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1 . CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 O Campus Castanhal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Pará (IFPA) compreende uma instituição que historicamente no bojo da educação do 

Pará se diferencia no processo da oferta do saber formal, não apenas pela sua história, 

mas, sobretudo, pela particularidade do modelo de ensino que vem ofertando ao logo de 

sua existência, e mais ainda pelos avanços e mudanças sofridos nos últimos anos. 

 O presente documento pretende fazer um breve levantamento das realidades 

apresentadas pela instituição, compreendendo parte da avaliação interna realizada pela 

Comissão Própria de Avaliação – CPA, feita com base nas dimensões da Ação 

Pedagógica na Ação Docente, Dimensão Pedagógica na Ação Discente e na Avaliação 

da Gestão. 

 Trata-se de um relatório de avaliação preliminar aplicado aos docentes  para 

avaliar  o 2º semestre de 2012. Este material constitui um instrumento para refletirmos 

sobre nossas praticas pedagógicas. Com base nos dados apresentados nesta avaliação 

pretendemos ao mesmo tempo descobrir e superar nossos limites no que tange ao 

aprimoramento de nossa prática educacional e de formação humana em que estamos 

inseridos. Neste sentido, a presente avaliação partindo de um panorama preliminar de 

nossa instituição tanto no aspecto pedagógico quanto institucional, procura 

compreender a história construída e apontar sugestões para o melhoramento do trabalho 

oferecido dentro dos quadros político-pedagógicos dos cursos de graduação. 

          A metodologia de trabalho adotada foi primeiramente uma sensibilização sobre o 

Sistema de Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), a importância desta 

avaliação para o ato de reconhecimento do curso, a contribuição dos estudantes neste 

momento do reconhecimento e a aplicação dos formulários de avaliação referente ao 2º 

semestre de 2012. Os formulários de avaliação foram aplicados apenas aos estudantes, 

pois este trabalho foi conduzido num primeiro momento pelo setor pedagógico da 

graduação. Devido às dificuldades enfrentadas pela CPA- Campus Castanhal, este 

trabalho organizado pelo setor pedagógico passou a constituir parte deste relatório 

preliminar. 
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2 . UM BREVE HISTÓRICO DO CAMPUS CASTANHAL 
 

A história oficial do IFPA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Pará – Campus Castanhal começa a ser contada a partir do ano de 1905, quando da 

fundação do Instituto Orfanológico do Pará na ilha de Caratateua, em Icoaraci – distrito 

pertencente à cidade de Belém, capital do Estado. O Instituto Orfanológico foi 

constituído para abrigar e educar meninos de 05 a 12 anos, considerados pelo poder 

oficial como “desvalidos da sorte”.  Em 07 de setembro de 1922, através do Decreto Lei 

15.149/21, o referido Instituto era transformado em Patronato Agrícola Manoel Barata, 

permanecendo com este nome até 1934, quando é elevado a condição de Aprendizado 

Agrícola. 

Atendendo à solicitação do então governador Lauro Sodré, o presidente da 

República Epitácio Pessoa no dia 01 de dezembro de 1921 – ano do centenário da 

Independência e do 33º aniversário da República – através da publicação do Decreto Lei 

Nº 15. 149 estabeleceu a fundação do Patronato Agrícola Manoel Barata, passando 

então a ser regido pelo regulamento aprovado pelo Decreto Lei Nº 13.076 de 05 de 

julho de 1919. 

 A criação da referida instituição veio representar um marco do ensino 

rural/profissional na região amazônica, constituindo a primeira ação do governo federal 

direcionada ao ensino Agrícola no Estado do Pará. (OLIVEIRA, 2007). 

Desta forma, convém salientar que no ano de 1920, conforme observado 

verificou-se a promulgação de uma medida política que pode ser considerada como a 

efetivação da instituição que dá origem a fundação do Campus Castanhal como 

patronato agrícola, que foi a concessão do Decreto Lei N° 1.957, firmando um acordo 

entre o Governo Federal e o Governo do Estado do Pará, a época sob o comando do 

governador Lauro Sodré, que transfere para a união as terras da Ilha de Caratateua, em 

Outeiro, onde justamente localizava-se o Instituto Orfanológico do Pará. 

É neste sentido, porém, que oficialmente se considera como nascimento do 

Campus Castanhal, a fundação do Patronato Agrícola Manoel Barata em 1921, antiga 

EAFC – Escola Agrotécnica Federal de Castanhal, daí o fato de se comemorar apenas 

90 anos de existência do Campus, e não 107 anos, que na essência das evidências 

históricas o referido campus apresenta, constituindo-se assim numa instituição de ensino 

centenária. 
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Figura 1: Foto do dia da fundação do Instituto Orfanológico em 1905. 

Fonte: Arquivo do DDE. Sem data de registro. 

 

O Instituto Orfanológico do Pará ou Patronato Agrícola Manoel Barata, antiga 

EAFC, hoje IFPA não percebe os mesmos objetivos quando de suas origens, ou seja, 

vigiar, controlar e punir com adequada correção às crianças e jovens pobres da época; 

na atualidade sua filosofia é formar os sujeitos para a vida, que lhes sirva não apenas 

como formação técnica-profissional para o mundo do trabalho, mas também lhes 

possibilite meios e alternativas de transformação de suas realidades histórico-

geográficas e culturais. 

Em 12 de março de 1934 através do Decreto Lei nº 24.115, o Patronato Agrícola 

“Manoel Barata” passou a Aprendizado Agrícola do Pará, anos mais tarde passou por 

outra mudança de nomenclatura, sendo então denominado Aprendizado Agrícola 

“Manoel Barata”, mediante o Decreto Lei 1.029/39. 

Em 1946 o Aprendizado Agrícola “Manoel Barata” foi transformado em Escola 

de Iniciação Agrícola “Manoel Barata”, também conhecida como Escola de Mestria 

Agrícola “Manoel Barata”, onde os alunos após concluírem o curso, recebiam o 

certificado de mestre agrícola, porém mesmo com tais mudanças não se alterou os 

propósitos de sua formação inicial em termos de educação, pelo contrário, aprofunda-se 

a visão tecnicista, obviamente, agora muito mais voltada a atender os interesses do 

mercado de trabalho. 
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No início da década de 1960, com a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e 

Bases – LDB, a Lei n° 4.024/61, que veio definir as diretrizes e as bases da educação 

brasileira em todos os níveis, a Escola de Mestria Agrícola Manoel Barata passou 

também a ofertar os cursos de Ginasial Agrícola e Colegial Agrícola, ambos instituídos 

respectivamente pelo Decreto Lei nº 53.558 de 13/12/1964 e o Decreto Lei nº 63.158 de 

23/08/1968. 

 No ano de 1972, em 18 de junho, o Colégio Agrícola Manoel Barata muda de 

endereço, depois de mais de 04 décadas localizado na pacata Ilha de Caratateua em 

Icoaraci, faz o que para a época em questão pode ser considerada como uma longa 

viagem sem volta, sendo então transferido para a cidade de Castanhal – Pará, quando a 

partir deste momento passou a oferecer o Curso de Técnico em Agropecuária.  

 

 

 
A transferência da escola da Ilha de Caratateua (Outeiro – Pará) em Icoaraci para 

a cidade de Castanhal foi autorizada pelo Decreto Federal, Nº. 70.688 de 08 de junho de 

1972, a referida transferência foi realizada em 21 de junho de 1972. A mudança da 

escola para a Castanhal segue e ao mesmo obedece ao quadro de mudanças vividas pelo 

país desde os anos de 1960 no que tange a adoção do modelo agrícola receitado pelo 

grande capital que vendia a época o pacote tecnológico da Revolução Verde. 

Figura 2: O exército chegando com a mudança do Colégio Agrícola Manoel Barata no 
município de Castanhal – PA. 

Fonte: Arquivos do DDE/1972. 
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É importante salientar que o processo de transferência da escola só tornou-se 

possível mediante a realização de um convênio realizado entre o Governo Federal e a 

Prefeitura da cidade local, intermediado pelo Governo do Estado. No ano anterior o 

Governo Municipal em colaboração do então na época Instituto Nacional de 

Desenvolvimento Agrário – INDA e da Superintendência para o Desenvolvimento da 

Amazônia – SUDAM, além do Governo Estadual, promoveu a construção da antiga 

Escola de Formação Agropecuária de Castanhal, batizada pelo nome de “Dr. Dix-Huit 

Rosado Maia”, inaugurada no dia 28 de janeiro de 1971. 

É válido salientar que a transferência da escola para a cidade de Castanhal dá-se 

em pleno regime militar e dentro do contexto das reformulações na área da educação 

trazidas pela Lei 5.692/71, que mexeu fundamentalmente no ensino dos antigos 1° e 2° 

graus. Neste contexto, significa dizer que a escola será e assim permanecerá por muito 

tempo percebendo as diretrizes educacionais pensadas pelos militares e, portanto, 

voltadas aos interesses das elites dirigentes rurais e urbanas do país. 

A Lei n° 5.692 de 1971, então assinada e promovida pelo ministro da educação o 

Sr. Jarbas Passarinho, é toda concebida nos princípios técno-burocratas, típicos do 

período, uma vez que o país e em especial o regime militar percebia a forte influência 

do tecnicismo taylorfordista norte-americano. As reformas do ensino de 1° e 2° graus 

produzidas pela referente alteraram cabalmente a formação dos jovens no país, pois 

minou a educação de uma má formação no ensino médio, deteriorando o processo 

ensino-aprendizagem, uma vez além de castrar a relação professor-aluno, veio impedir o 

exercício de pensar, tolindo as possibilidades de diálogos, reduzindo o ensino e a 

educação a mediocridade do fingimento, onde professores fingiam que ensinavam e 

alunos fingiam que aprendiam. 

A política do governo na época foi de expandir o ensino profissionalizante para 

todo o ensino médio, antigo 2° grau, com base na concepção de uma Pedagogia 

Tecnicista, onde a disseminação do ensino médio passa a ser usada pelas elites dentro 

da educação brasileira, como uma estratégia para impedir o acesso ao conhecimento por 

parte das camadas populares. Não é e nem foi à toa que a educação no Brasil começou 

pelo ensino superior, este obviamente voltado a atender os interesses das elites, 

condenando assim as massas populares ao mundo da ignorância e da alienação. 

Ainda nos idos dos anos de 1979 em virtude do plebiscito para se decidir qual 

seria o nome da instituição: Escola Agrotécnica Manoel Barata ou Escola Agrotécnica 

Federal de Castanhal, a escola passou então a ser denominada pelo nome atual, onde o 
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currículo da instituição passa a ser pautado no modelo do Sistema Escola Fazenda, até 

as mudanças trazidas pela LDB 9.394/96. 

Oficialmente a mudança de nome da instituição para Escola Agrotécnica Federal 

de Castanhal foi resultado do Decreto Lei 83.935 de 04/09/1979 que em seu artigo 1° 

alterou a denominação dos estabelecimentos de ensino, onde então as instituições de 

formação/preparação agrícola, ligadas a antiga Coordenação Nacional de Ensino 

Agropecuário – COAGRI passam a perceber uma denominação uniforme de ESCOLA 

AGROTÉCNICA FEDERAL, seguida do nome da cidade onde se localiza o referido 

estabelecimento. 

Dessa forma, de acordo com as observações de Oliveira (2007) quando ocorre a 

mudança da nomenclatura Colégio Agrícola “Manoel Barata” para Escola Agrotécnica 

Federal de Castanhal, nota-se que o nome privilegia o caráter tecnicista do 

estabelecimento, tendo a escola a partir daquele momento passando a atender apenas 

alunos do antigo 2° grau, abandonando as demais modalidades de ensino que outrora 

atendia. 

A partir de dezembro de 2008 a antiga EAFC transforma-se no Campus 

Castanhal do IFPA, mediante a promulgação do Decreto Lei Nº 11.892 do dia 29 de 

dezembro do ano supracitado. Desde então passamos a viver uma nova realidade 

administrativa e pedagógica. No bojo de sua política institucional e pedagógica foram 

criados novos cursos, onde aí se encontram os cursos técnicos na modalidade 

subseqüente (Técnico em Redes de Computadores e Técnico em Meio Ambiente), os de 

nível superior (Agronomia, Tecnologia em Aquicultura, Licenciatura em Educação do 

Campo, Pedagogia e Licenciatura em Geografia e em Computação). Desta maneira, 

percebe-se os novos desafios com os quais passamos a vivenciar e os novos caminhos 

que estamos coletivamente aprendendo a trilhar e ao mesmo tempo construir. 

 

Quadro 1 – Nomes dados a EAF de Castanhal desde sua criação 

Nome Local Decreto N° e Ano 

Instituto Orfanológico do 

Pará 

Ilha de Caratateua/Outeiro 

(Icoaraci – Belém) 

 

Patronato Agrícola 

“Manoel Barata” 

Ilha de Caratateua/Outeiro 

(Icoaraci – Belém) 

15.149/1921 

Aprendizado Agrícola do Outeiro – Belém  24.115/1934 
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Pará 

Aprendizado Agrícola 

“Manoel Barata” 

Outeiro – Belém  1.029/1939 

Ginásio Agrícola “Manoel 

Barata” 

Outeiro – Belém  53.558/1964 

Colégio Agrícola “Manoel 

Barata” 

Outeiro – Belém  63.158/1968 

 

Escola Agrotécnica Federal 

de Castanhal 

Castanhal – Pará  83.935/1979 

Instituto Federal do Pará Castanhal – Pará 11.892/2008 

 

2.1. LOCALIZAÇÃO E ORGANIAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL 
 

O IFPA- Campus Castanhal está localizado às margens da BR 316 na porção 

nordeste do Pará, mas precisamente a altura do quilometro 63 da referida rodovia, logo 

na entrada da cidade de Castanhal, bairro da Saudade. O Campus hoje e desde sempre 

compreende uma significativa importância no que tange o desejo de acesso de muitos 

jovens não só no ensino técnico profissional e superior, mas como também na busca do 

que pode ser considerada uma melhor formação educacional existente na rede pública. 

O Campus possui uma área total de 273 hectares, onde além dos prédios 

(administrativos, biblioteca e salas de aula, laboratórios) que compreendem a estrutura 

física do espaço escolar, aos fundos encontra-se os espaços produtivos e de pesquisa, 

área usada para algumas atividades técnicas desenvolvidas no seu entorno. o Instituto 

possui diversos de setores de formação técnica e profissional que subsidiam os cursos 

do Ensino Básico, Superior e a Pós-Graduação, onde jovens e adultos de diversos 

municípios do estado do Pará desenvolvem estudos na perspectiva de uma formação 

técnica, cidadã e humanista. 
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Figura 3: Vista parcial da fazendinha da escola, com alguns setores de 

trabalho. 

Fonte: Arquivo de trabalho pessoal. Ano 2009. 

Segundo os dados levantados neste ano de 2012, o Campus Castanhal atende 

hoje educandos oriundos de 73 municípios do Estado do Pará. O número de educandos 

(as) atualmente matriculados contabiliza um total de 1.617 estudantes. Levando em 

conta os números do ano de 2008, período em que criado o IFPA – Campus Castanhal, 

a escola atendia um total de 78 municípios dos 144 existentes no estado, contando a 

época com um número de 750 estudantes matriculados. 

É importante lembrar que o Campus trabalha com regime de internato para 

alguns estudantes com dificuldades financeiras de perceberem moradias em Castanhal, 

do total de educandos (as) com matriculas regular na instituição, 224 são internos, sendo 

a maioria do sexo masculino, pois o internato feminino só foi criado muito 

recentemente pela atual gestão, atendendo um número 80 educandas. 

Os cursos ofertados pelo Campus até o presente momento são: Técnico em 

Agropecuária, Técnico em Floresta, Técnico em Agroindústria, Técnico em Redes de 

Computadores, Técnico em Meio-Ambiente, Licenciatura em Computação, Licenciatura 

em Pedagogia, Licenciatura em Geografia, Agronomia – Bacharelado, Tecnologia em 

Aquicultura, Licenciatura em Educação do Campo, Especialização em Educação do 

Campo e Aperfeiçoamento em Educação do Campo. 
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O universo de educandos (as) do Campus está distribuído em 46 turmas, sendo 

09 na Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrado com Ensino Técnico, 03 

no Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

– PROEJA, 13 da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Subsequente, 17 

turmas de Graduação (03 de Computação, 05 de Pedagogia, 01 de Geografia, 03 de 

Agronomia e Aquicultura e uma de Licenciatura em Educação do Campo). É importante 

ressaltar que deste total de turmas, o Campus trabalha na modalidade da educação 

integrada com 15 turmas, o que compreende cerca de 963 educandos em processo de 

formação durante todo o dia, pela manhã e a tarde, o que de certa forma nos limita a 

ofertar novas turmas, dado o coeficiente do nosso corpo docente e técnico-

administrativo. 

3. HISTÓRICO DA CPA NO ÂMBITO DO IFPA CAMPUS CASTANHAL 
 

O tema CPA começa a ser discutido no Campus em um encontro Pedagógico 

realizado no período de 07 a 09 de fevereiro de 2011, dentre os temas discutidos estava 

a “Comissão Própria de Avaliação do Ensino Superior: Legislação, objetivos e eleição”.  

No dia 18 de fevereiro ocorreu uma reunião na Sala Multiuso do Prédio do Ensino de 

Graduação, onde se deu continuidade a discussão do Encontro pedagógico do tema 

CPA, nesta reunião foi designada a comissão que ficaria responsável em organizar a 

eleição dos membros da CPA. 

No mês abril de 2011 foi lançado o Edital EDITAL CPIE-CPA/IFPA-

CAMPUS CASTANHAL – Que dispõe sobre abertura do processo de inscrição, 

eleição e nomeação da comissão própria de avaliação (CPA-SINAES/MEC) do IFPA-

CAMPUS CASTANHAL (TRIÊNIO 2011/2013), as inscrições dos candidatos foi 

homologada no dia 03 de maio de 2011 e a eleição foi realizada entre seus pares no dia 

12 de maio do mesmo ano. 

As atribuições da Comissão Própria de Avaliação estão são definidas na lei 

10.861 de 14 de abril de 2004: a condução dos processos de avaliação internos da 

instituição, da sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP. 

No dia 13 de junho de 2011 o Diretor Geral do Campus Castanhal baixou a 

Portaria de Nomeação da CPA Nº 154/2011. 

Após a constituição da Comissão, foi realizada no dia 07/07/2011 uma reunião 

com os integrantes da CPA Campus Castanhal onde foram repassadas algumas 
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orientações da Professora Nazaré Rodrigues, Coordenadora dos Cursos de Tecnologia 

do IFPA sobre como deveríamos conduzir o processo de avaliação dos cursos do 

Campus Castanhal. 

Em agosto de 2011 o Instituo entrou em greve retornando as atividades no mês 

de Setembro, o que impediu o andamento dos trabalhos desta comissão.  No 1º semestre 

de 2012 a CPA aplicou o formulário de avaliação aos docentes e estudantes do Curso de 

Agronomia. Neste relatório preliminar não consta os resultados referentes aos docentes 

porque estes não responderam a solicitação da CPA, quanto aos estudantes os dados 

foram analisados devido a greve que ocorreu no período de agosto a outubro de 2012. 

       Uma nova portaria foi emitida pela Direção Geral incluindo como membros da 

CPA  na categoria técnico-administrativo como suplente a pedagoga Gleice Izaura da 

Costa Oliveira  e como suplente  na categoria docente a professora Roberta de Fátima 

Rodrigues Coelho. 

       Após ser constituída esta CPA, foi organizado o relatório com os dados referentes 

ao Curso de Agronomia. 

4 . INDICADORES DE QUALIDADE 
 
  Após o processo de avaliação, reflexões e ações, obtivemos os seguintes 

indicadores de crescimento na qualidade da educação do Instituto. 

4.1. CURSO DE AGRONOMIA 
 

De acordo com o relatório/justificativa emitida pelo coordenador do curso, 

foram realizadas pela equipe pedagógica do curso as seguintes ações que referem-se ao 

exercício do 2º semestre de 2012: 

I.  Efetivação de trabalho de sensibilização em relação a importância de sua participação 

no processo de avaliação do curso. 

 

II. Infraestrutura acadêmica: 

• O curso possui 38 docentes efetivos, dos quais 13 possuem doutorado, 22 possuem 

mestrado, sendo 15 docentes cursando o doutorado e 03 com especialização e esse 

estão cursando o mestrado. 

• Criação do Núcleo Docente estruturante – NDE. 

• Criação do colegiado do curso. 
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• Comissão de estágio supervisionado. 

5. A PESQUISA 
 

  O processo de avaliação iniciou-se no 1º semestre de 2011 com os cursos de 

Tecnologia em Aquicultura, onde foi apresentado um relatório para o reconhecimento  

do curso de Aquicultura.  No 2º semestre de 2012 iniciaram-se os trabalhos da CPA 

com os estudantes do Curso de Agronomia.  

          Na 1º etapa de avaliação a pesquisa realizada envolveu a participação dos 

discentes do curso de agronomia. Iniciamos o trabalho com a aplicação dos 

questionários aos discentes. Na 2º etapa de avaliação serão avaliados os docentes e 

técnicos administrativos. Para os docentes de Agronomia foram encaminhados os 

formulários, dos quais a CPA não obteve retorno; para os servidores técnico-

administrativos os formulários não foram encaminhados devido a greve. 

5.1. DA ANÁLISE DOS DADOS 
 

Foram utilizados questionários (em anexo) com questões objetivas, na qual os 

discentes escolhiam as opções  A (insuficiente) , B (Regular), C(Bom), D (excelente). O 

questionário abordou três dimensões: A DIMENSÃO PEDAGÓGICA EM 

RELAÇÃO AOS DOCENTES, na qual os discentes avaliaram os professores do 

semestre, A DIMENSÃO PEDAGÓGICA EM RELAÇÃO AOS DISCENTES, onde 

os discentes realizaram uma auto avaliação e a DIMENSÃO DE GESTÃO, onde os 

discentes avaliaram a coordenação do curso, a infra-estrutura, secretária do curso e 

outros aspectos. 

Esses dados posteriormente foram tabulados e sistematizados para a construção 

do relatório pela CPA. 

 

5.2. CATEGORIA DISCENTE DO CURSO DE AGRONOMIA 
 

 Nesta primeira etapa de avaliação foram envolvidos 26 alunos da turma de 2010, 

32 alunos da turma de 2011 e 23 alunos da turma de 2012. Como procedimento para 

realização da avaliação houve inicialmente uma sensibilização, momento este, em que 
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os alunos foram esclarecidos sobre o SINAES, o processo para autorização e 

reconhecimento do curso. 

 
      
6. RESULTADOS PRELIMINARES      
 
6.1 Avaliação da turma de Agronomia de 2010                        

 
A. Dimensão Pedagógica na ação docente 

 
 Com base nos dados obtidos pelos questionários os discentes da turma de 2010 

mostrou-se satisfeita com desempenho dos docentes pois a maioria dos discentes  

atribuíram conceitos C (bom) e D (excelente). Observou-se também que em alguns itens 

os discentes atribuíram conceitos A (insuficiente) e B (regular) como: Falta de 

utilização de recursos didáticos durante as aulas,  Planejamento integrado da disciplina e 

integração entre ensino, pesquisa e extensão (Figura 5).  
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Figura 5. Dimensão pedagógica na ação discentes 
 
                                  
B. Dimensão pedagógica na ação discente 
 

 Em relação a auto-avaliação os discentes atribuíram conceito C (Bom) e D 

(excelente) para os itens avaliados, no entanto, como ponto fraco atribuíram  B (Fraco) 

para o item atividades socioculturais de integração (Figura 6). 
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 Figura 6. Dimensão pedagógica na ação discente              
 
                                
 
 C.  Dimensão da Gestão em relação a coordenação do Curso de Agronomia 
  

 Em relação a coordenação do curso a maioria dos alunos atribuíram conceito C 

(bom) aos itens relacionados a dimensão da gestão (coordenação do curso). No item 

Infra-estrutura para disciplina (equipamento, laboratórios, espaço físico, material 

didático e comunicação com a coordenação foi atribuído conceito C (bom) pela maioria 

dos estudantes. Contudo, estes item foram os que mais receberam conceito B (regular), 

o que mostra uma fragilidade no curso. 
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 Figura 7. Dimensão da gestão na coordenação do curso de agronomia. 

 

 

  6.2 Avaliação da turma de Agronomia de 2011                   
 
A. Dimensão Pedagógica na ação docente.  
 

Os discentes da turma de 2011 do curso de agronomia atribuíram conceito C (bom) e D 

(Excelente) para os itens da dimensão pedagógica. Atribuíram conceitos A 

(insuficiente) e B (regular) para os seguintes itens, o que consideramos como pontos 

fracos do curso: Planejamento integrado da disciplina, integração entre ensino, pesquisa 

e extensão, metodologia e dinâmicas desenvolvidas durante as aulas possibilitaram uma 

melhor aprendizagem dos conteúdos, articulação entre teoria e pratica, desempenho 

ético profissional do professor, relação interpessoal, assiduidade do professor, utilização 

da carga horária da disciplina (Figura 8). 
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Figura 8: Dimensão Pedagógica na ação docente 

 

 

B. Dimensão Pedagógica na ação discente. 
 

 Os discentes atribuíram conceito C (Bom) para a maioria dos itens do 

questionário, no entanto, item como convivência da turma, atividades socioculturais de 

integração, pontualidade, compreensão dos conteúdos acadêmicos abordados, produção 

individual, assiduidade, participação da turma nas atividades realizadas e outras 

receberam conceito A (insuficiente)  e B (regular), o que mostra uma fragilidade da 

turma de 2011 (Figura 9). 
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Figura 9. Dimensão Pedagógica na ação discente 
 
 
C.  Dimensão da Gestão em relação a coordenação do Curso de Agronomia. 

 

 Em relação à coordenação do curso os discentes atribuíram conceito A 

(insuficiente) e B (Regular) nos itens do questionário (Figura 10). Fato esse observado 

pela CPA como uma Fragilidade no curso, no entanto, a CPA observou também que 

esse fato ocorreu apenas na referida turma. 
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Figura 10. Dimensão da Gestão em relação a coordenação do Curso de Agronomia 
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6.3 Avaliação da turma de Agronomia de 2012       
 
A. Dimensão Pedagógica na ação docente. 
 
 Em relação aos docentes a maioria dos discente atribuíram conceitos  C (bom) e  

D (excelente)  para os itens do questionário (Figura 11). Para os itens Planejamento 

integrado, integração entre ensino, pequisa e extensão, articulação entre teoria e pratica, 

relação dos conteúdos da disciplina com eixo temático previsto no plano de curso, 

metodologia e dinâmicas desenvolvidas durante as aulas possibilitaram uma melhor 

aprendizagem dos conteúdos e utilização de recursos didáticos durante as aulas os 

discentes atribuíram conceitos A (insuficiente) e B (regular) (Figura 11). 
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 Figura 11. Dimensão Pedagógica na ação docente 
 
 

B. Dimensão Pedagógica na ação discente. 
 

  Para esse item os discentes atribuíram na sua maioria conceitos C (Bom) e D 

(Excelente) e poucos discentes atribuíram conceitos A (insuficiente) e B (regular) 

(Figura 12). 
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 Figura 12. Dimensão Pedagógica na ação discente 
 
 
C.  Dimensão da Gestão em relação a coordenação do Curso de Agronomia. 
 
 
 Em relação a coordenação a CPA identificou fragilidade devido os conceitos 

atribuídos pelos discentes  A (insuficiente), B (Regular), os item são: comunicação com 

aturma, apoio acadêmico da coordenação do curso durante a disciplina, apoio 

acadêmico da secretaria do curso durante a disciplina, infra-estrutura para a disciplina 

(equipamentos, laboratórios,espaço físico,material didático) (Figura 13). 
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Figura 13. Dimensão da Gestão em relação a coordenação do Curso de Agronomia 
 
 
 
7. AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA CPA 
 
7.1. PONTOS FORTES OBSERVADOS NA ANÁLISE DAS DIMENSÕES 
 
A CPA identificou os seguintes pontos fortes: 
 

• Assiduidade e pontualidade dos docentes; 

• Contribuição dos conteúdos à formação integral político-pedagógica; 

• Desempenho ético-profissional do (a) professor (a); 

• Relação dos conteúdos da disciplina com Eixo Temático previsto no Plano 

de Curso; 

• Articulação entre teoria e prática; 

• Compreensão pelos discentes dos conteúdos acadêmicos abordados; 

• Reflexão crítica sobre os conteúdos acadêmicos abordados e a prática 

profissional; 

• Relação interpessoal com o (a) professor (a); 

• Metodologia e dinâmicas desenvolvidas durante as aulas possibilitaram uma 

melhor aprendizagem dos conteúdos; 

• Formas de avaliação adotadas na disciplina; 
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7.2. FRAGILIDADES OBSERVADAS NA ANÁLISE DAS DIMENSÕES 
 

• Pouca utilização dos recursos didáticos pelos docentes; 

• Dificuldades em realizar planejamento integrado das disciplinas; 

• Dificuldades na integração entre ensino, pesquisa e extensão; 

• Fragilidades entre o diálogo dos discentes com a coordenação do curso em 

algumas turmas; 

• Problemas na garantia da infra-estrutura completa para as disciplinas 

(equipamento, laboratório etc..) 

 
 
8. SUGESTÕES DE ASPECTOS QUE DEVEM SER LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO 
 
A CPA sugere as seguintes ações como estratégias para melhoria na qualidade de ensino 
do curso de Agronomia. 
 

• Acompanhamento pela coordenação pedagógica do curso junto aos docentes; 

• Incentivo à pesquisa do corpo docente e discente;  

• Incentivo na utilização dos espaços fora de sala de aula (laboratórios, 

espaços de campo, biblioteca etc..); 

• Estabelecer horário para atendimento da coordenação aos discentes; 

 
 
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Esse relatório consolida o importante papel da CPA no IFPA - Campus 

Castanhal, assim como retrata junto a comunidade acadêmica do Campus a importância 

de todos os atores (Docentes, Discentes, Técnicos administrativo) na construção de uma 

educação de qualidade. Este relatório mostra as opiniões que são resultados de um 

processo avaliativo construído coletivamente entre os discentes, coordenação 

pedagógica do curso de Agronomia e a CPA do campus e que tem como objetivo final 

promover a mudança para garantir um ensino democrático, participativo que estimule 

não apenas a formação de profissionais, mais também estimule a união entre os 

servidores para transformar as fragilidades em pontos fortes. 
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ANEXO 
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                                                                                                          Prezado (a) Discente 

I. A avaliação é compreendida como um processo dialógico e permanente. O objetivo desse instrumento é registrar a sua avaliação em relação a 
cada disciplina ministrada na perspectiva de aprimorarmos o processo de formação. Responda cada item indicado com um X na letra 
correspondente do parêntese abaixo.  

(A) SATISFATÓRIO      (B) POUCO SATISFATÓRIO     (C) INSATISFATÓRIO 

CURSO:_____________________DISCIPLINA:___________________________________________PROFESSOR(A):___________________
_________ 

                                                                                      Dimensão Pedagógica na Ação Docente 
ITEM  *Incluir nome da 

disciplina 
ministrada no 
semestre 

*        * 

 

A 

 

B 

   

C 

   

A 

 

B 

 

C 

 

A 

 

B 

 

C 
Contribuição dos conteúdos à formação integral político-pedagógica    
Relação dos conteúdos da disciplina com o Eixo Temático previsto no Plano de Curso    
Planejamento Integrado da disciplina    
Articulação entre teoria e prática     
Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão    
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Metodologias e dinâmicas desenvolvidas durante as aulas possibilitaram uma melhor 
aprendizagem dos conteúdos 

   

Utilização de recursos didáticos durante as aulas    
Desempenho ético-profissional do (a) professor (a)    
Relação interpessoal do (a) professor (a) com a turma    
Atividade(s) de avaliação dinamizada pelo (a) professor (a)     
Utilização da carga horária da disciplina    
Assiduidade do (a) professor (a)    
Pontualidade do (a) professor (a)    

 

Dimensão Pedagógica na ação Discente: Esse espaço é reservado para Auto-Avaliação do estudante 
ITEM       A          B C 

Compreensão dos conteúdos acadêmicos abordados    
Contribuição nas atividades em grupo    
Reflexão crítica sobre os conteúdos acadêmicos abordados e a prática profissional     
Produção Individual    
Relação Interpessoal com o(a) professor(a)    
Convivência da turma entre si    
Assiduidade    
Pontualidade    
Atividades Sócio culturais de integração    
Participação da turma nas atividades realizadas    

Dimensão da Gestão: Esse espaço é reservado para a avaliação da gestão 
ITEM                COORDENADOR (A) 

   A    B C 
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Comentário Livre e/ou 
Sugestões:__________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Assinatura do 
Discente:______________________________________________________________________________________(preenchimento opcional)               

Data:___________                

 
 

Comunicação da Coordenação com a Turma    
Apoio acadêmico da Coordenação do Curso durante a  disciplina    
 Apoio acadêmico da Secretaria do Curso durante a disciplina    
Infra-estrutura para a disciplina (equipamentos, laboratórios, espaço físico, material didático)    
Relação Interpessoal com o (a) professor (a)    
Orientação da coordenação quanto ao calendário, disciplina, requerimento escolar, apostilas e procedimentos 
administrativos e pedagógicos. 

   


