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1 INTRODUÇÃO
Este é um relatório referente a autoavaliação do IFRN no ano de 2016. A autoavaliação
institucional compreende uma pesquisa coordenada pela CPA, por meio de questionário eletrônico
aplicado com os diferentes grupos integrantes desta instituição de Ensino, tais como docentes,
discentes, alunos egressos, técnicos-administrativos, gestores, pais, empresas parceiras que
ofertam estágios aos alunos desta casa e representantes da sociedade civil organizada.
Seu objetivo é avaliar diversos aspectos e indicadores que compõem as dimensões
institucionais articuladas às dimensões estabelecidas pelo SINAES. A pesquisa possui um caráter
descritivo-exploratória, pois visa gerar conhecimento sobre a opinião de diversos públicos acerca
das ações desenvolvidas, gerando subsídios para as políticas institucionais e, ainda, um caráter
descritivo, pois envolve a classificação, descrição e interpretação dos dados levantados.
A autoavaliação institucional é aplicada anualmente e sua estrutura se constitui por eixos e
dimensões que se relacionam com o funcionamento pedagógico-administrativo institucional
(diretrizes do PPP, metas do PDI e do Plano de Ação anual) e com o processo ensino e aprendizagem
(desenvolvimento dos estudantes e desempenho didático docente).
O Tabela 1 apresenta a relação entre eixos e dimensões SINAES e eixos e dimensões
institucionais no IFRN, avaliados no processo de autoavaliação institucional.
Tabela 1 - Relação entre eixos e dimensões SINAES e eixos e dimensões institucionais no IFRN

SINAES
Eixos

Dimensões

Planejamento e
avaliação
institucional

Planejamento e
avaliação

Desenvolvimento
institucional

Missão e PDI

Eixos

IFRN
Dimensões

Gestão
estratégica
Políticas de
desenvolvimento
institucional

Comunicação
e eventos

Macroprocessos
Função social;
Órgãos colegiados e
de assessoramento;
Transparência e
descentralização;
Gestão
organizacional;
Planejamento
estratégico;
Avaliação
institucional;
Internacionalização
Comunicação
interna;
Comunicação
externa e marketing
institucional;
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Responsabilidade
social

Governança

Ensino

Comunicação com a
sociedade

Políticas
acadêmicas

Políticas para o
ensino, pesquisa e
extensão

Políticas
acadêmicas e de
inovação

Extensão

Pesquisa e
inovação
Políticas de
atendimento aos
discentes

Atividades
estudantis

Políticas de pessoal
Políticas de
gestão

Organização e
gestão da
instituição

Políticas de gestão

Gestão de
pessoal

Eventos
Governança
administrativa;
Governança em
tecnologia da
informação
Acesso discente;
Oferta educacional;
Administração
acadêmica;
Processo ensino e
aprendizagem;
Sistema de
bibliotecas;
Educação a
distância
Interação com a
sociedade; Diálogo
com o mundo do
trabalho
Desenvolvimento
científico e
tecnológico;
Publicações
acadêmicocientíficas;
Empreendedorismo
inovador
Assistência social;
Assistência à saúde;
Formação integral;
Representação
estudantil
Seleção e
mobilidade de
pessoal; Titulação
de servidores;
Desenvolvimento
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Gestão
administrativa

Sustentabilidade
financeira

Engenharia e
infraestrutura
Infraestrutura

Infraestrutura física

Políticas de
infraestrutura

Tecnologia da
informação

de equipes; Carreira
dos servidores;
Segurança, saúde e
qualidade de vida
no trabalho; Gestão
funcional de
servidores
Funcionamento
institucional;
Processos
administrativos;
Gestão
orçamentáriofinanceira; Gestão
de materiais e
compras
Gestão de obras
civis;
Sustentabilidade
ambiental;
Acessibilidade
arquitetônica
Infraestrutura
lógica e redes;
Sistemas de
informação

Este ano foi avaliada a dimensão do SINAES “Políticas acadêmicas”, eixos: “Comunicação
com a sociedade”, “Políticas para o ensino”, “Pesquisa e extensão” e “Políticas de atendimento aos
discentes”. Equivalente a dimensão definida pelo projeto de avaliação institucional do IFRN
“Políticas acadêmicas e de inovação”, eixos: “Ensino”, “Extensão”, “Pesquisa e inovação” e
“Atividades estudantis”. Conforme ilustra a Tabela 1.
De acordo com o capítulo II, Art 5º do Regimento Interno da Comissão Própria de Avaliação
aprovada pela resolução nº 14/2015-CONSUP, de 12/06/2015, a CPA é composta por uma
comissão central, a quem compete a coordenação geral das atividades e por comissões locais em
cada Campus do IFRN, conforme segue:
I. Comissão local por Campus:
a) 2 (dois) representantes dos docentes efetivos e 2 (dois) suplentes
10
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b)
c)
d)
e)

1 (um) representante dos técnicos-administrativos e 1 (um) suplente
1 (um) representante da Equipe Técnico Pedagógica e 1 (um) suplente
1 (um) representante dos discentes da Educação Superior e 1 (um) suplente
1 (um) representante dos discentes da Educação Profissional Técnica de nível Médio
e 1 (um) suplente
f) 2 (dois) representantes da sociedade civil organizada e 2 (dois) suplentes, indicados
pelo Conselho Escolar do Campus.
II. Comissão Central:
a) 2 (dois) representantes dos docentes efetivos e 2 (dois) suplentes
b) 1 (um) representante dos técnicos-administrativo e 1 (um) suplente
c) 1 (um) representante da Equipe Técnico Pedagógica e 1 (um) suplente
d) 1 (um) representante dos discentes da Educação Superior e 1 (um) suplente
e) 1 (um) representante dos discentes da Educação Profissional Técnica de nível Médio
e 1 (um) suplente
f) 2 (dois) representantes da sociedade civil organizada e 2 (dois) suplentes, indicados
pelo Conselho Superior (CONSUP)
1.1 BREVE HISTÓRICO DAS AUTOAVALIAÇÕES REALIZADAS NO IFRN
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, foi
criado nos termos da Lei nº. 11.892 de 29 de dezembro de 2008. Para efeito da regulação,
avaliação e supervisão da instituição e dos cursos de educação superior, o IFRN é equiparado às
universidades federais.
Tendo em vista a melhoria da qualidade do Ensino Superior, foi criado pela Lei n° 10.861,
de 14 de abril de 2004 o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que
integra três modalidades principais de instrumentos de avaliação, dentre os quais, a
autoavaliação.
O processo de autoavaliação no IFRN, durante os anos de 2009 e 2010, foi conduzido pela
Assessoria de Informações Institucionais e a autoavaliação de 2011 ficou sob a responsabilidade
de uma CPA provisória. Porém, o processo só foi consolidado com a eleição dos membros da CPA
em todos os campi em novembro de 2012, nomeados através das portarias/Reitor IFRN: nº
24/2013- de 07 de janeiro de 2013, nº 151/2013 de 4 de fevereiro de 2013, nº 185/2013 de 8 de
fevereiro de 2013 e nº 242 de 22 de fevereiro de 2013. Desde então, foram constituídas as CPAs
em cada campus sob a coordenação da CPA Central.
A autoavaliação do ano de 2012 foi realizada utilizando os instrumentos de avaliação
elaborados pela Comissão Provisória, que orientou todo o processo, visto que a nomeação dos
novos membros ocorreu muito próximo ao prazo máximo de envio do relatório ao Ministério da
Educação - MEC, inviabilizando a apropriação de conhecimentos necessários para a realização
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desse trabalho pela comissão recém formada. Ainda em decorrência do exíguo tempo, foi
necessário utilizar dois sistemas para a aplicação dos questionários: o sistema Acadêmico de uso
interno do IFRN, para discentes e docentes, e o Sistema Unificado de Administração Pública –
SUAP, para os técnicos-administrativos. Esse fato ocasionou dificuldades, tanto durante a
disponibilização dos questionários, bem como, na extração dos dados a serem analisados.
Ao longo do ano de 2013, a CPA Central se reuniu mensalmente para sistematizar e
aprimorar o processo de autoavaliação. Em decorrência da necessidade de modificações no
instrumento avaliativo, foi realizado um encontro de formação nos dias 29 e 30 de agosto de
2013 com dois membros de cada CPA local. Durante essa reunião foram abordadas as
dificuldades e necessidades das CPAs locais, principalmente no que diz respeito à constituição
das comissões de cada campus, visto a rotatividade de servidores contemplados com o
remanejamento intercampi e a desistência de alguns por constatarem a falta de afinidade com
as atribuições da função. No encontro também houve a reelaboração dos questionários a serem
aplicados, com a participação de todos, porém, não houve tempo hábil para elaboração dos
questionários da sociedade civil organizada, implicando na ausência da participação desse
segmento.
Durante o ano de 2014, as reuniões da CPA Central permaneceram com periodicidade
mensal. O encontro de formação neste ano enfatizou a elaboração de questionários
diferenciados para o Campus EAD – tanto para alunos como para servidores (docentes e técnicos)
– para a Reitoria e para a sociedade civil organizada, embora este não tenha sido disponibilizado
por falta de preparação do ambiente no SUAP.
A autoavaliação foi realizada através da disponibilização de questionários aos docentes,
discentes e técnicos-administrativos de 16 Campi do IFRN, a saber:
1. Campus Apodi;
2. Campus Caicó;
3. Campus Currais Novos;
4. Campus de Educação à Distância – EAD;
5. Campus Ipanguaçu;
6. Campus João Câmara;
7. Campus Macau;
8. Campus Mossoró;
9. Campus Natal – Central;
10. Campus Natal – Cidade Alta;
11. Campus Natal – Zona Norte;
12. Campus Nova Cruz;
13. Campus Parnamirim;
14. Campus Pau dos Ferros;
15. Campus Santa Cruz;
16. Campus São Gonçalo do Amarante.
12
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Cada Campus contou com a organização de uma Comissão Própria de Avaliação – CPA
local, cuja responsabilidade foi a de sistematizar o processo de autoavaliação localmente. A partir
dos dados apresentados em cada relatório local, foi elaborado este relatório final, pela CPA
Central.
No ano de 2015, já sob nova gestão, a CPA realizou o processo de autoavaliação da
instituição em parceria com a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODES). Várias
reuniões, no período de setembro de 2015 a fevereiro de 2016, tanto exclusivas da CPA como
em conjunto com a PRODES, a Assessoria de Informações e Dados Institucionais (ASINDI) a
Diretoria de Avaliação e Regulação do Ensino (DIARE), integrando todas as Pró-Reitorias e
Diretorias Sistêmicas, aconteceram para construção do questionário avaliativo, o qual foi
disponibilizado para comunidade respondente por três semanas. A aplicação do questionário
aconteceu por meio eletrônico, nos 21 Campi do IFRN e reitoria, a saber:
1. Campus Apodi;
2. Campus Caicó;
3. Campus Canguaretama;
4. Campus Ceará-Mirim;
5. Campus Currais Novos;
6. Campus de Educação à Distância – EAD;
7. Campus Ipanguaçu;
8. Campus João Câmara;
9. Campus Lajes;
10. Campus Macau;
11. Campus Mossoró;
12. Campus Natal – Central;
13. Campus Natal – Cidade Alta;
14. Campus Natal – Zona Norte;
15. Campus Nova Cruz;
16. Campus Parnamirim;
17. Campus Parelhas;
18. Campus Pau dos Ferros;
19. Campus Santa Cruz;
20. Campus São Paulo do Potengi
21. Campus São Gonçalo do Amarante
22. Reitoria
No ano de 2016, a autoavaliação seguiu o mesmo Sistema de aplicação de questionário
do ano anterior (SUAP) para todos os segmentos e todos os Campi. No entanto, houve
adequações nas perguntas, o que gerou uma compilação do questionário aplicado.
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2 METODOLOGIA
2.1 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
No processo de autoavaliação institucional o instrumento utilizado foi o questionário, o
qual foi elaborado com questões diferenciadas considerando cada segmento respondente, a
saber: discentes, técnicos-administrativos, docentes e gestores.
Os instrumentos de avaliação são gerados dinamicamente pelo sistema informatizado de
aplicação, a partir de indicadores cadastrados com atributos primários (aspectos ou critérios de
análise e questão perguntada) e com atributos secundários, conforme apresentadas na Tabela 2.
Tabela 2 – Atributos secundários dos indicadores em relação à avaliação aplicada e ao respondente

Atributo

O que significa

Avaliação
aplicável

O indicador é aplicável para
que tipo de avaliação

Tipo do
indicador

O indicador é quantitativo
ou qualitativo
O indicador deve ser
respondido por quais
segmentos
O indicador deve ser
respondido por segmentos
(técnicos e gestores)
vinculados a quais
dimensões institucionais
O indicador é utilizado para
avaliar quais unidades e,
consequentemente, deve ser
respondido por
respondentes vinculados a
quais unidades
O indicador é utilizado para
avaliar quais

Segmento

Dimensão
institucional

Unidade
administrativa

Modalidade

Tipos possíveis
Avaliação qualitativa de diretrizes e metas;
Avaliação operacional dos setores;
Avaliação da infraestrutura; Diagnóstico de
ações para o planejamento institucional;
Avaliação do desenvolvimento dos
estudantes; Avaliação do desempenho
didático docente; Diagnóstico de
permanência e êxito; Avaliação de cursos;
Pesquisa de egressos.
Quantitativo; Qualitativo (autocalculados ou
não).
Gestor; ETEP; Docente; Técnico; Estudante;
Egresso; Pais; Empresas; Sociedade Civil
Organizada.
Gestão Estratégica; Comunicação e Eventos;
Governança; Ensino; Extensão; Pesquisa e
Inovação; Atividades Estudantis; Gestão de
Pessoal; Gestão Administrativa; Engenharia
e Infraestrutura; Tecnologia da Informação.

Reitoria; Campus EAD; Campus com
Unidade Produtiva; Campus sem Unidade
Produtiva.

FIC; PROEJA FIC; técnico integrado; técnico
integrado EJA; técnico subsequente;
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Categorias de
resposta ao
indicador

modalidades/cursos e,
licenciatura; tecnologia; engenharia;
consequentemente, deve ser aperfeiçoamento; especialização; mestrado;
respondido por
doutorado.
respondentes que atuam em
quais modalidades/cursos
Conceitos enumerados; Frequência de
Quais são os tipos de
resposta; Variáveis numéricas; Respostas
resposta para o indicador
abertas.

Os indicadores propostos são predominantemente objetivos e são utilizadas as
categorias de resposta descritas na Tabela 3.
Tabela 3 - Categorias de respostas aos indicadores

Categoria de
resposta
Conceitos
enumerados
Frequência de
resposta

Descrição
Refletem o grau de concordância,
discordância ou desconhecimento acerca
dos temas abordados
Revelam o grau de importância de um
conjunto de aspectos sobre um
determinado tema abordado

Tipos de variáveis
Escala padrão (única
escolha)
Única escolha ou múltiplas
escolhas

Variáveis
numéricas

Subsidiam o acompanhamento de
índices e taxas institucionais

Número inteiro, número
decimal ou conjunto de
variáveis

Respostas abertas

Possibilitam o detalhamento da opinião
do respondente e a análise de conteúdo

Texto longo ou texto curto

Os indicadores do tipo conceito enumerado são definidos com a escala padrão
apresentado na Tabela 4. Os demais tipos de indicadores são definidos a partir do aspecto ou
critério que se propõem a analisar.
Tabela 4 - Escala padrão para os indicadores do tipo conceito enumerado

Padrão
N/C
(desconhece)
1
2
3

Definição
Quando o respondente NÃO CONHECE o aspecto avaliado e, portanto,
não considera pertinente opinar.
Quando o aspecto avaliado NÃO EXISTE (embora devesse existir) na
percepção do respondente.
Quando o aspecto avaliado existe mas é INSUFICIENTE na percepção do
respondente.
Quando o aspecto avaliado existe e é SUFICIENTE/REGULAR na percepção
do respondente.
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4
5
N/A
(não se aplica)

Quando o aspecto avaliado é existe e é MUITO BOM na percepção do
respondente.
Quando o aspecto avaliado existe e é EXCELENTE na percepção do
respondente.
Quando o aspecto avaliado NÃO SE APLICA ao respondente e, portanto,
não deve opinar.

Os padrões N/A e N/C não são contabilizados no cálculo de um eventual índice sintético.
Entretanto, requerem uma análise especial, considerando que os indicadores só devem ser
aplicados a quem tem propriedade e/ou condições para respondê-los. Alta frequência de
respostas desses tipos, em particular a resposta N/C, ensejam, portanto, um destaque para
aprofundamento pela gestão para questões que, provavelmente, não estão bem divulgadas ou
ações em que a necessária transparência não está a contento.
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2.2 TÉCNICAS PARA ANÁLISE DE DADOS
O sistema informatizado utilizado na aplicação do questionário de pesquisa provê um
conjunto de relatórios de tabulação de dados para subsidiar a análise crítica e qualitativa dos
resultados. Para cada tipo de resposta dada a um indicador, há pelo menos um tipo de relatório
gerado.
Assim, a análise dos dados é feita de acordo com uma abordagem quanti-qualitativa em
que os aspectos quantitativos apoiam-se em técnicas diversas como gráficos e estatísticas
descritivas aplicadas aos resultados da pesquisa; e os aspectos qualitativos referem-se a
comentários e análises críticas, de cunho interpretativo, com base na abordagem quantitativa e
nas respostas abertas/subjetivas.
A partir dessa metodologia de natureza quantitativa e qualitativa, busca-se explorar e
descrever os resultados pesquisados, no intuito de identificar os aspectos institucionais mais
relevantes, segundo a ótica dos respondentes.
Em Currais Novos foi realizado um trabalho de sensibilização a fim de que os sujeitos
percebessem a importância e a necessidade de se comprometer em responder ao questionário.
Para isto, a CPA local realizou visitas às salas de aula, exposição nas reuniões pedagógicoadministrativas, foram enviados e-mails para os servidores, bem como foram afixados cartazes
nos murais dos Campi, utilizou-se das mídias sociais e portal do IFRN na Internet. Todo esse
processo ocorreu na semana anterior ao início da autoavaliação, tendo prosseguimento até o
último dia de disponibilização dos questionários. Ainda assim, a disponibilização dos
questionários estava prevista para o período de duas semanas e houve a necessidade de
prorrogação do prazo por mais uma semana, pois a participação em alguns segmentos estava
insatisfatória.
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3 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS
A pesquisa teve um caráter descritivo-exploratória, pois visou gerar conhecimento sobre
a opinião de diversos públicos acerca dos serviços do IFRN, gerando subsídios para suas políticas.
Foi também descritiva, pois envolveu a classificação, descrição e interpretação dos dados
levantados.
O universo da pesquisa de autoavaliação institucional é formado por todos os discentes,
técnicos-administrativos, docentes e gestores1, além dos pais de alunos dos cursos técnicos na
modalidade integrada, empresários e representantes da sociedade civil organizada. Os
empresários e os representantes da sociedade civil organizada que compõem o universo são
aqueles que possuem vínculo com unidade(s) do IFRN.
Os formulários foram disponibilizados de forma eletrônica via SUAP, para 1.156 discentes,
34 técnicos-administrativos, 2 ETEP, 56 docentes e 29 gestores, totalizando um universo com
1.277 indivíduos. Não foi disponibilizado para estudantes evadidos, pais de alunos, empresários
e representantes da sociedade civil.
Para os públicos de discentes, técnicos-administrativos, docentes e gestores, as respostas
obtidas através do formulário eletrônico disponibilizado por meio de sistema informatizado
institucional formam uma amostra do tipo voluntária.
Os instrumentos de avaliação (formulários) foram gerados dinamicamente pelo SUAP, a
partir de indicadores cadastrados com atributos primários (aspectos ou critérios de análise e
questão perguntada) e com atributos secundários. Assim, o formulário aplicado a um
determinado respondente é gerado dinamicamente com base na relação entre as características
do respondente – notadamente a que segmento pertence, qual a unidade administrativa de
vinculação e em que modalidade/curso atua – e os atributos dos indicadores.
Foram registradas respostas para um total de 339 questionários, sendo 288 estudantes
(24,91% do total de matriculados), 28 docentes (50,00% do total dos docentes), 10 técnicosadministrativos (29,41% do total dos técnicos), 1 ETEP (50,00% do total da ETEP) e 12 gestores
(41,37% do total de gestores).
No caso específico do Curso Superior de Licenciatura em Química, registramos que de um
universo de 108 alunos 39,81% responderam ao questionário.
A Figura 1 sistematiza a evolução de respondentes nas edições de 2013 a 2016, com a
1
Os gestores do IFRN são, via de regra, servidores docentes ou técnico-administrativos,
integrantes da equipe técnico-pedagógica (pedagogos, técnicos em assuntos educacionais e psicólogos
vinculados ao ensino) ou aqueles investidos em função gratificada (FG), cargo de direção (CD), função de
coordenação de curso (FCC) ou função de apoio à gestão. Assim, para efeitos da qualificação da
informação coletada, faz-se necessária, no processo de autoavaliação institucional, uma diferenciação da
resposta desse segmento.
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finalidade de reflexionar quanto à conscientização da comunidade acadêmica sobre a
importância de responder ao questionário. Ressalte-se que nos anos de 2012 a 2014 não era feita
a diferenciação entre gestores e demais servidores e, por isso, não há informação disponível.
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3.1 ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES
3.1.1 EIXO: CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE
3.1.1.1 DIMENSÃO: CARACTERIZAÇÃO PROFISSIONAL
Figura 1 - Área de atuação como servidor

Na Figura 2 observa-se que, dentre os servidores respondentes, 48 estão vinculados a
gestão estratégica, 1 a atividades estudantis, 1 pesquisa e inovação e 5 estão vinculados a
diretoria acadêmica.
Figura 2 - Cargo como servidor na instituição

Na Figura 3 observa-se que, dentre os respondentes, 33 são docentes, 12 assistentes em
administração, 3 técnicos de laboratório, 2 pedagogas, 1 auxiliar de biblioteca, 1 assistente social,
1 bibliotecário, 1 médico, 1 médico veterinário, 1 odontólogo, 1 nutricionista e 1 técnico de
tecnologia da informação e 1 técnico em contabilidade, dessa forma podemos afirmar que temos
40,7% dos respondentes no grupo dos Técnicos Administrativos e 50,3% docentes.
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Figura 3 - Função que ocupa como servidor na instituição

Na Figura 4 observa-se que, dentre os respondentes, 3 servidores ocupam função FUC1;
1 servidor ocupa função CD2; 1 servidor ocupa função CD3; 2 servidor ocupa função CD4; 3
servidores ocupam função FG1; 3 servidores ocupam função FG2.
Figura 4 - Regime de trabalho
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Figura 5 - Forma de contratação como servidor na instituição

Na Figura 5 observa-se que, dentre os respondentes, 32 servidores trabalham em
Dedicação Exclusiva (DE), 23 servidores trabalham 40 horas semanais.
Na Figura 6 observa-se que, dentre os respondentes, 54 servidores são contratados com
ativos permanentes e apenas 1 é contratado como professor substituto.
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3.1.1.2 DIMENSÃO: CARACTERIZAÇÃO EDUCACIONAL
Figura 6 – Ano de ingresso no curso

Na Figura 7 observa-se que, dentre os respondentes, a maioria estava no primeiro ano de
instituição (32,56%).
Figura 7 - Forma de ingresso no curso

Conforme aparece no gráfico acima, o ranking de respostas relativas a forma de ingresso
nos cursos do Campus de Currais Novos, a Ampla Concorrência é a mais frequente com 9,30% e
Qualquer Renda/ Autodeclarados PPI – L4 (11,63%). Por fim, aparecem em último lugar como
forma de ingresso no Instituto as formas de Seleção Geral Graduação (SISU) e a Seleção
Diferenciada Graduação (SISU).
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Figura 8 - Série/Período no curso atual

Na Figura 9 observa-se que, dentre os respondentes, 34,88% estão no segundo período,
20,93% estão no sétimo período, o que mostra uma preocupação maior na participação dos
alunos novatos e também uma preocupação já identificada nos cursos semestrais que é a evasão.
Figura 9 - Tipo de ação afirmativa para ingresso no curso

Na Figura 10, 13,95% são oriundos da seleção geral, 17,38% são Oriundo de escola
pública, no relatório cerca de 65,12% não souberam responder a essa questão, o que mostra que
seja necessário refazer o enunciado da mesma para novas avaliações.
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Figura 10 - Tempo entre conclusão do ensino médio e ingresso no curso

Na Figura 12, o tempo entre a conclusão do ensino médio e ingresso no curso, são de
27,91% para quem tem 03 anos de diferença, chama atenção o número de 10 anos entre a saída
do Ensino Médio e a entrada no curso que chega a 16,25%.
Figura 11 - Tipo de escola em que concluiu o ensino médio

Na Figura 14 observa-se que, dentre os respondentes, 90,70% em instituição pública,
2,33% em instituição de ensino particular.
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3.1.1.3 DIMENSÃO: CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL E ECONÔMICA
Figura 12 - Recebimento de bolsa externa (CNPq, CAPES, PFRH, fundação de pesquisa, etc.)

Figura 13 - Recebimento de bolsa ou auxílio institucional
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Figura 14 - Cor/etnia/raça

Figura 15 - Número de habitantes na moradia
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Figura 16 - Tipo de moradia

Figura 17 - Renda bruta pessoal (tendo por referência o salário mínimo do ano vigente)

Sobre a caracterização sócio-cultural e econômica, percebe-se que grande maioria dos
estudantes (53,49%) não recebem bolsa de instituições externas e mais da metade não recebem
bolsa ou auxílio da própria instituição (67,55%), corroborando com o dado que mais de setenta
por cento dos respondentes (78%) afirmaram não ter rendimento ou exercerem uma atividade
voluntária não remunerada ou disseram ter renda bruta pessoal de até 1 salário mínimo, apenas
9,30% % declararam receber mais de 2 salários mínimos.
A maior parte dos discentes são se autodeclararam brancos (45,34%) seguido de
pardos/mulatos (43,32%), sendo 10,12% negros. O número de habitantes em suas moradias ficou
em torno de 4 (38,01%) a 3 moradores (23,08%), sendo que a maior parte (65,12%) mora com
28

Autoavaliação Institucional do IFRN – 2016
Campus Currais Novos

pais ou parentes.
Outra parte disseram ter renda bruta pessoal de até 1 salário mínimo, que muitas vezes
é decorrente do recebimento de alguma bolsa ou auxílio institucional, conforme se pode
observar. Certamente, tais informações são muito relevantes para que se fortaleçam as ações de
assistência que favoreçam a sua permanência na instituição, pois problemas financeiros
provavelmente são uma das principais causas de evasão.
Estes dados contemplados na caracterização dos respondentes, com foco nos alunos,
possibilitam que o IFRN Campus Currais Novos desenvolva (ou melhore) as políticas internas que
visam possibilitar o acesso e a permanência com qualidade dos nossos alunos, para que os
mesmos possam concluir com êxito o seu curso.
Figura 18 - Tipo(s) de necessidade educacional específica ou transtorno funcional específico

Na Figura 20 observa-se que, dentre os respondentes, 96,75% não tem nenhuma
necessidade específica ou não responderam, 2,42% possui deficiência visual e 0,80 apresenta
dislalia. Esse número tende a ser maior a partir do ano que vem dado as cotas para alunos
deficientes.
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3.1.2 EIXO: POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
3.1.2.1 DIMENSÃO: GESTÃO ESTRATÉGICA, MACROPROCESSO: FUNÇÃO SOCIAL
Figura 19 - Principais ações para o planejamento – Função social

Dentre as ações para o planejamento – função social – Promover análise de demandas
acadêmicas em vinculação com o desenvolvimento e os arranjos produtivos, sociais e culturais
locais surgi no ranking com um percentual de aproximadamente 55%. Em seguida, percebe-se a
importância de fortalecer as ações de acompanhamento da permanência e do êxito dos
estudantes no Instituto tendo em vista que aparece com um percentual muito próximo a
primeira ação do ranking.
Figura 20 - Interação com a sociedade para a identificação de demanda para ofertas de cursos e desenvolvimento de projetos
de extensão e pesquisa
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Na Figura 23, 7,14% responderam como excelente, 28,57% responderam muito bom e
37,76% acham regular ou satisfatório, aproximadamente 14,28% desconhecem ou não
responderam a esse quesito.
Figura 21 - Reconhecimento institucional do multiculturalismo, em valorização à diversidade cultural

Na Figura 24, 16,33% responderam como excelente, 30,61% responderam muito bom e
25,51 acham regular ou satisfatório, aproximadamente 20% desconhecem ou não responderam
a esse quesito. Isso mostra que as ações para envolvimento dos alunos no que diz respeito à
cultura está fazendo efeito dentro da comunidade.
Figura 22 - Satisfação geral em relação ao curso

Na Figura 25, 82% dos respondentes se declaram como excelente ou muito bom em
relação à satisfação quanto ao curso. e 18,60% acham regular ou satisfatório. Isso mostra que as
ações desenvolvidas no campus para o desenvolvimento dos cursos está sendo bem articulada
na instituição.
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Figura 23 - Satisfação geral em relação à instituição

Com relação a satisfação geral em relação à instituição, 81% dos respondentes
declararam como excelente ou muito bom em relação à instituição, 10,20% acham regular ou
satisfatório. Isso mostra que as ações desenvolvidas no campus estão sendo bem articulada na
instituição.
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3.1.2.2 GESTÃO ESTRATÉGICA, MACROPROCESSO: ÓRGÃOS COLEGIADOS E DE
ASSESSORAMENTO
Figura 24 - Principais ações para o planejamento - Planejamento estratégico – Órgãos colegiados e de assessoramento

A maioria dos estudantes respondentes destacaram a importância de fomentar a
participação dos estudantes nos conselhos de classe e órgãos colegiados dos cursos e da
instituição. Mas um índice assusta, o que aponta o desconhecimento com os que não
responderam, o campus precisa de ações que divulguem mais seus colegiados.
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3.1.2.3 DIMENSÃO: GESTÃO ESTRATÉGICA, MACROPROCESSO: TRANSPARÊNCIA E
DESCENTRALIZAÇÃO
Figura 25 - Principais ações para o planejamento – Transparência e descentralização

Figura 26 - Transparência e publicização de informações institucionais

Com relação ao planejamento – transparência e descentralização a maioria dos
respondentes realçaram a ação no sentido de fortalecer a transparência dos atos de gestão e os
processos de descentralização institucional, junto com a publicação dos atos (Figura 28). Mesmo
apontando necessidades de melhorias na figura 29, os respondentes apontam a transparência e
a publicização das informações institucionais é regular/satisfatório, muito bom ou excelente
(81,63%).
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3.1.2.4 DIMENSÃO: GESTÃO ESTRATÉGICA, MACROPROCESSO: GESTÃO ORGANIZACIONAL
Figura 27 - Principais ações para o planejamento - Gestão organizacional

Observa-se, na Figura 31, que adequar a estrutura organizacional e documentos
institucionais de referência para promover a função social e para fortalecer a autonomia dos
campi foram as mais destacadas. Durante o ano de 2017, poderemos rever documentos
institucionais o que facilitará ao atendimento dessa demanda.
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3.1.2.5 DIMENSÃO: GESTÃO ESTRATÉGICA, MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Figura 28 - Implementação de ações acadêmico-administrativas, em decorrência das autoavaliações e das avaliações externas

Na Figura 31, observa-se que a implementação de ações acadêmico-administrativas, em
decorrência das autoavaliações e das avaliações externas, obtiveram 4 na maioria das respostas,
ou seja, forma avaliadas como muito boas, acontece que cerca de 28% ou marcaram que
desconhecem ou não responderam o que leva a uma preocupação no sentido de explicar melhor
o que significa essas informações para os respondentes.
Figura 29 - Principais ações para o planejamento - Planejamento estratégico

Sobre o planejamento estratégico a maioria dos respondentes destacaram que
desenvolver estratégicas que garantam o planejamento participativo para todas as unidades do
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IFRN é a principal ação dentre as demais que aparecem no gráfico, cabendo destacar que a
sistematização para o acompanhamento do planejamento também foi destaque.
Figura 30 - Eficácia do planejamento institucional para antecipação de problemas e proposição de soluções

Na Figura 33, observa-se que a eficácia do planejamento institucional para antecipação
de problemas e proposição de soluções tiveram boas avaliações sendo 5,10% como excelente,
26,53% como muito boa e 30,61% como regular ou satisfatório. Cerca de 22% não responderam
ou desconhecem, o que leva o campus a ter a necessidade de informar melhor essas ações,
mesmo estando no caminho correto como aponta as respostas.
Figura 31 - Adequação da participação da comunidade acadêmica na elaboração do planejamento institucional

Como na figura anterior, observa-se que a participação da comunidade acadêmica na
elaboração do planejamento institucional tiveram boas avaliações sendo 3,23% como excelente,
24,73% como muito boa e 29,03% como regular ou satisfatório. Cerca de 30% não responderam
ou desconhecem, o que leva o campus a ter a necessidade de informar melhor essas ações,
mesmo estando no caminho correto como aponta as respostas.
37

Autoavaliação Institucional do IFRN – 2016
Campus Currais Novos

3.1.2.6 DIMENSÃO: GESTÃO ESTRATÉGICA, MACROPROCESSO: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Figura 32 - Principais ações para o planejamento - Avaliação institucional

No gráfico acima, os itens ampliar a divulgação dos resultados da CPA e aperfeiçoar os
métodos e instrumentos de autoavaliação institucional aparecem como o mais proeminentes,
entretanto, percebe-se que os três itens que se seguem não apresentam muita disparidade,
mostrando que na avaliação institucional várias medidas são apontadas como relevantes neste
quesito.
Figura 33 - Eficiência dos procedimentos de avaliação institucional para a identificação de problemas e reorientação das ações

Observa-se que a comunidade acadêmica avalia como excelente (2,04%), muito
boa(25,51%) e como regular ou satisfatório(31,63%) quanto a eficiência da avaliação institucional
para a identificação de problemas e mudanças das ações. O que mostra que a comunidade
reconhece a importância desse instrumento avaliativo. Cerca de 24% não responderam ou
desconhecem, o que leva o campus a ter a necessidade de informar melhor essas ações, mesmo
estando no caminho correto como aponta as respostas.
38

Autoavaliação Institucional do IFRN – 2016
Campus Currais Novos

3.1.2.7 DIMENSÃO: GESTÃO ESTRATÉGICA, MACROPROCESSO: INTERNACIONALIZAÇÃO
Figura 34 - Principais ações para o planejamento – Internacionalização

As informações provenientes do gráfico acima mostram que os participantes deste
questionário consideram importante estruturar um programa interno de intercâmbio
internacional para estudantes e servidores, bem como, ampliar as atividades de
internacionalização em articulação com as demandas acadêmicas. Tais informações ressaltam a
necessidade cada vez mais premente da criação e fortalecimento das parcerias com instituições
internacionais (Figura 38). Os respondentes também apontaram que desconhecem as ações o
que reforça a necessidade da implementação apontada.

39

Autoavaliação Institucional do IFRN – 2016
Campus Currais Novos

3.1.2.8 DIMENSÃO: COMUNICAÇÃO E EVENTOS, MACROPROCESSO: COMUNICAÇÃO INTERNA
Figura 35 - Principais ações para o planejamento - Comunicação interna

Na Figura 38, observamos que, dentre as respostas dadas, os respondentes
destacaram, principalmente, fortalecer a transparência das ações institucionais e os fluxos
comunicacionais e o aperfeiçoamento da comunicação interna entre os servidores e estudantes
aparece como a segunda ação mais enfatizada para o planejamento de comunicação interna do
Campus.
Figura 36 - Acesso da comunidade interna às informações acerca dos projetos e programas institucionais, por meio dos canais
de comunicação

Observa-se, na figura 39, que a comunidade acadêmica avalia como excelente (7,14%),
muito boa(27,55%) e como regular ou satisfatório(38,78%) quanto ao acesso das informações
acerca dos projetos e programas institucionais, por meio dos canais de comunicação. Cerca de
17% não responderam ou desconhecem, o que leva o campus a ter a necessidade de informar
melhor essas ações, mesmo estando no caminho correto como aponta as respostas.
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3.1.2.9 DIMENSÃO: COMUNICAÇÃO E EVENTOS, MACROPROCESSO: COMUNICAÇÃO EXTERNA
Figura 37 - Principais ações para o planejamento - Comunicação externa

Na Figura 40, constatamos que a maioria dos respondentes reiteram que a ampliação das
relações com os meios de comunicação de massa, seria uma das ações mais relevantes para a
ampliação das relações externas do Instituto.
Figura 38 - Adequação dos canais de comunicação quanto às informações acerca dos cursos ofertados e dos projetos e
produções de extensão e de pesquisa

Observa-se, na figura 41, que a comunidade acadêmica avalia como excelente (4,65%),
muito boa(34,88%) e como regular ou satisfatório(32,56%) quanto as adequações dos canais de
comunicação quanto às informações acerca dos cursos e projetos ofertados. Acreditamos que
esses índices são graças ao bom relacionamento da instituição com a imprensa local, tanto de
rádio, tv e mídia da internet. Cerca de 12% não responderam ou desconhecem, o que leva o
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campus a ter a necessidade de informar melhor essas ações, mesmo estando no caminho correto
como aponta as respostas.
Figura 39 - Adequação dos canais de comunicação quanto às informações dos processos seletivos institucionais

Apontando o que a figura 41 já destacava, a adequação dos canais de comunicação
quanto aos processo seletivos receberam boas avaliações dos respondentes, tendo sido:
excelente (9,30%), muito boa(27,91%) e como regular ou satisfatório(41,86%).
Figura 40 - Percepção da imagem da instituição perante a sociedade
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Figura 41 - Principais mecanismos de divulgação dos cursos e de ações de extensão e pesquisa

Na figura 43 é apontada como excelente a a imagem da instituição perante a sociedade
com cerca de 34,69% dos respondentes, e cerca de 36,73% indicam como muito boa essa
percepção e como suficiente/regular 10,20% indicaram essa opção. Considerando como positivo
esses três itens, temos 83% indicando a nossa imagem como excelente na sociedade do Seridó
Oriental.
Apontando o que a figura 43 já destacava, na figura 44, os mecanismos de divulgação dos
cursos e de ações da extensão e pesquisa receberam boas avaliações dos respondentes, tendo
sido: excelente (6,98%), muito boa(37,21%) e como regular ou satisfatório(39,53%).
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3.1.2.10 DIMENSÃO: COMUNICAÇÃO E EVENTOS, MACROPROCESSO: EVENTOS
Figura 42 - Principais ações para o planejamento – Eventos

Nas principais ações para o planejamento de eventos destaca-se melhorar o apoio e a
promoção de eventos institucionais de natureza técnico-científica, artístico-cultural e desportiva
que aprimorem a relação com a comunidade interna e sociedade, diante disso sugerimos a
fomentação de mais eventos, tais como seminários, cursos, apresentações, dentre outros que
viabilizem a interação do Instituto/Campus com a sociedade.
Figura 43 - Adequação da quantidade de eventos científicos, tecnológicos, artísticos, culturais e desportivos

Diferenciando um pouco do que aponta a figura 46, os respondentes destacarm como
excelente (10,96%), muito boa(31,51%) e como regular ou satisfatório(32,88%) a distribuição dos
eventos promovidos pelo campus, o que aponta que falta consultar a comunidade sobre os seus
anseios em relação a esse tema.
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3.1.2.11 DIMENSÃO: GOVERNANÇA, MACROPROCESSO: GOVERNANÇA ADMINISTRATIVA
Figura 44 - Eficiência da política e das práticas de governança administrativa (auditoria de processos para mapeamento de
riscos)

Apesar dos respondentes terem colocado como muito boa a eficiência da política e das
práticas de governança, destaco que 37,93% desconhecem o tema e 6,9% não responderam. Se
faz necessário uma melhor explicação acerca desse tema em pesquisas futuras.
Figura 45 - Principais ações para o planejamento - Governança

A maioria dos respondentes, conforme os dados da Figura 49, consideram importante
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ampliar o alcance da política e das práticas de governança administrativa. O nível de
desconhecimento é alto, reforçando o exposto anteriormente.
3.1.2.12 DIMENSÃO: GOVERNANÇA, MACROPROCESSO: GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
Figura 46 - Adequação das práticas de governança em tecnologia da informação

A adequação das práticas de governança em tecnologia da informação é desconhecida
por uma boa parte dos respondentes (20,83%), mesmo assim os respondentes ainda
consideraram essas adequações como muito boas (37,5%) ou regular/satisfatório(29,17%)
(Figura 49).
Figura 47 - Principais ações para o planejamento - Governança em tecnologia da informação

Elaborar o plano de dados abertos e de comunicação e implantar a política e fomentar as
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práticas de governança em tecnologia da informação, destacam-se dentre as demais opções
dadas; O número de respondentes que colocaram desconhecer essas ações ainda é considerado
alto (figura50).

3.1.2.13 DIMENSÃO: INFRAESTRUTURA FÍSICA, MACROPROCESSO: INFRAESTRUTURA FÍSICA
Figura 48 - Adequação dos laboratórios às necessidades institucionais, considerando aspectos como: instalações, equipamentos,
quantidade, conservação, iluminação, dimensão e segurança

Sobre a adequação dos laboratórios às necessidades institucionais, cerca de 14,29%
consideram a adequação como excelente, 36,73% como muito boa e 22,45% como
regular/satisfatório. Essas avaliações apontam que o campus tem ido pelo caminho correto
quanto à manutenção e aquisição de novos laboratórios (Figura 51).
Figura 49 - Satisfação quanto às instalações (dimensão, limpeza, acústica, iluminação, climatização, segurança, acessibilidade e
conservação), equipamentos e ambientes de estudos das bibliotecas
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Com relação a satisfação quanto às instalações (dimensão, limpeza, acústica, iluminação,
climatização, segurança, acessibilidade e conservação) apontados na figura 52 os respondentes
indicam acertos quanto as decisões do campus, uma vez que os mesmo classificaram como
excelentes (26,53%), muito boa (45,92%) e regular/satisfatório(19,39%).
Figura 50 - Adequação das salas de aula às necessidades institucionais, considerando aspectos como: quantidade, dimensão,
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação

Na Figura 53, com relação a adequação das salas de aula às necessidades institucionais,
on índices repetem o que foi destacado quanto aos laboratórios, sendo essa adequação
classificada como excelentes (24,49%), muito boa (39,80%) e regular/satisfatório(24,49%).
Figura 51 - Adequação da cantina às necessidades de servidores, estudantes e visitantes (variedade, higiene, preços, espaço
físico, qualidade do atendimento)

Segundo os respondentes, a maioria considera a cantina regular/satisfatória (34,69%),
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seguido de muito boa(24,49%) .
Figura 52 - Adequação do refeitório às necessidades dos estudantes (higiene, espaço físico, conforto)

Na Figura 55, com relação a adequação do refeitório às necessidades dos estudantes, os
índices repetem o que foi destacado quanto às estruturas já apresentadas, sendo essa adequação
classificada como excelentes (18,60%), muito boa (34,88%) e regular/satisfatório(25,58%).
Figura 53 - Adequação do auditório às necessidades da comunidade escolar, considerando aspectos como: acústica, iluminação,
climatização, cadeiras, dimensão, acessibilidade, conservação e equipamentos de multimídia

Na Figura 56, com relação a adequação do auditório às necessidades da comunidade
escolar, continuam mostrando acertos do campus, sendo essa adequação classificada como
excelentes (27,55%), muito boa (35,71%) e regular/satisfatório(22,45%).
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Figura 54 - Estrutura adequada para a realização de atividades poliesportivas

Na Figura 57, com relação a estrutura adequada para a realização de atividades
poliesportivas, os respondentes classificaram como: excelentes (25,77%), muito boa (34,02%) e
regular/satisfatório(23,71%). O que mostra os avanços na parte desportiva da escola.
Figura 55 - Adequação da estrutura dos banheiros e vestiários para atender devidamente à necessidade de uso

(quantidade, manutenção e higiene)

A adequação da estrutura dos banheiros e vestiários para atender devidamente à
necessidade de uso, é considerada pela maioria como regular/satisfatória(29,59%),
excelente(28,57%) ou muito boa(16,33%). As instalações dos banheiros vêm passando por
adequações de melhorias, apedido dos alunos e para atender alunos com deficiência (Figura 58).
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Figura 56 - Adequação das instalações da instituição para pessoas com necessidades especiais

Na Figura 59, é verificado que a maioria dos respondentes ficaram em dúvidas entre
excelente (15,31%), muito boa(21,43%) e regular/satisfatório(29,59%). Durante o ano de 2017,
com a destinação de vagas específicas aos alunos deficientes essa estrutura ficará mais evidente.
Figura 57 - Satisfação quanto aos espaços, de convivência e sua adequação às necessidades institucionais, considerando
aspectos como: quantidade, limpeza, ventilação, acessibilidade, dimensão e conservação

Quanto a satisfação quanto aos espaços de convivência e sua adequação às necessidades
institucionais é considerada pela maioria nessa ordem, como excelente(18,37%) ou muito
boa(39,80%) regular/satisfatória(27,55%).
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3.1.3 EIXO: CONTRIBUIÇÕES GERAIS
3.1.3.1 DIMENSÃO: CONTRIBUIÇÕES GERAIS, INDICADOR: OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.
SEGMENTO: GESTOR
Principais pontos mencionados pelos gestores para melhoria do funcionamento do IFRN:
1) Gestão de pessoas
 Não houve contribuição
2) Infraestrutura
 Ampliar a área coberta entre os blocos. Ex. Entre estacionamento e prédio; Entre sala dos
servidores, academia e outros setores ao bloco de sala de aula.
 Melhorar a infraestrutura dos cursos no interior.
 Melhoria dos laboratórios de alimentos e manutenção e suporte em informática.3)
Gestão Administrativa e Financeira
4) Ensino, Pesquisa e Extensão
 Não houve contribuição
5) Assistência Estudantil
 Não houve contribuição
3.1.3.2 DIMENSÃO: CONTRIBUIÇÕES GERAIS, INDICADOR: OUTRAS CONTRUBUIÇÕES.
SEGMENTO: TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Principais pontos mencionados pelos técnicos-administrativos para melhoria do
funcionamento do IFRN:
1) Gestão de pessoas
 Integração entre os servidores;
 cursos de capacitação in company;
 visibilidade e respeito aos técnicos administrativos;
2) Infraestrutura
 Melhorar a acessibilidade;
3) Gestão Administrativa e Financeira
 Não houve contribuição
4) Ensino, Pesquisa e Extensão
 Não houve contribuição
5) Assistência Estudantil
 Não houve contribuição.
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3.1.3.3 DIMENSÃO: CONTRIBUIÇÕES GERAIS, INDICADOR: OUTRAS CONTRUBUIÇÕES.
SEGMENTO: ETEP

1)
2)
3)
4)
5)

Os principais pontos observados pela ETEP foram:
Gestão de pessoas
 Não houve contribuição
Infraestrutura
 Adequação e aquisição de equipamentos das salas da ETEP.
Gestão administrativa e financeira
 Não houve contribuição
Ensino, pesquisa e extensão.
 Não houve contribuição
Assistência estudantil
 Não houve contribuição

3.1.3.4 DIMENSÃO: CONTRIBUIÇÕES GERAIS, INDICADOR: OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.
SEGMENTO: DOCENTE
Os principais pontos observados pelos docentes foram:
1) Gestão de pessoas
 Deve ser intensificada a política de capacitação dos servidores, fazendo convênios e
firmando parcerias com a indústria, visando atualizar e aprimorar as atividades
desenvolvidas no Campus, conforme a realidade atual do mundo do trabalho.
 Colaboração para uma maior interação entre servidores e no endomarketing;
 Rever editais para afastamento. Acredito que deveria ser priorizado o tempo que falta
para a defesa, e não dar preferência apenas aos mestrandos. Em determinadas situações
existem doutorandos que possuem menos tempo para a defesa (um ano ou seis meses)
e não conseguem afastamento, enquanto mestrandos que acabaram de passar em
seleção (faltando dois anos para defesa) conseguem afastamento. Sendo assim, a
sugestão seria rever as regras do Edital, priorizando o tempo e não a modalidade da pósgraduação. Usando o critério de tempo que falta para a conclusão da defesa, mais
servidores teriam oportunidade de afastamento, pois o retorno dos professores seria
mais rápido. Sendo assim, além da pontuação por critérios de produção, tempo de ensino,
etc, poderia dividir essa somatória de pontos previstos no edital pela quantidade de
semestres que faltam para a conclusão da pós sem pedido de prorrogação, o que faria
com que o servidor com menos tempo para a defesa fosse contemplado.
 Outra sugestão também seria rever a flexibilização/horário de estudante para os
servidores que estão fazendo segunda graduação ou pós. Em alguns campi isso já existe,
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em outros não. É preciso rever e uniformizar as regras sobre esse aspecto.
2) Infraestrutura
 Melhorar os espaços de convivência dentro do Campus;
 Criação de salas para CAs e orientações;
3) Gestão administrativa e financeira (envolve o planejamento)
 Incluir ações de monitoramento das ações pelos setores responsáveis.
4) Ensino, pesquisa e extensão.
 Outra sugestão é a elaboração de um periódico para divulgar as produções acadêmicas
dos cursos técnicos (médio e superior) existentes no campus.
5) Assistência estudantil
 Não houve contribuição
3.1.3.5 DIMENSÃO: CONTRIBUIÇÕES GERAIS, INDICADOR: OUTRAS CONTRUBUIÇÕES.
SEGMENTO: ESTUDANTE
A seguir listamos as considerações mais frequentes, no espaço destinado para perguntas
abertas, apontadas pelos discentes:
1)





Infraestrutura
Criação de espaços destinados as convivências dos alunos, implementadas por meio de
salas de descanso .
Criação de espaço de convivência entre discentes criação de espaço de sala de descanso
melhoração no espaço do refeitório;
Deveria ser colocado um espaço reservado ao descanso dos aluno, com redes ou
colchões, pois alguns alunos precisam passar o dia no instituto e precisam descansar.
Poderia ter "Casa do estudante" para cursos superiores para os alunos que não têm
condições de pagar aluguel ou tá viajando diariamente.

2)

Gestão administrativa e financeira
 A instituição precisa acompanhar melhor o serviço de cantina e dos banheiros.
 Papéis higiênicos nos banheiros femininos
 Estou satisfeita com o desenvolvimento da instituição.

3)

Ensino, Pesquisa e Extensão
 Adequar o calendário escolar ao das outras instituições. Pois quem depende de carro,
quando a UFRN para, sofre muito.
 Envolver mais os discentes e docentes na elaboração de projetos voltados para pequenas
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4)

comunidades rurais;
Mais eventos envolvendo a participação da comunidade para promover a melhor
convivência e a instituição.
Mais aulas de campo.
Mais aulas de campo para o curso de química, de apoio em viagens, precisamos de mais
professores no campus (os daqui sempre estão atolados de coisas), etc.

Assistência Estudantil
 Trabalhar mais o lado espiritual do aluno de forma que ele possa ser trabalhado por
completo corpo (atividade física) , alma (intelecto) e espírito.
 Sugiro que reduzam os preços da cantina.
 Gostaria de questionar os valores e o péssimo atendimento da cantina, os valores são
bastante elevados e o atendimento deixa a desejar.
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4 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE
A comissão apurou as demandas mais destacadas entre os respondentes e procurou a gestão
para verificar quais estavam sendo atendidas e se teria como atender à outras ansiadas pela
comunidade.
DIMENSÃO: ENSINO
DEMANDAS DA COMUNIDADE ESCOLAR
ENCAMINHAMENTOS DA GESTÃO
Esses alunos possuem os Centros de
 Apoio aos alunos que estão com
Aprendizagem com os docentes em turnos
necessidades no aprendizado.
contrários e o apoio da ETEP e COAES para
traçar esses encaminhamentos.
 O professor junto com os alunos
Nunca foi negada nenhuma aula de campo
planejarem aula de campo, e que seja
aos professores que solicitaram. Vale apena
aceito.
esclarecer que as aulas de campo são
 Mais aulas de campo para o curso de
planejadas e executadas pelos professores
química, de apoio em viagens,
dentro de seus planejamentos. De toda
precisamos de mais professores no
forma, Iremos incentivo e expansão para
campus (os daqui sempre estão atolados
disciplinas e turmas que não tinham sido
de coisas), etc.
contempladas através da perspectiva
 Mais aulas de campo para o curso de
interdisciplinar, apesar dos cortes no
informática.
orçamento.
 Apresentar formas de dinamizar o aluno
Já repassado para a ETEP e trabalhado esse
na aula, para que o mesmo não perca o
tema em reuniões pedagógicas e conselhos
interesse.
de classe, junto aos docentes.
É desejo de todos da instituição a ampliação
de novos cursos regulares, não só superiores,
mas de PROEJA, Integrados, etc.
Infelizmente, com o quadro de docentes que
dispomos hoje não temos condições de
 Mais opções de cursos no superior
novos cursos regulares. Entretanto
informamos que estamos conseguindo
manter umas boa quantidade de cursos de
Formação Inicial e Continuada em todas as
áreas.
 "Reativação" das atividades
Será analisada uma possibilidade de
poliesportivas do campi, principalmente
liberação da quadra em alguns horários. O
, na quadra de areia que praticamente
que os alunos relatam é devido à questão de
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está "interditada", sem uso.
A quadra deveria ser abertas aos alunos
já que inúmeras vezes estamos sem aula
e não temos nada para fazer, além da
academia que deveria ser aberta
também.
Voltar sinuca na academia, liberar a
quadra para prática de esportes.
Ter mais eventos esportivos, já que hoje
em dia nós do 3º e 4º ano não podem
praticar nenhum esporte, porque os
gestores proibiram quase que
completamente a prática.
Deixar os alunos usarem a quadra, bolas
e materiais esportivos que pertencem ao
instituto.
Disponibilizar artigos esportivos, horários
na piscina e entrada na academia para
alunos de horário vago. Abrir a academia
no horário da manhã.
Melhorar a facilidade dos alunos adquirir
uma bola para jogar. ;)

 Aumento das atividades físicas na piscina,
raramente os alunos têm prática lá.

 Preparação dos alunos para jogos
escolares (Intercampi).

 Ter como escolha TCC ou Relatório.
 A promoção de mais eventos interclasses.

se evitar acidentes na quadra sem a presença
de servidores. Já aconteceram vários
problemas nessa linha, inclusive de um aluno
ter convulsão e não ter nenhum responsável
com eles no momento para ajudar.

Será conversado com os professores de
Educação Física para ver a possibilidade de
implementar mais aulas nesse espaço
desportivo.
Esclarecemos que, diferente de outros
campi, não possuímos profissionais
específicos para a preparação dos alunos
para a prática desportiva. Os professores de
Educação física não possuem essa atribuição,
apesar de contribuírem com essa prática.
Tentaremos fechar convênios afim de
disponibilizar esses treinamentos aos alunos.
A comunidade poderá opinar a respeito das
alterações nos documentos institucionais e
está sugestão poderá ser mencionada.
Além dos eventos já historicamente
57

Autoavaliação Institucional do IFRN – 2016
Campus Currais Novos

 Mais eventos envolvendo a participação
da comunidade para promover a melhor
convivência e a instituição.
 Eventos que envolvam outros campi.

 Adequar o calendário escolar ao das
outras instituições. Pois quem depende
de carro, quando a UFRN para, sofre
muito.
 Incentivo a prática do xadrez no campus;
 Incentivar à TODOS os alunos a
participarem das atividades
desenvolvidas pelo campus.
 Maior interação com outros campi
através de atividades esportivas e outras
atividades estudantis como uma espécie
de olimpíada de matemática ou geografia
entre alunos de campis diferentes.
 Um dia programado para o descanso do
aluno. Levando em consideração que a
carga horária de estudo é muito grande,
seria interessante um dia ou até mesmo
um horário dedicado para o descanso na
própria instituição.
 Precisamos também que se deem um
jeito de formar uma turma em horário
contrário para se pagar matéria em
dívida.
 Estou sendo impedido de estudar, pois
com essa nova regra de não poder pagar
matérias do quinto período porque devo
uma matéria do segundo período não
convém pois estou matriculado nas

relevantes para o nosso campus, como
SEMADEC, EXPOTEC e Semana do Meio
Ambiente, Festa Junina, teremos a I Semana
LGBT (promovido pelo grêmio) e a fase final
do INTERCAMPI (que englobará todos os
campi da instituição).
Em 2016 já terminaremos o ano utilizando
apenas dois dias do ano de 2017. No ano
letivo de 2017, o calendário letivo estará
dentro do calendário civil. Reforçamos que
essa situação, deu-se devido às greves que
tivemos nos últimos anos.
Criação de estratégias para a participação
dos alunos nos eventos.
Diante do Planejamento e de recursos
limitados para o ano de 2016, teremos com
organizar apenas a fase final do Intercampi.
Entretanto existem planos para realização de
Olimpíadas de Conhecimento entre os campi
para 2017.
Diante do calendário letivo já imprensado
não temos como dispor desse dia de
descanso e, de fato, a carga horária é puxada,
porém tentaremos ver a possibilidade da
utilização dos sábados letivos.

Está sendo realizado com os Coordenadores
de Curso essa possibilidade.

Enviar para as coordenações de curso e
Direção Acadêmica para ver a possibilidade
de atendimentos junto à PROEN.
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disciplinas e não por período como em
algumas instituições privadas, matéria
essa que não é pré requisito para nada.
DIMENSÃO: PESQUISA E EXETNSÃO
DEMANDAS DA COMUNIDADE ESCOLAR
ENCAMINHAMENTOS DA GESTÃO
 A abertura para a iniciação profissional
Conversamos com os professores para
voluntária de alunos, para que possam
efetivar essa solicitação;
angariar mais conhecimento e prática.
Os projetos de Iniciação Científica são
 A comunicação mais facilitada na escola
amplamente divulgados nos meios de
de alguns editais e provas para os
comunicação da escola, mas iremos
projetos de iniciação científica .
intensificar a divulgação.
 Ampliação dos projetos de extensão com
as empresas, pois já há o novo recurso da
aprendizagem disponível.
 Projetos que visualizem os problemas
que acontecem em nossa cidade, como
A Coordenação de Extensão se prontificou
infraestrutura, e o que o aluno em sua
em realizar essa ação.
área pode contribuir para um melhor
desempenho.
 Expandir o número de projetos para os
cursos.
 Promoção de eventos de exposição dos
trabalhos realizados pelos estudantes e
Já acontece a Exposição Científica e
servidores do campus, como uma
Tecnológica do Campus que possui, dentre os
amostragem dos projetos de pesquisa e
seus objetivos, o de possibilitar que os
extensão desenvolvidos; incentivo maior
resultados dos projetos desenvolvidos no
ao desenvolvimento no âmbito da
campus sejam repassados à toda
pesquisa à estudantes e servidores.
comunidade escolar.
 Promover ainda mais ações que possam
integrar a comunidade e as outras
instituições de ensino.

Ampliação dos projetos de Extensão e maior
divulgação dos eventos.

 Envolver mais os discentes e docentes na
elaboração de projetos voltados para
pequenas comunidades rurais.

A Coordenação de extensão estará
realizando esse trabalho, inclusive com um
número maior de bolsas aos discentes
envolvidos.
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 Os alunos que já participaram de projetos
de pesquisa e extensão sempre são
chamados para outro projeto em vez de
ampliar as vagas para alunos que nunca
tiveram a oportunidade.

A Coordenação de extensão estará
realizando esse trabalho de conscientização
entre os docentes que submetem os
projetos.

DIMENSÃO: INFRAESTRUTURA
DEMANDAS DA COMUNIDADE ESCOLAR
ENCAMINHAMENTOS DA GESTÃO
 Ampliar a área coberta entre os blocos.
Já solicitamos à Diretoria de Engenharia do
Ex. Entre estacionamento e prédio; Entre
IFRN e estamos aguardando a liberação de
sala dos servidores, academia e outros
recursos para essa finalidade
setores ao bloco de sala de aula.
Já solicitamos à Diretoria de Engenharia do
IFRN e estamos aguardando a liberação de
recursos para essa finalidade. Estamos
 Melhorar a acessibilidade;
fazendo pequenas adequações dentro od
possível com nossos profissionais
terceirizados.
 A biblioteca do campus Currais Novos
Solicitamos adequações à Diretoria de
possui um ambiente agradável. Mas seria
engenharia do IFRN quanto à instalação dos
interessante a instalação de banheiros e
banheiros para podermos planejar recursos
bebedouros.
com essa finalidade.
Foram colocados no Planejamento a
 Ajeitar nosso ar-condicionado
aquisição de 20 aparelhos de ar condicionado
para substituir os deficientes.
 Criação de espaços destinados as
convivências dos alunos, implementadas
por meio de salas de descanso .
 Criação de espaço de convivência entre
Não temos como implementar um espaço
discentes criação de espaço de sala de
fechado para descanso, entretanto, estamos
descanso melhoração no espaço do
ampliando as área de convivência, criando
refeitório;
um mini bosque no espaço por trás da
 Deveria ser colocado um espaço
cantina e disponibilizando mesas e cadeiras
reservado ao descanso dos aluno, com
de alvenaria em todo a área de lazer
redes ou colchões, pois alguns alunos
existente.
precisam passar o dia no instituto e
precisam descansar.
 Uma área de convivência e descanso para
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os alunos, já que quando é contra-turno,
necessitam de um lugar para descansar e
descontrair, poderia ser como extensão
sala de lazer ou jogos.
 Melhorar os espaços de convivência
dentro do Campus;
 Maior recinto destinado as refeições
(almoço, jantar). A necessidade de
deslocamento entre as mesas é
dificultada pelo pouco espaço.
 Na cantina faltam mesas para que todos
possam comer, logo, alguns tem que
comer na sala de aula em dias de lotação.

 Disponibilizar armários para os bolsistas.

 Criação de um espaço reservado ao
Centro de Aprendizagem (CA);
 Criação de salas para CAs e orientações;
 Melhorar computadores da biblioteca,
pois tem alguns que não funcionam.
 Outro problema está nos vestiários,
principalmente o masculino onde se
ligarem três chuveiros ao mesmo tempo
eles perdem a pressão da água; Alguns
banheiros não fecham direito e
apresentam algumas minhocas ou coisa
do tipo.
 O problema dos banheiros e vestiários
Somente um banheiro com chuveiros
funciona no horário de almoço,
exatamente quando existe uma maior
demanda de alunos, causando assim a

Não temos como construir um novo espaço
para servir as refeições aos estudantes.
Entretanto com a criação do mini bosque que
será na parte posterior da cantina,
colocaremos mais mesas e cadeiras de
alvenaria. O que diminuirá essa
problemática.
Devido à escassez de recursos não teremos
como adquirir novos armários com essa
destinação. Entretanto, iremos verificar junto
aos demais campi se possuem armários
sobressalentes e que possam ser doados
para essa finalidade.
Com a ampliação dos espaços como a
reforma para o novo prédio para o curso de
TSI, teremos como reavaliar os espaço e criar
as salas para os CA´s.
A Coordenação de Tecnologia da Informação
já se prontificou em organizar e resolver essa
solicitação.
A Coordenação de Serviços Gerais se
comprometeu em verificar essa pendência,
de toda forma, já avisamos que está prevista
reformas em todos banheiros da instituição.
Vamos colocar no planejamento para fazer as
cabines na academia e liberar esses vestiários
também para banhos.
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superlotação.
Uma possível solução seria disponibilizar
os vestiários da academia nesse período,
além de fazer uma reforma nos mesmos,
colocando cabines individuais de banho.
Precisamos de residência para os cursos
superiores;
Poderia ter "Casa do estudante" para
cursos superiores para os alunos que não
têm condições de pagar aluguel ou tá
viajando diariamente.
Poderia ter "Casa do estudante" para
cursos superiores para os alunos que não
têm condições de pagar aluguel ou tá
viajando diariamente.
Promover a conscientização que os
laboratórios, principalmente os de
eletrônica e eletricidade é de péssima
qualidade, além do conforto em relação
aos ar condicionados das salas de aula.
Melhoria dos laboratórios de alimentos e
manutenção e suporte em informática.
Outro ponto é o sucateamento dos
Laboratórios de Frutas e LAMA. Existe
uma falta de estrutura e planejamento
gritantes, que devem ser resolvidas para
facilitar o processo de aprendizagem,
além de estimular alunos e professores
que os utilizam.

 Mais opções de livros na biblioteca.

O IFRN está implementando nos seus
documentos da assistência estudantil o
auxílio moradia para essas situações
descritas. Não temos orçamento para custear
um local conforme solicitação.

Com a ampliação dos espaços como a
reforma para o novo prédio para o curso de
TSI, teremos como readequar o laboratório
de eletrônica e de eletricidade.
Quanto ao laboratório de alimentos, existe a
previsão de reformar o galpão por trás do
refeitório para servir de laboratórios de
alimentos.

Teremos R$ 50.000,00 para a aquisição de
novos livros para a biblioteca.

DIMENSÃO: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
DEMANDAS DA COMUNIDADE ESCOLAR
ENCAMINHAMENTOS DA GESTÃO
 Com relação a escolha dos alunos
Iremos encaminhar a solicitação para o setor
contemplados para refeições. Deveriam
responsável. Entretanto, essa questão é
avaliar mais pelo motivo e menos pela
colocada pelo Conselho Superior, mas
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renda.
 Inclusão dos cursos superiores ao grêmio
pois a uma certa exclusão do ensino
superior sempre somos os últimos a
saber das coisas e ficamos de fora de
várias decisões sobre a funcionalidade da
instituição;

veremos como poderemos atender.

Iremos implementar os Centros Acadêmicos
para os Cursos Superiores.

 Incentivo à participação dos alunos às
atividades de apoio, como consultas com
a psicóloga e nutricionista;

Iremos realizar campanhas e divulgações
acerca do trabalho desenvolvido pelos
profissionais de apoio.

 Doce de Leite no lanche

Já existe previsão da inclusão dos produtos
feitos na Usina escola da instituição serem
utilizados na merenda, inclusive o doce de
leite.

 O lanche era para ser servido aos alunos
do ensino superior que tem todo direito
como os demais alunos.
 Trabalhar mais o lado espiritual do aluno
de forma que ele possa ser trabalhado
por completo corpo (atividade física) ,
alma (intelecto) e espírito.

Da mesma forma, foi posto no planejamento
o atendimento, em relação ao lanche, para
todos os alunos da instituição.
Iremos ver a possibilidade de trazer pessoas,
de várias religiões diferentes, para trabalhar
essa temática com os alunos.

 Sugiro que reduzam os preços da cantina.
 Gostaria de questionar os valores e o
péssimo atendimento da cantina, os
valores são bastante elevados e o
atendimento deixa a desejar

O nutricionista, fiscal do contrato da cantina,
irá conversar com os responsáveis e tratar da
melhoria desses pontos destacados.

 Melhorar a qualidade no setor de saúde.

Iremos discutir com o setor como poderemos
realizar essas melhorias.

 Seria importante o aumento de cotas
para impressão dos trabalhos
acadêmicos, uma vez que a quantidade
em uso não está sendo necessário.

Vamos discutir a ampliação dessas cotas com
relação ao planejamento orçamentário.

 Aumentar o tempo de solicitação para
alimentação de 21h para 00:00, pois
devido ao tempo limitado para dá conta
de tudo, muitas vezes acabamos por por
perder essa solicitação.

Iremos discutir com o setor como poderemos
realizar essas melhorias.
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DIMENSÃO: GESTÃO DE PESSOAS
DEMANDAS DA COMUNIDADE ESCOLAR
ENCAMINHAMENTOS DA GESTÃO
 Novos e mais materiais para os
laboratórios;
 Melhor aproveitamento dos laboratórios,
visto que contam com algumas limitações
ainda.
 Integração entre os servidores;
 Colaboração para uma maior interação
entre servidores e no endomarketing;

Já existe previsão da inclusão dos produtos
feitos na Usina escola da instituição serem
utilizados na merenda, inclusive o doce de
leite.
Da mesma forma, foi posto no planejamento
o atendimento, em relação ao lanche, para
todos os alunos da instituição.
Realizaremos eventos e intensificaremos a
participação de todos os servidores da
instituição.

 cursos de capacitação in company;
 Deve ser intensificada a política de
capacitação dos servidores, fazendo
convênios e firmando parcerias com a
indústria, visando atualizar e aprimorar as
atividades desenvolvidas no Campus,
conforme a realidade atual do mundo do
trabalho.
 Visibilidade e respeito aos técnicos
administrativos;

 Rever editais para afastamento.
 Outra sugestão também seria rever a
flexibilização/horário de estudante para
os servidores que estão fazendo segunda
graduação ou pós. Em alguns campi isso
já existe, em outros não. É preciso rever e
uniformizar as regras sobre esse aspecto.

 Enfermeira no horário noturno até às
22:00 horas;

A Coordenação de Gestão de Pessoas aponta
que está tentando fechar novas parcerias e
que a PROEX está anualmente lançado
editais que contemplem estágio para
capacitação de servidores em empresas
relacionadas a sua área de atuação.
Ampliação dos espaços à esse segmento,
através de voz em todos os conselhos, bem
como as decisões que envolvam esse grupo
sejam debatidas entre seus pares.
Será revisto por comissão própria e aprovada
em suas respectivas instâncias de forma
democrática.
Iremos consultar a DIGPE sobre o assunto,
uma vez que, a orientação que recebemos da
PROJU não permite que os docentes tenham
essa solicitação atendida, quanto ao pleito
em relação aos técnicos administrativos,
existem uma resolução que “entrava” o
processo de liberação.
Para a contratação de mais servidores de
determinadas áreas a instituição precisaria
de liberação de mais códigos de vaga. Temos
apenas uma técnica em enfermagem e, pelo
seu horário, não consegue atender os três
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turnos da instituição. Informamos que a
DIGPE tem mandado vários ofícios ao MEC
solicitando essa ampliação no número de
servidores.
 Mais investimentos para formação
continuada de docentes, no sentido de
garantir despesas com convidados
externos.
 Melhorar o rh dos campi e promover
melhor qualidade de vida ao servidor.

Colocaremos no planejamento recurso para
essa finalidade.

 As reposições nos cargos de pessoas
remanejadas deveriam ser mais
eficientes. Os setores muitas vezes ficam
com déficit nos atendimentos.

As reposições seguem o estabelecido pela
Reitoria. Infelizmente o preenchimento das
vagas, ás vezes, dependem de concursos
públicos. Mas a Gestão de Pessoas irá
verificar o que pode ser feito para agilizar
essa problemática.

DIMENSÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEMANDAS DA COMUNIDADE ESCOLAR
ENCAMINHAMENTOS DA GESTÃO
 Colocar uma linguagem mais fácil de
entender,
 A avaliação ficou bem mais compacta e
Acreditamos ter sido uma crítica ao
direta no entanto ainda é confusa,
Questionário de Avaliação. Iremos propor
principalmente nos primeiros itens
essas questões à Comissão da CPA Central.
avaliados.
 Questionário complexo e um pouco longo
 A instituição precisa acompanhar melhor
o serviço de cantina e dos banheiros.
 Papéis higiênicos nos banheiros
femininos
 papéis higiênicos nos banheiros (pois é
difícil de se ver).
 Incluir ações de monitoramento das
ações pelos setores responsáveis.

Iremos realizar campanhas e divulgações
acerca do trabalho desenvolvido pelos
profissionais de apoio.
Conscientizar os alunos quanto ao não
desperdício de material de limpeza da
instituição.
Faremos reuniões com o Conselho Gestor
para definir como será realizado esse
monitoramento.
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DIMENSÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
DEMANDAS DA COMUNIDADE ESCOLAR
ENCAMINHAMENTOS DA GESTÃO
 Promover mais acessos a informação
Iremos intensificar a produção de
dentro do Campos
informações dentro e fora do campus
 Deixar transparente as decisões
ampliando o uso de redes sociais e a
institucionais
utilização dos murais do campus.
 Outra sugestão é a elaboração de um
Iremos ver a possibilidade de alocação de
periódico para divulgar as produções
recursos para esse fim dentro do orçamento.
acadêmicas dos cursos técnicos (médio e
superior) existentes no campus.
ELOGIOS
No demais, a instituição está de parabéns pela organização e estrutura no geral.
Só tenho a agradecer ao Instituto pelo acolhimento, e pela disponibilidade de todos
colaboradores do IFRN - Currais Novos.
Ta tudo bom!
Ta tudo ótimo, menos o ar-condicionado.
Todos os aspectos foram contemplados.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Avaliação instituição é um importante instrumento de planejamento e melhoria da
qualidade do ensino, tendo em vista que se trata de um chamado democrático à analise não
somente das atividades pedagógicas, mas de todas que fornecem o apoio necessários para que
estas sejam de fato bem desenvolvidas.
A avaliação serve para pensar e planejar a prática docente e essa reflexão torna-se um
recurso para melhorar os processos pedagógicos. No entanto, sabe-se que a qualidade do ensino,
foco primordial da instituição, ultrapassa o fazer do professor, necessitando de ações de
planejamento que envolvam também a equipe gestora, os discentes, a equipe de técnicos e
todos que estão direta ou indiretamente ligados à instituição, como a comunidade local.
A princípio, se percebe a necessidade de uma maior participação da comunidade
acadêmica, pois apesar dos constantes chamamentos por parte da CPA local, campanha de
divulgação entre professores e alunos, incentivo de premiação para turma que conseguisse o
melhor número de questionário de pais, destinação de laboratórios de informática para os
estudantes, ainda assim, a quantidade de respondentes no geral foi aquém do universo
estimado.
A principal dificuldade para se responder o questionário se deu, de acordo com os
próprios respondentes, devido à grande extensão do mesmo. A maioria observou a quantidade
de questões e a linguagem utilizada como um ponto negativo, fazendo com que muitos não se
disponibilizassem a responder ou responder por completo, correndo assim o risco de a pesquisa
não condizer com a realidade do campus.
Uma outra dificuldade talvez se dê pelo fato de que muitos ainda não compreendem a
importância de um processo democrático de gestão e não observa a avaliação como um caminho
para pensar e planejar a prática docente e assim melhorar os processos pedagógicos.
Apesar das dificuldades encontradas foi possível averiguar sugestões e anseios para a
melhoria do planejamento e gestão do campus, tanto no sentido pedagógico, quanto no que diz
respeito a melhoria da infraestrutura oferecida a comunidade escolar.
Os estudantes em sua maioria opinaram por uma melhoria na estrutura do campus com
sugestões de criação e otimização do espaço do mesmo. Alguma dessas ações já vem sendo
implementadas pelo campus, enquanto que outras ainda estão em fase de planejamento. Os
estudantes visualizam e opinam muito mais a respeito da estrutura física devido ao maior tempo
que passam usufruindo da mesma, em alguns casos convivem mais tempo na escola do que em
seu lar, sendo muitos deles oriundos de famílias de renda baixa, como pode ser visto nos dados
da pesquisa, sendo, portanto, no campus onde eles buscam atender e/ou complementar
necessidades básicas como alimentação e até mesmo de auxílio a saúde.
Os demais segmentos, por possuir uma maturidade e maior conhecimento pedagógico
atenta muito mais para as ações de melhoria da qualidade do ensino, bem como apresenta a
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necessidade de afirmação da gestão participativa e transparente. Assim foi possível perceber
preocupações quanto à adequação de cursos à demandas locais de mercado, formação
continuada nas reuniões pedagógicas, bem como uma maior socialização entre os docentes de
suas práticas pedagógicas, além de melhora nas relações interpessoais técnicos-docentes.
Vale destacar ainda alguns anseios por parte do segmento Técnicos, em relação ao
reconhecimento da importância de suas funções, as quais dão o apoio necessário para o
funcionamento da instituição e consequentemente, para o bom funcionamento do ensino,
pesquisa e extensão. Nesse sentido, foi percebida demandas como oferta de cursos de
capacitação para os servidores, revisão dos processos de avaliação, reconhecimento e gestão dos
servidores de um modo geral, e necessidade de ações e práticas mais condizentes com o princípio
democrático que deve reger uma instituição de educação.
Por fim, reafirma-se a importância da avaliação institucional, tendo em vista a
dinamicidade da sociedade e por consequência do sistema educacional, sendo necessária o
constante processo de planejamento, execução e avaliação das ações em busca sempre da
melhoria da tríade ensino-pesquisa-extensão, no entanto reavaliar também os métodos
utilizados para que os resultados sejam o mais condizente possível com a realidade da instituição.
No mais, manter constante o foco nos objetivos a serem alcançados em busca de uma educação
digna e de qualidade para todos.
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