
Falta recursos  
 
 
PERGUNTA: O fomento e o apoio do Ifes à oferta de novos cursos de pós-graduação, 
mestrados e doutorados, articulados com os eixos tecnológicos de cada unidade, são: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Existem professores aptos a orientar Doutores, não sei porque ainda não possuímos turmas.  
 
em um campus como o de Alegre, seria possível oferecer dezenas de cursos superiores, 
Pós, mestrado e doutorado, mas a prioridade é o ensino médio, sendo o ensino superior 
diminuído pela atual direção  
 
Precisamos de auxílio e liderança  
 
Falta mestrado e doutorado em Educação. Afinal, a Educação deve ser prioridade nos 
estabelecimentos de ensino.  
 
Seria interessante cursos de pós graduação relacionados as graduações existentes nos 
campi. 
 
Deveria ser realizada uma pesquisa não tendenciosa sobre a possibilidade da abertura de 
outros cursos e o diálogo sobre 
mudanças nos cursos que já existem. 
  
 
PERGUNTA: O incentivo ao protagonismo estudantil nas ações educacionais 
relacionadas com o (i) empreendedorismo, (ii) o associativismo e (iii) o 
cooperativismo que apoiam a criação e a consolidação de empreendimentos 
estudantis (como empresas juniores, empresas simuladas e laboratórios de 
empreendedorismo) e de núcleos de incubação de empreendimentos tecnológicos 
industriais, sociais e da economia criativa, no Ifes é: 
OBSERVAÇÕES: 
 
O que existe é uma monopolização destes setores por indicados. Diretórios acadêmicos 
perseguidos ou sabotados pela direção 
 
 
PERGUNTA: O processo de ensino-aprendizagem desenvolvido no Ifes está baseado 
no diálogo de forma: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Alguns professores dão vós aos alunos, pedindo feedbacks e conselhos para melhoria em 
sua forma de ensino, já outros não apresentam se quer interesse, erros/problemas até 
mesmo relatados por alunos de todos os anos, e de alunos que já saíram do Campus.  
 
Temos muitos professores que estão ajudando demais os alunos. Mas outros não vêem 
muito o lado do aluno. Poderia haver uma conversar entre alunos e professores para poder 
isso ficar melhor.  
 
 
PERGUNTA: Os processos educativos no Ifes relacionados à humanização e 
formação de cidadãos capazes de atuar e transformar a sociedade são: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Realmente nesse quesito o IFES não deixa a desejar.  
 
Melhora o cidadão.  
  
Ah um grande senso político na escola, não considero em minha opinião que os professores 
sejam neutros!  
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Os temas relativos as relações étnico raciais ainda não estão implementadas em sala de 
aula. Nos cursos superiores estes precisam ser abordados por meio de uma disciplina 
específica. 
 
O campus em que estudo não desenvolve humanidade e indivíduos capazes de transformar 
a sociedade, forma robôs, de prontidão e a paisana para repetir e executar, ouvir e 
concordar, sem qualquer senso crítico imposto sobre absolutamente nada.  
 
Ensino dos direitos do cidadão, básico de economia e de capacidades de convivência tanto 
no meio social quanto no do mercado.  
 
Falta recursos para viabilizar a integração com a sociedade por meio de projetos de 
extensão  
 
 
EIXO 4 
 
PERGUNTA: Considerando a disponibilidade de tempo, a infraestrutura e a atenção 
dispensada, o atendimento do professor às dúvidas dos alunos, fora dos horários de 
aulas, é: 
OBSERVAÇÕES: 
Depende do professor.  
 
Boa parte dos professores estão dando o devido atendimento, os parabenizo e agradeço. 
Mas outros, mesmo disponibilizando meios de comunicação não expressão vontade de 
ajudar, talvez desdenho.  
 
Alguns professores são excelentes, outros poderiam facilitar o acesso a eles.  
 
A uma minoria de professores que não ajudam os alunos, principalmente aqueles que não 
tem acesso à internet.  
 
Como estamos estudando on-line, as dúvidas são tiradas de forma on-line e, alguns 
professores demoram um pouco pra responder. Isso quando respondem. Porém, não são 
todos. Por isso dei um parcialmente.  
 
Os professores sempre buscam tirar as dúvidas dos alunos, mesmo fora do horário de suas 
aulas, e, isso é ótimo para os alunos.  
 
E bom observar que todo o professor tem um horário em específico para tirar as dúvidas dos 
alunos. 
 
Estruturas excelentes professores atenciosos. 
 
Existem professores que sempre respondem, mas existe alguns que nunca respondem. 
 
Falando por mim individualmente, as APNP'S não estão me ajudando em quase nada, além 
de eu ter dificuldades. 
 
 
PERGUNTA: Considerando a divulgação das ações, a atuação do Núcleo de 
Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) em 
sua unidade é: 
OBSERVAÇÕES: 
Não há restrições para os deficientes no IFES Alegre rampas de acesso excelente 
estacionamento, algumas melhores podem acontecer se houver necessidades. 
 
 
PERGUNTA: Considerando a divulgação das ações, a atuação do Núcleo de Estudos 
Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) em sua unidade é: 
OBSERVAÇÕES: 
Poderia ter mais eventos falando sobre o assunto  
 
Ou não se aplica. A população indígena do Sudeste está dissolvida nas cidades, já que as 
aldeias foram destruídas séculos atrás. a Funai não reconhece os indígenas fora de aldeias, 
e nem existe uma sede da Funai fora das capitais e, portanto, o IF também não reconhece, 
mas existem muitos indígenas e afro descendentes invisíveis ao sistema.  
  
É bom na minha opinião, porém necessita de maior divulgação. 
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Nunca houve divulgação. 
  
Falta muito apoio da gestão. O tema ainda é visto como necessário de ser tratado apenas 
no dia 20 de novembro. 
 
 
PERGUNTA: Considerando a orientação pedagógica e o apoio a pais e alunos, os 
serviços prestados pelo setor pedagógico são: 
Observação 
  
Uma pedagoga ser substituída por uma profissional de outra área para o cargo é no mínimo 
leviano para com os alunos. 
  
Em certas ocasiões, como no problema do telhado caído no asfalto na entrada de Alegre, o 
a coordenação pedagógica foi falha não pensando nos alunos que ficaram 3 dias sem luz e 
chegaram 9hs da noite em casa em véspera de provas, e mesmo assim as manteve. 
  
  
PERGUNTA: Considerando horários de funcionamento e resolutividade de problemas, 
os serviços prestados pela coordenadoria de registros acadêmicos (CRA) são: 
Observação  
São bons, mas o aluno as vezes fica um pouco perdido.  
 
Pode melhorar. 
  
O CRA tem um ótimo retorno aos meus problemas e dúvidas, ainda mais nesse 
distanciamento, e sempre com rapidez ao responder aos emails.  
  
Tudo que se tenta resolver há uma burocracia enorme e muitas vezes não há respostas 
para os problemas apresentados.  
Atende as demandas dentro do possível. 
 
 
PERGUNTA: Considerando o apoio psicossocial para a permanência e o êxito do 
aluno nos cursos, os serviços prestados pelo setor de assistência estudantil são: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Busca atender os alunos itinerantes e até os que necessitam de alojamento nos cursos 
técnicos o que poderia até se estender.  
 
Poderia ter mais apoio psicossocial. Um psicólogo para todo o campus não é suficiente, 
visando que cada campus em todo o estado possui tamanhos e demanda de cursos 
diferentes, por isso em determinados lugares, apenas 1 psicólogo não chega ser suficiente 
para atender alunos do ensino médio, graduação, pós graduação. Tais coisas poderiam ser 
revistas para colocar outro profissional para graduação, pós graduação.  
  
Podemos fazer muito mais para diminuir o êxito dos cursos. Pensar nisso é extremamente 
essencial pois quando acontecer aparecerem propostas súbitas de fechamentos de cursos, 
teremos números positivos para apresentar e refutar. 
 
Precisa de mais recursos, boa parte dos alunos tem suas dificuldades financeiras. Ou criar 
alternativas que supram essas necessidades. 
 
 
PERGUNTA: Considerando os temas relacionados aos auxílios financeiros, os 
serviços prestados pelo setor de assistência estudantil são: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Pagamento de auxílio sempre atrasam, a seleção dos contemplados é pífia, sem explicação 
nenhuma caso não seja selecionado, muitos recebem auxílio sem necessitar, o ensino 
médio tem muito mais privilégios em relação ao auxílio comparado ao superior. 
  
Os auxílios demoram semanas ou as vezes meses para cair na conta do aluno, um exemplo 
é o auxílio de 60 reais para os alunos do internato que ficam no final de semana na escola.
  
A política de assistência é boa, no entanto é necessárias algumas adaptações para que os 
alunos que precisam sejam assegurados ao longo do curso. Em comparação ao ano 
passado, houve uma melhora com a contratação de uma assistente social encarregada para 
esse processo, mas deveria aumentar o número de servidores para esse setor de 
assistência estudantil para que se tenha uma maior eficiência. Todo ano é o mesmo 
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transtorno para o aluno que tem que levantar e entregar várias papeladas e documentação, 
que nem sempre garantirá a contemplação do aluno, sendo que essa seleção deveria ser 
administrada de maneira justa e relacionando a real situação social e financeira do aluno. 
Obs.: Ninguém fica rico de um dia para o outro, principalmente o estudante que nem salário 
tem.  
 
Os auxílios não tem data fixa pra cair. Auxílio internet por exemplo, deveria cair na data 
correta e não cai, por esse motivo tive a internet cortada durante 1 semana, pois não tinha 
valor pra pagar o débito.  
 
Os servidores da assistência estudantil são atenciosos, porém os auxílios demoram a 
chegar aos alunos.  
  
A avaliação considera o responsável pelo Auxílio Estudantil seja Assistente Social e não 
servidor afim em desvio de função (como em 2019). 
 
PERGUNTA: Considerando as oportunidades de cursos existentes na instituição, as 
políticas de formação e capacitação de servidores do Ifes são: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Enquanto instituição de ensino, precisa focar um pouco mais na verticalização do ensino e 
ofertar cursos de mestrado e doutorado em Educação para os servidores. 
Não é oferecido cursos de atualização e reciclagem para todas as áreas. A parte 
agropecuária é negligenciada no processo de capacitação. Não há investimento no servidor 
para buscar atualização. Tanto os chefes de setores como demais servidores deveriam ser 
obrigados a realizarem cursos de atualização e reciclagem para se adequarem a evolução 
das atividades em um mundo globalizado que está em constante evolução. Não é isso que 
se observa na prática. 
  
A instituição poderia melhorar a pesquisa de demanda/interesse dos servidores para ofertar 
através do Cefor via cursos MOOC em áreas específicas, os próprios servidores poderiam 
elaborar o material, como tem sido feito para atender a demanda dos professores para as 
APNPs. 
 
PERGUNTA: Considerando o apoio institucional, o cumprimento da jornada de 
trabalho e a adequação às necessidades de atuação profissional, as políticas de 
formação continuada e capacitação de servidores do Ifes são: 
OBSERVAÇÕES: 
 
No último processo seletivo para doutorado institucional (DINTER) em Produção Vegetal, a 
seleção envolveu professores e técnicos administrativos. Houve bolsa de doutorado e 
recursos somente para professores, deixando os técnicos administrativos de fora da 
contemplação. Isso mostra a diferença de tratamento e de oportunidades entre TAE e 
Docentes. 
 
 
PERGUNTA: Considerando sua finalidade e adequação à legislação, os instrumentos 
de avaliação de estágio probatório são: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Deveria ser mais rígida excluindo os que não se dedicam adequadamente as suas funções. 
 
Acredito que a avaliação do estágio probatório não leva em consideração apenas as 
questões profissionais, mas também a "opinião" sobre a pessoa e se ela "aceita" tudo que é 
proposto pela Instituição, por exemplo, uma chefia de um setor que não tem uma demanda 
de pessoa no momento, desempenhar uma atividade extra como ser responsável pelo sisu 
no Campus, participar de comissões, entre outros. Não só a avaliação do estágio probatório, 
mas também a avaliação por mérito profissional para progressão. 
 
 
PERGUNTA: Considerando sua finalidade e adequação à legislação, os instrumentos 
de avaliação para fins de progressão/promoção são: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Muito burocrático. 
 
Os instrumentos de avaliação acabam colocando o servidor que aponta qualquer crítica 
numa situação embaraçosa, já que não há meios para "sanar" tal crítica, e por fim, o 
resultado pode não ser condizente com a realidade, mas muitas vezes é preferível, já que 
quem aponta críticas fica mal visto pelos colegas e gestão do campus.  
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Acredito que além dos fatores profissionais também levam-se em consideração fatores 
externos que não deveriam contar para a avaliação como por exemplo atuar em processo 
do sisu, entre outros. Esses fatores são encarados como "não querer contribuir com a 
Instituição" e assim podemos ser avaliados injustamente em vários pontos do processo de 
avaliação, o que não é uma verdade. São atividades "extras" do que é que condiz para o 
desempenho da função na Instituição. Muitos de nós servidores desempenhamos atividades 
em casa e, por isso, não temos interesse em permanecer além do horário na Instituição para 
receber qualquer valor.  
 
 
EIXO 5 
 
PERGUNTA: Considerando a disponibilidade e os mecanismos de adaptação, as 
ferramentas tecnológicas usadas nas atividades de Ensino a Distância, para cursos 
presenciais ou a distância são: 
OBSERVAÇÕES: 
 
O Ifes possui boas ferramentas para isso, porém achei que os professores fizeram pouco 
uso de vídeos!  
 
Pouca didática passada para os alunos, muitos textos para os alunos e poucas vídeo-aulas, 
isso quando o professor se dispõe a fazer. 
  
Muitos professores conseguiram se adaptar, mas muitos não.  
 
Falta melhoria nas plataformas utilizadas, o estabelecimento de um único meio para 
disponibilização e resolução dos exercícios. 
  
As atividades não presenciais (APNP) estão enlouquecendo os alunos, é uma atividade 
encima de outra, que vira uma bola de neve e não dá folga para o aluno fazer outras coisas 
que fazem parte da rotina tanto de estudante como pessoa que precisa de descanso para o 
físico e psicológico. A dinâmica entre as disciplinas em relação às atividades não está legal. 
  
Estamos em outubro, e até hoje não recebi as atividades em meio impresso como me foi 
perguntado em entrevista, sendo que provavelmente serei reprovado nas disciplinas sem 
haver sido avaliado, porque não disponho de equipamento com boa velocidade e conexão 
com internet. Sugestão que o MEC fizesse convenio com a Receita Federal e que doasse 
computadores, antenas receptoras de wifi, e telefones celulares mais modernos, de boa 
procedência que são apreendidos como contrabando em portos e aeroportos do país, e que 
acabam sendo leiloados ou destruídos pelo receita.  
 
É preciso investir na EaD, pois é de menos custo e alcança um número maior de estudantes.
  
Todos os professores deveriam aderir e tentar animar os alunos por esses meios  
Professores estão muito pouco capacitados, não os culpo tanto, pois existe uma certa 
dificuldade de adaptação, mas o Estado deveria estar proporcionando mais formas de ajuda! 
 
 
PERGUNTA: Considerando a disponibilidade e os mecanismos de adaptação, as 
ferramentas tecnológicas usadas nas atividades de Ensino a Distância, para cursos 
presenciais ou a distância são: 
OBSERVAÇÕES: 
 
Atende a boa formação do aluno. 
 
Deveria haver mais investimento nesse campo. Com aulas à distância é possível atingir 
mais pessoas com menos custo.  
 
Internet instável, muito frequentemente indisponível. 
 

 

A análise conjunta dos três segmentos permitiu identificar alguns temas que são comuns. 

Entre eles, a observação de que o questionário é muito extenso e de difícil compreensão, a 

necessidade de uma maior divulgação dos resultados da avaliação institucional e que o 

espaço da biblioteca não atende à demanda necessária dos alunos, possui poucos 
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computadores e necessidade de atualização do acervo bibliográfico. 

Observações foram apresentadas referentes à manutenção da oferta do curso de 

Engenharia de Aquicultura, inserção do curso de Engenharia de Agrimensura e sobre a 

necessidade de que o campus invista em pesquisa de demanda/interesse antes da abertura 

de novos cursos.  

As observações apresentadas destacam ainda, a urgência em estabelecer mecanismos e 

esforços para fortalecer as Políticas de Gestão com o reforço nas funções de apoio ao 

ensino, à pesquisa e a extensão, planejamento coletivo das atividades pedagógicas, reunião 

estratégica com os professores para passar diretrizes da pesquisa institucional, políticas de 

capacitação que deveriam focar no interesse Institucional, políticas de ações culturais e de 

valorização dos servidores de modo geral, ações diretas voltadas à Internacionalização e 

Intercâmbio e implementação de uma política de comunicação democrática, transparente. 

 

12. APÊNDICE B 

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AS AUTOAVALIAÇÕES DE 2018, 2019 E 2020. 

 
Levando em consideração os resultados das Autoavaliações no triênio, no tocante ao 

quantitativo de discentes, docentes e técnicos administrativos que participaram, observa-se 

que houve redução ao longo desse período. Como já mencionado neste relatório, a situação 

de pandemia aliado ao ensino não presencial e trabalho remoto provavelmente foram as 

causas para a redução no número de participantes em 2020. Os dados referentes ao 

número de participantes estão no Quadro 1.  

 
Quadro 1.  Quadro comparativo no quantitativo dos três segmentos aptos a participantes 

nos anos de 2018, 2019 e 2020 nos segmentos Discente (por curso), Docente e Técnicos 

Administrativos em Educação (TAE) 

  

Segmento  Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 

 
 
Discente 

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino 
Médio 

483 509 547 

Cursos de Graduação 462 401 463 

Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Agroecologia 

 
24 

 
23 

 
33 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 
em Agroecologia e Sustentabilidade 

 
26 

 
33 

 
29 

Total 995 966 1072 

Docente 85 86 107 

Técnicos Administrativos em Educação 111 109 104 

 

Ao longo dos três anos houve alteração na classificação de alguns indicadores por parte dos 

segmentos envolvidos na Autoavaliação. Alguns indicadores classificados como neutro 

passaram a ser classificados com potencialidade e outros que eram potencialidades 
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passaram a ser classificados como neutro. Estes resultados apresentados à gestão do 

campus mostram a importância  das sugestões apresentadas pelos participantes  e 

identificação dos os pontos que merecem destaque na busca de melhorias. Indica também 

que, com a alteração do público, principalmente discente, alguns indicadores passam a ser 

mais importantes que outros e por isso recebem avaliação melhor ou pior ao longo dos anos. 

Fica clara, portanto, a importância da Autoavaliação na identificação dos pontos que 

precisam ser tratados com mais afinco pela gestão e que as ações de melhoria têm surtido 

efeito e atendido os anseios da comunidade acadêmica e dos servidores. 

No quadro 2 é apresentado um resumo, com dados de porcentagem, da classificação dos 

indicadores nos anos de 2018, 2019 e 2020 para cada um dos segmentos avaliadores. 

Quadro 2. Resultado, em porcentagem, da Autoavaliação Institucional do campus de Alegre 

nos anos de 2018, 2019 e 2020 considerando os cinco eixos (1. Planejamento e Avaliação 

Institucional; 2. Desenvolvimento Institucional; 3. Políticas Acadêmicas; 4. Políticas de 

Gestão e 5. Infraestrutura Física) e três segmentos (discente, docente e TAE)  

 

 
EIXOS/CLASSIFICAÇÃO

  

Discente (%) Docente (%) TAE (%) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

EIXO 1 

Potencialidade 0 100 67 75 25 67 50 25 0 

Neutro 100 0 33 25 75 33 50 75 100 

Fragilidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EIXO 2 

Potencialidade 50 100 100 22 33 83 22 33 67 

Neutro 50 0 0 78 67 27 78 67 33 

Fragilidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EIXO 3 

Potencialidade 3 90 97 31 28 34 14 28 91 

Neutro 97 10 3 63 72 66 86 72 9 

Fragilidade 0 0 0 6 0 0 0 0 0 

EIXO 4 

Potencialidade 0 55 100 38 31 90 25 17 38 

Neutro 91 45 0 54 62 10 75 83 62 

Fragilidade 9 0 0 8 7 0 0 0 0 

EIXO 5 

Potencialidade 30 90 0 48 29 100 53 67 100 

Neutro 70 10 100 52 71 0 47 33 0 

Fragilidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

A análise dos dados da Autoavaliação no triênio permite verificar que no EIXO 4 – 

POLÍTICAS DE GESTÃO, o indicador classificado como fragilidade pelos segmentos 

docente e discente em 2018, foram classificados como neutro ou potencialidade nos anos 

subsequentes. Os indicadores classificados como neutro e como potencialidade oscilaram 

para mais e para menos nos três anos considerando os três segmentos. Cabe ressaltar o 

número de indicadores classificados como potencialidade em 2019 que aumentou 

substancialmente em relação ao ano de 2018 considerando o segmento discente. 
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14. CONCLUSÃO 

Destaca-se a importância do processo de autoavaliação, visto que as informações coletadas 

possibilitam aos gestores dos campi do Ifes conhecer as demandas da comunidade 

acadêmica e administrativa, bem como, planejar e implementar estratégias visando o 

crescimento e melhoria nos serviços prestados em prol de uma educação de qualidade. 

Entretanto, nos últimos dois anos a participação na autoavaliação foi menor em relação a 

2018, sendo inferior a 50% considerando os três segmentos, (48% em 2018, 41% em 2019 

e 22% em 2020). Entre o segmento discente, os alunos dos cursos superiores foram os que 

menos responderam o instrumento, não correspondendo aos esforços de sensibilização 

realizado pela CSAI do Campus e a diretoria de ensino junto às coordenadorias de curso. 

A análise dos resultados demonstrou a necessidade de maior divulgação e a 

conscientização dos objetivos da autoavaliação institucional para o desenvolvimento, 

amadurecimento e crescimento da instituição, bem como desenvolver estratégias para a 

melhoria da divulgação do seu papel no Ifes, visando uma participação efetiva da 

comunidade envolvida no processo de autoavaliação no ano de 2021 a fim de e conferir um 

maior grau de confiabilidade nos resultados obtidos. 

Excetuando-se os indicadores referentes ao Eixo 1, houve uma redução substancial no 

número de indicadores classificados como neutros em comparação aos anos de 2018 e 

2019. Este resultado indica que a gestão está comprometida na manutenção da qualidade 

do ensino, pesquisa e extensão no Campus de Alegre. 

Será solicitado aos gestores do Campus um “RELATÓRIO DE AÇÕES, RESULTADOS E 

PLANEJAMENTO DA GESTÃO ACADÊMICO ADMINISTRATIVA (RAPA)” que também será 

divulgado para a comunidade. A comissão destaca ainda a necessidade da observância por 

parte da gestão dos indicadores que foram classificados como neutros apresentados na 

seção 6.1 de forma que providências sejam tomadas visando torná-los potencialidades na 

próxima avaliação. 


