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APRESENTAÇÃO 

 

Neste documento, se apresenta o resultado parcial da autoavaliação institucional 

do Instituto Federal do Pará realizada pela Comissão Própria de Avaliação Institucional e do 

Campus Castanhal, com base nas dimensões Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão, 

Comunicação com a Sociedade, Políticas de Atendimento aos Discentes e da Infraestrutura 

estabelecidas no SINAES, referentes ao ano de 2021, envolvendo as categorias de discentes, 

docentes e técnicos-administrativos e, assim, se inicia o ciclo de 2021-2023. 

Na consolidação desta prática, visamos avaliar e aprimorar a eficiência acadêmica 

dos cursos ofertados pelo IFPA, traduzidos nas dimensões preconizadas pelo SINAES. É 

relevante destacar que os resultados dessas avaliações estão sendo, na prática, utilizados 

como elementos para orientar as ações dos processos de gestão do IFPA. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) é uma 

instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, 

especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 

ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos e nas suas 

práticas pedagógicas. Tem como missão desenvolver e difundir conhecimento científico e 

tecnológico, formando profissionais capacitados para o exercício da profissão e da cidadania 

plena.  

Cumprindo o seu papel, o IFPA apresenta o relatório que se refere ao ano base de 

2021 de seu processo de autoavaliação, envolvendo o ciclo avaliativo de 2021-2023, com o 

objetivo sistematizar o processo de autoavaliação institucional em atendimento à Nota 

Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065, de 09 de outubro de 2014.  

 

1.1 – Composição da CPA 

Em decorrência do cenário vivenciado no ano de 2020 e 2021, com suspensão de 

atividades acadêmicas, bem como em decorrência das fragilidades nos referidos exercícios 

houve a saída dos membros da CPA Institucional e das CPAs locais (da categoria de 

professores, saíram todos e dos técnicos, um, e saíram alguns membros da CPAs locais). Esse 

cenário fragilizou bastante as ações da CPA, principalmente no que tange às etapas 

previamente planejadas. 

Dessa forma, no ano em exercício, realizamos processo de eleição para a CPA 

Institucional. Contudo, não conseguimos adesão das categorias e após o período da 

capacitação realizada de oito a dez de março de 2022 realizamos convite para representantes 

das CPAs locais para compor a CPA Institucional e, assim, efetivar a avaliação institucional 

proposta pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que visa verificar 

a efetividade acadêmica e social da Instituição para regular a oferta deste nível de educação. 

Considerando que o IFPA é constituído de dezoito campi, caracterizados em quatro 

unidades com perfil agrícola: Castanhal, Conceição do Araguaia, Marabá Rural e Santarém; 

quatorze unidades com perfil urbano: Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, 

Breves, Cametá, Itaituba, Marabá Industrial, Óbidos, Paragominas, Parauapebas, Tucuruí e o 

Campus Avançado Vigia, os cursos ofertados são classificados em: educação básica integrada 
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ao Ensino Médio, técnicos, tecnológico, graduação (bacharelado e licenciatura), pós-

graduação lato sensu e stricto sensu, abrangendo a necessidade de cada região no qual o 

campus está inserido. Dessa forma, em cada campus se constituem uma CPA local e uma 

Institucional. 

A composição da CPA Institucional, designada por Portaria da Reitoria do IFPA, é 

constituída por: 

 Dois representantes dos Técnicos-Administrativos e seus suplentes; 

 Dois representantes dos Docentes e seus suplentes; 

 Dois representantes dos Discentes e seus suplentes; 

 Um representante da Sociedade Civil. 

 

Dessa forma, a CPA Institucional planejou e desenvolveu esforços para executar o 

processo de Autoavaliação Institucional no ano de 2021, apoiando-se em diretrizes 

delineadas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), visando 

alcançar os objetivos estratégicos elaborados pela Comissão supramencionada, a saber: 

 Identificar os motivos de suas deficiências; 

 Fortalecer as relações de cooperação entre as diversas categorias 

institucionais; 

 Tornar mais efetiva a vinculação da IES com a comunidade; 

 Avaliar a relevância científica e social de suas atividades e produtos; 

 Prestar contas à sociedade. 

O processo da avaliação foi conduzido pela CPA Institucional articuladas com as CPAs 

locais (em cada campus), com o apoio administrativo e logístico da Diretoria de Políticas 

Educacionais e dos dirigentes da instituição. A metodologia utilizada, o percentual de 

participação das categorias, a descrição e a discussão dos resultados da avaliação realizada, 

no qual se busca identificar as potencialidades e fragilidades e os resultados propriamente 

ditos são elementos práticos, utilizados como ferramenta norteadora das ações dos 

processos de gestão do IFPA, além de identificar em quais itens a instituição precisa melhorar 

na visão dos discentes, docentes e técnicos-administrativos. Deste modo, a comunidade 

acadêmica poderá conhecer e analisar o perfil de cada categoria sobre os diferentes aspectos 

da instituição, apresentados nas dimensões recomendadas pelo SINAES. 
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Por fim, ressalta-se que os dados deste Relatório são geradores de elementos que 

possibilitam a avaliação e a revisão, bem como subsidiam na elaboração dos planos 

institucionais de médio e longo prazos, como o Projeto Pedagógico Institucional e o próprio 

Plano de Desenvolvimento Institucional. 

 

1.2 – Metodologia 

A metodologia da pesquisa foi dividida em etapas, sendo que cada fase representou 

uma base para o momento da autoavaliação que se iniciou com a atualização dos 

questionários, no coletivo com membros de todas CPAs dos campi, aprovados em ata, 

seguida da proposta de trabalho, com o período da realização da pesquisa programado para 

oito dias.  

 

1.3 – Reestruturação do Formulário de Autoavaliação 

Para o ano de 2021, se realizou um encontro de todas as CPAs, no período de 08 à 

10/03/2022, no auditório Engenheiro Carlos Matni, localizado na reitoria do IFPA para fins de 

apropriação de conhecimentos por meio de capacitação intitulada: “Avaliação Institucional: 

teorias, modelos, políticas e práticas de avaliação em avaliação institucional”, curso 

organizado pela Pró-Reitoria de Ensino, tendo como objetivo a compreensão do processo de 

avaliação institucional, bem como a implementação de ajustes nos instrumentos de avaliação 

a serem aplicados quando da avaliação institucional 2021, referente ao triênio 2021-2023.   

A viabilização destes instrumentos permitirá a operacionalização junto ao Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), conforme a Lei nº 10.861, de 14 de 

abril de 2004, que instituiu a avaliação das instituições de educação superior, de cursos e do 

desempenho dos estudantes de forma integrada. O curso, sob coordenação da Diretoria 

Executiva/Reitoria e da Diretoria de Políticas Educacionais/PROEN, organizou-se em dois 

momentos: em formato remoto, no período de 23 a 25/02/2022, e no formato presencial, no 

período de 08 a 10/03/2022. Para o momento presencial, fizeram-se presentes à capacitação 

as representações de CPAs Locais dos campi de Ananindeua, Abaetetuba, Altamira, Bragança, 

Breves, Cametá, Conceição do Araguaia, Castanhal, Tucuruí, Itaituba, Marabá Rural e Marabá 

Industrial, Óbidos, Santarém, Parauapebas e Vigia.   

Dentre os cinco eixos de instrumento de avaliação, de que trata o INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA Presencial e a Distância (SINAES - INEP/MEC, 2017), o 
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coletivo optou, de forma unânime, por cumprir os atos de recredenciamento de forma 

sistêmica, com a seguinte ordenação: iniciar pelos eixos e dimensões de forma a atender a 

proposição da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65/2014 para elaboração do Relatório de 

Autoavaliação. De acordo com o planejamento para o triênio 2021 a 2023, o processo de 

avaliação será desenvolvido de acordo com a proposta: 

I. Ano de 2021: EIXO 3 – Políticas Acadêmicas e EIXO 5 – Infraestrutura Física; 

II. Ano de 2022: EIXO 1 - Planejamento e Avaliação Institucional e EIXO 2- 

Desenvolvimento Institucional; 

III. Ano de 2023: EIXO 4 - Políticas de Gestão e Analisando as ações realizadas pela 

gestão dos eixos avaliados nos dois primeiros anos do ciclo. 

 

1.4 - Instrumento Avaliação In Loco 

O instrumento de avaliação foi desenvolvido pelas CPAs de dezesseis campi do IFPA, 

reunidos presencialmente no período de 08 a 10 de março de 2020 com base no instrumento 

de avaliação externa (institucional e de curso), assumindo o compromisso de revisá-lo 

anualmente sempre em busca do seu aprimoramento e melhorias. 

Os questionários foram construídos na plataforma Google Forms, com travas de 

forma a garantir a segurança, o sigilo e a frequência das respostas dadas. Desta forma, a 

pesquisa preserva o anonimato, assumindo o compromisso de não divulgar ou repassar 

informações de dados de servidores para gestores e comunidade interna/externa, apenas os 

dados serão extraídos, inseridos e analisados no bojo do relatório. 

Os instrumentos da pesquisa foram elaborados para cada categoria do universo da 

pesquisa, algumas questões foram elaboradas de forma iguais e outros diferenciadas 

vinculadas especificamente a categoria respondente, a saber: discentes, técnicos 

administrativos e docentes. As opções de respostas para todas as perguntas foram 

padronizadas em conceitos que expressam os níveis de satisfação dos sujeitos pesquisados, 

de acordo com o quadro descrito abaixo: 

Conceito expressos e descrições:  

 Inexistente (situação em que o item não existe na unidade avaliada); 

 Péssimo (Situação em que o item avaliado está com a qualidade severamente 

comprometida e exige medidas corretivas urgentes); 

 Ruim (Situação em que o item avaliado tem qualidade baixa e exige medidas 
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corretivas) 

 Regular (Situação intermediária, neutra ou indiferente) 

 Bom (Situação em que o item avaliado é merecedor de destaque, reconhecimento e 

importância, porém não de notoriedade e excelência, podendo ser melhorado)  

 Ótimo (Situação merecedora de notoriedade, distinção e excelência). 

 

1.5 – Planejamento Estratégico da Autoavaliação 

O planejamento das etapas do processo de autoavaliação para o Ciclo 2021 – 2023 

foi realizado na formação realizada, e consistiu na definição das etapas: 

 Sensibilização da comunidade acadêmica pelas CPAs locais, com realização de rodas de 

conversas; 

 Sensibilização da comunidade acadêmica através das mídias sociais; 

 Realização da pesquisa; 

 Organização e tabulação dos dados da pesquisa; 

 Análise dos dados da pesquisa; 

 Consolidação do Relatório de Autoavaliação pela CPA Institucional 

 Encaminhamento do Relatório de Autoavaliação para o MEC por meio do Sistema e- MEC 

 Divulgação do Relatório de Autoavaliação e sensibilização da comunidade sobre a importância 

da avaliação interna e da participação da comunidade 

Estas etapas serão seguidas nos anos de 2022 e 2023, porém, com adequação dos 

formulários para variáveis iguais e inserção dos eixos: Planejamento e Avaliação Institucional 

e Desenvolvimento Institucional. 
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2. DADOS DA INSTITUIÇÃO IFPA 
 

Dados da mantenedora 

Nome: 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ 

CNPJ:  
10.763.998/0001-30 
 

ID:  
5002 

Representante Legal:  
CLAUDIO ALEX JORGE DA ROCHA 

E-Mail: 
gabinete.reitoria@ifpa.edu.br 

Telefone:   
(91) 3342-0554 
 

Dados da IES 

Nome: 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ 

SIGLA:  
IFPA 

ID: 
1813 
 

Situação: 
Ativa 

Endereço: 
 Avenida João Paulo II, nº 514  

Bairro: 
Castanheira 

UF: 
PA 

Município:  
Belém 

Cep: 
66840-690 

Dirigente Principal:  
CLAUDIO ALEX JORGE DA ROCHA 

E-Mail: 
gabinete.reitoria@ifpa.edu.br 

Telefone:   
(91) 3342-0554 
 

Categoria Administrativa: 
Pública Federal 
 

Organização Acadêmica: 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. 
 

Pesquisador Institucional: 
Maria Betiane Moreira Cavalcante 
 

e-Mail: 
pi@ifpa.edu.br 

 
 

2.1 – Coleta e análise dos dados 
Para a coleta de dados, utilizaram-se como instrumentos avaliativos questionários 

em formato eletrônico, construído e disponibilizado na plataforma Google Forms, no qual o 

questionário ficou disponível por um prazo de nove dias, período em que cada Campus ficou 

responsável por sensibilizar e mobilizar a participação da comunidade no processo de 

avaliação institucional. 

Nos formulários utilizados na Pesquisa de Autoavaliação, para cada tema, conforme 

proposto pelo CONAES, foram elencadas doze questões para o eixo de Políticas Acadêmicas e 

quinze para o eixo da infraestrutura, sendo finalizado com uma questão aberta visando captar 

propostas de melhorias para os eixos avaliados.  

A fim de quantificar o grau de satisfação dos respondentes da Pesquisa de 

Autoavaliação em escala mensurável, adotou-se o Índice de Satisfação. Para aferição destes 

resultados, com o objetivo de compreender a qualidade das questões voltadas às políticas 

mailto:pi@ifpa.edu.br
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acadêmicas e infraestrutura do IFPA, adotaram-se as variáveis descritas abaixo: 

 Inexistente (situação em que o item não existe na unidade avaliada); 

 Péssimo (o item avaliado está com a qualidade severamente comprometida e exige 

medidas corretivas urgentes); 

 Ruim (o item avaliado apresenta qualidade baixa e exige medidas corretivas) 

 Regular (Situação intermediária, neutra ou indiferente) 

 Bom (o item avaliado é merecedor de destaque, reconhecimento e importância, 

porém não de notoriedade e excelência, podendo ser melhorado) 

 Ótimo (Situação merecedora de notoriedade, distinção e excelência) 

 

Os dados e análises de cada pergunta dos formulários utilizados foram organizados 

em figuras e tabelas que apresentam as variáveis Ótimo, Bom, Regular, Ruim, Péssimo e 

Inexistente, por nível de ensino / curso e por categoria de respondentes. Além das tabelas 

com as figuras, apresentam-se gráficos de coluna com o percentual das variáveis. 

 

 



 

 

22  

Quadro 1 - Instrumento de Autoavaliação - CPA Institucional e CPAs Locais do IFPA, 2021. 

EIXO 3 DIMENSÃO PERGUNTA ASSUNTO CÓDIGO DA 
PERGUNTA 

QUEM 
RESPONDE 

UNIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Políticas 
Acadêmicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Políticas para o 
Ensino, a 
Pesquisa e a 
Extensão 

Como você avalia o incentivo 
oferecido pelo IFPA para o 
desenvolvimento de pesquisas e de 
inovação? 

O incentivo para o desenvolvimento de 
pesquisas e de inovação 

PERG01 Todos Todas 

Como você avalia o incentivo 
oferecido pelo IFPA para o 
desenvolvimento da extensão, das 
práticas desportivas e de 
manifestações artísticas/culturais? 

O incentivo para o desenvolvimento da 
extensão, das práticas desportivas e de 
manifestações artísticas/culturais 

PERG02 Todos Todas 

Como você avalia o incentivo 
oferecido pelo IFPA para 
participação/realização de eventos 
internos e externos? 

Participação em eventos PERG03 Todos campi 

Como você avalia o incentivo 
oferecido pelo IFPA para a difusão 
das produções acadêmicas? 
(publicação em periódicos, anais de 
congressos, livros, revistas etc.) 

O incentivo oferecido pelo IFPA para a 
difusão das produções acadêmicas 
(publicação em periódicos, anais de 
congressos, livros, revistas etc.) 

PERG04 Todos Todas 

Como você avalia a política de 
ingresso e processos seletivos 
implantados pelo IFPA? 

A política de ingresso e processos 
seletivos implantados pelo IFPA 

PERG05 todas Todas 

Como você avalia a preparação 
oferecida pelo IFPA aos estudantes 
para o mundo do trabalho? 

A preparação oferecida pelo IFPA aos 
estudantes para o mundo do trabalho 

PERG06 Todas Todas 

Como você avalia as ações do IFPA 
para superar as dificuldades 
detectadas no processo de ensino- 
aprendizagem?       (apoio       
didático-pedagógico, assistência 
psicossocial, 

As ações do IFPA para superar as 
dificuldades detectadas no processo de 
ensino-aprendizagem (apoio didático- 
pedagógico, assistência psicossocial etc.) 

PERG07 Todas Todas 
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Como você avalia a imagem 
institucional do IFPA junto à 
comunidade interna e externa? 

A imagem institucional do IFPA junto à 
comunidade interna e externa 

PERG08 Todas Todas 

Como você avalia a disponibilidade 
de serviços e atendimento por 
diversos setores da instituição no(s) 
seu(s) turno(s) de aula? (setor 
pedagógico, 
biblioteca, secretaria acadêmica etc.) 

A disponibilidade de serviços e 
atendimento por diversos setores da 
instituição no(s) seu(s) turno(s) de aula 
(setor pedagógico, biblioteca, secretaria 
acadêmica etc.) 

PERG09 Todas Todas 

Avaliação da efetividade dos serviços 
prestados pelas Ouvidorias do IFPA? 

A comunicação institucional do IFPA 
com a comunidade interna e externa  

PERG10 Todas Todas 

Avaliação da eficiência dos canais 
virtuais de comunicação utilizados 
para divulgar as atividades do IFPA? 
(site, sistemas, e-mail etc.) 

Funcionalidade dos canais virtuais de 
comunicação utilizados para divulgar as 
atividades do IFPA (site, sistemas, e-
mail, 
etc.) 

PERG11 Todas Todas 

Pergunta aberta em relação às 
políticas Acadêmicas 

Descreva proposições que visem 
melhorias na execução das Políticas 
Acadêmicas 

PERG12 Todas Todas 
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EIXO 5 DIMENSÃO PERGUNTA ASSUNTO 
CÓDIGO DA 
PERGUNTA 

QUEM 
RESPONDE 

UNIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infraestrutu
ra Física 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensão 7 
- 
Infraestrutu
ra Física) 

Avaliação das condições das instalações 
do(s) auditório(s) 

A qualidade do(s) auditório(s) 
(dimensão, sistema de refrigeração, 
equipamentos, mobiliário etc.) 

PERG13 Todos Todas 

Como você avalia as condições das salas 
de aula?  
 

As condições das salas de aula 
(dimensão, limpeza, conservação, 
iluminação, comodidade, sistema de 
refrigeração etc.) 

PERG14 Discentes e 
docentes 

campi 

Como você avalia a qualidade da(s) sala(s) 
dos professores?  
 

A qualidade da(s) sala(s) dos professores 
(dimensão, localização, sistema de 
refrigeração, equipamentos, mobiliário, 
etc.) 

PERG15 Docentes campi 

Como você avalia a qualidade dos espaços 
para atendimento aos alunos?  

A qualidade dos espaços para 
atendimento aos alunos (salas 
individualizadas) 

PERG16 Docentes
  

Campi 

Como você avalia a infraestrutura dos 
laboratórios específicos do(s) curso(s)? 

A infraestrutura dos 
laboratórios específicos do(s) curso(s) 

PERG17 Docentes
 e 
Discentes 

Campi 

Como você avalia a qualidade da 
infraestrutura física da biblioteca?  
 

A qualidade da infraestrutura física da 
biblioteca (dimensão, sistema de 
refrigeração, equipamentos, mobiliário, 
cabines de estudo etc.) 
 

PERG18 Docentes
 e 
Discentes 

Campi 

Como você avalia a sala de apoio de 
informática ou estrutura equivalente? 
 

A   infraestrutura dessas salas    
 

PERG19 Docentes e 
Discentes 

Campi 

Como você   avalia   as condições das 
instalações sanitárias para o servidor? 

A instalações, limpeza e a conservação 
dos banheiros 

PERG20 Docentes
 e 
técnicos 

Todas 

Como você avalia a infraestrutura 
tecnológica do campus? 

A   infraestrutura dessas salas    
 

PERG21 Docentes e 
Discentes 

Campi 
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Como você avalia a infraestrutura de 
execução e suporte do Campus? 

A infraestrutura de modo geral PERG22 Docentes e 
Discentes 

Campi 

Como você avalia as condições das 
instalações do espaço de convivência? 
 

A infraestrutura (dimensão, 
equipamentos, mobiliário etc.) 

PERG23 Todos Todas 

Como você avalia a infraestrutura dos 
espaços de alimentação? 
 

As condições desses espaços (dimensão, 
equipamentos, mobiliário etc.) 

PERG24 Todos Todas 

Como você avalia as condições das 
instalações de acessibilidade? 

As condições de acesso ao ambiente do 
IFPA para pessoas com deficiência 
(corrimão, rampas, adaptação de portas 
e banheiros etc.) 

PERG25 Todos Todas 

Como você avaliar as condições das 
instalações administrativas para o 
servidor: 

As condições desses espaços (dimensão, 
equipamentos, mobiliário etc.) 

PERG26 Todos Todas 

Como você avalia a segurança 
interna das unidades do IFPA? 

A segurança interna PERG27 Todos Todas 

Como você avalia a infraestrutura para 
atendimento aos alunos PcD? 

Sala adequada, mobiliário adaptado, 
tecnologia assistiva, acessibilidade em 
Braille. 

PERG28 Todos Campi 

Pergunta aberta em relação à 
infraestrutura. 

Descreva proposições que visem 
melhorias na execução das políticas de 
infraestrutura. 

PERG29 Todas Todas 
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3. INDICADORES DE QUALIDADE E AVALIAÇÃO IN LOCO 

Por conta da pandemia ocasionada pela Covid-19, não ocorreu nenhuma visita 

de avaliação in loco do INEP nos anos de 2020 e 2021, não tendo, portanto, nenhum 

curso do IFPA recebido CC nesses anos. No indicador Conceito Preliminar de Curso 

(CPC), os cursos do Instituto Federal do Pará (IFPA) conquistaram notas 3 e 4, em uma 

escala de 1 a 5.  

Os campi Belém e Castanhal obtiveram nota 4 para os cursos de Engenharia de 

Controle e Automação e Agronomia, respectivamente, sendo que essa nota expressa 

um perfil muito bom de qualidade. O curso de Agronomia do campus Conceição do 

Araguaia e os cursos de Tecnologia em Gestão Ambiental dos campi Bragança e 

Conceição do Araguaia obtiveram a nota 3, o que significa que estão dentro de um 

padrão satisfatório de qualidade. 

O CPC é um indicador calculado com base, principalmente, na participação dos 

estudantes no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), bem como nas 

informações prestadas pelos cursos no Censo da Educação Superior. Realizado 

trienalmente, o Enade é voltado para concluintes dos cursos de graduação e abarca os 

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o 

desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da 

formação geral e profissional e o nível de atualização dos estudantes com relação à 

realidade brasileira e mundial. 

Assim, os cursos do IFPA tiveram os conceitos Enade e CPC divulgados, 

referentes à participação na Edição 2019 do Enade. Com exceção da nota de um curso 

no Enade, todas as demais notas dos cursos são consideradas satisfatórias (numa escala 

de 1 a 5, onde 3 é considerado satisfatório, 4 é considerado muito bom e 5 é 

considerado excelente. 

Quadro 2 - Índice Geral de Cursos (IGC) do IFPA, de 2007 a 2019. 

Ano Conceito Contínuo Conceito Faixa Observação 

2007 - - Atualizado em 20/07/2015 

2008 1,8900 2 Atualizado em 20/07/2015 

2009 1,8914 2 Atualizado em 26/01/2011 

2010 1,8914 2  

2011 1,8183 2 Atualizado em 15/01/2013 

2012 1,8183 2 Atualizado em 26/02/2013 

2013 1,8605 2 - 
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2014 2,0348 3 - 

2015 2,0847 3 - 

2016 2,1346 3 Atualizado em 21/02/2018 

2017 2,7437 3 Atualizado em 20/03/2019 

2018 2,7705 3 Atualizado em 21/01/2020 

2019 2,8630, 3 Atualizado em 21/03/2022 

Fonte: INEP 

 

O resultado do IGC do IFPA em 2018 foi de 3 (três), conforme publicado no site 

do INEP. O IGC está ligado diretamente à nota do Conceito Preliminar de Cursos (CPC) 

no qual a instituição vem apresentando uma evolução contínua em seus campi e nos 

diversos cursos ofertados. 
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 Quadro 3 - Conceito ENADE, Conceito Preliminar de Curso (CPC) e Conceito de Curso (CC) das avaliações in loco dos cursos do IFPA. 

CAMPUS GRAU NOME DO CURSO MODALIDADE SITUAÇÃO CONCEITO ENADE (ANO) CPC 
(ANO) 

CC (ANO) 

Abaetetuba Licenciatura CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Presencial Em atividade 3 (2017) 3 (2017) 4 (2014) 

Abaetetuba Licenciatura EDUCAÇÃO DO CAMPO Presencial Em atividade - - 4 (2015) 

Abaetetuba Licenciatura FÍSICA Presencial Em atividade 2 (2014) - 3 (2015) 

Abaetetuba Licenciatura INFORMÁTICA Presencial Extinto - - - 

Abaetetuba Licenciatura PEDAGOGIA Presencial Extinto - - - 

Altamira Licenciatura EDUCAÇÃO DO CAMPO Presencial Em atividade - - 3 (2015) 

Altamira Licenciatura INFORMÁTICA Presencial Em atividade 2 (2014) - 3 (2015) 

Altamira Licenciatura PEDAGOGIA Presencial Em atividade 0 (2014) - 3 (2015) 

Belém Bacharelado ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO Presencial Em atividade 4 (2019) 4 (2019) 3 (2014) 

Belém Bacharelado ENGENHARIA DE MATERIAIS Presencial Em atividade 3 (2017) 3 (2017) 4 (2012) 

Belém Licenciatura CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Educação a Distância Extinto - - - 

Belém Licenciatura CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Presencial Em atividade SC (2017) SC (2017) 4 (2015) 

Belém Licenciatura EDUCAÇÃO DO CAMPO Presencial Em atividade - - 3 (2015) 

Belém Licenciatura FÍSICA Educação a Distância Extinto - - - 

Belém Licenciatura FÍSICA Presencial Em atividade 2 (2014) 3 (2014) 3 (2015) 

Belém Licenciatura GEOGRAFIA Educação a Distância Extinto - - - 

Belém Licenciatura GEOGRAFIA Presencial Em atividade 4 (2014) 3 (2014) 4 (2014) 

Belém Licenciatura INFORMÁTICA Presencial Extinto - - - 

Belém Licenciatura LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA Presencial Extinto - - - 

Belém Licenciatura LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA Presencial Em atividade 4 (2017) 3 (2017) 3 (2011) 

Belém Licenciatura MATEMÁTICA Educação a Distância Em atividade - - - 

Belém Licenciatura MATEMÁTICA Presencial Em atividade 3 (2017) 3 (2017) 3 (2012) 

Belém Licenciatura PEDAGOGIA Educação a Distância Em atividade - - - 

Belém Licenciatura PEDAGOGIA Presencial Em atividade 4 (2017) 3 (2017) 3 (2011) 

Belém Licenciatura QUÍMICA Educação a Distância Em atividade - - - 

Belém Licenciatura QUÍMICA Presencial Em atividade 3 (2017) 3 (2017) 3 (2012) 

Belém Tecnológico ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS Educação a Distância Em atividade - - - 

Belém Tecnológico ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS Presencial Em atividade 3 (2017) 3 (2017) 3 (2016) 

Belém Tecnológico ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL Presencial Em atividade - - 4 (2017) 

Belém Tecnológico GESTÃO DE SAÚDE Educação a Distância Extinto - - - 

Belém Tecnológico GESTÃO PÚBLICA Presencial Em atividade 4 (2018) 3 (2018) 3 (2015) 

Belém Tecnológico SANEAMENTO AMBIENTAL Presencial Em atividade 3 (2011) 3 (2011) 3 (2011) 

Belém Tecnológico SAÚDE PÚBLICA Presencial Extinto - - - 

Belém Tecnológico SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES Presencial Em atividade - - 3 (2015) 
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CAMPUS GRAU NOME DO CURSO MODALIDADE SITUAÇÃO CONCEITO ENADE (ANO) CPC (ANO) CC (ANO) 

Bragança Licenciatura CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Presencial Em atividade - - 3 (2014) 

Bragança Licenciatura EDUCAÇÃO DO CAMPO Presencial Em atividade - - 3 (2015) 

Bragança Licenciatura FÍSICA Presencial Em atividade 2 (2017) 3 (2017) 3 (2012) 

Bragança Licenciatura GEOGRAFIA Presencial Em atividade - - 3 (2014) 

Bragança Licenciatura INFORMÁTICA Presencial Em atividade - - 4 (2015) 

Bragança Licenciatura PEDAGOGIA Presencial Em atividade 2 (2014) - 4 (2015) 

Bragança Tecnológico AGROECOLOGIA Presencial Em atividade - - 5 (2019) 

Bragança Tecnológico GESTÃO AMBIENTAL Presencial Em atividade 3 (2019) 3 (2019) 3 (2015) 

Breves Licenciatura EDUCAÇÃO DO CAMPO Presencial Em atividade - - - 

Breves Licenciatura INFORMÁTICA Presencial Em atividade - - - 

Breves Licenciatura PEDAGOGIA Presencial Em atividade - - - 

Castanhal Bacharelado AGRONOMIA Presencial Em atividade 4 (2019) 4 (2019) 4 (2013) 

Castanhal Licenciatura EDUCAÇÃO DO CAMPO Presencial Em atividade - - 3 (2015) 

Castanhal Licenciatura GEOGRAFIA Presencial Em atividade - - 3 (2014) 

Castanhal Licenciatura INFORMÁTICA Presencial Em atividade 4 (2017) 3 (2017) 3 (2015) 

Castanhal Licenciatura PEDAGOGIA Presencial Em atividade 2 (2014) - 3 (2014) 

Castanhal Tecnológico AQÜICULTURA Presencial Em atividade - - 3 (2017) 

Conceição do Araguaia Bacharelado AGRONOMIA Presencial Em atividade 3 (2019) 3 (2019) 4 (2017) 

Conceição do Araguaia Licenciatura CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Presencial Em atividade 1 (2014) - 3 (2014) 

Conceição do Araguaia Licenciatura EDUCAÇÃO DO CAMPO Presencial Em atividade - - 3 (2014) 

Conceição do Araguaia Licenciatura GEOGRAFIA Presencial Em atividade 2 (2014) - 3 (2014) 

Conceição do Araguaia Licenciatura INFORMÁTICA Presencial Em atividade 2 (2014) - 3 (2014) 

Conceição do Araguaia Licenciatura PEDAGOGIA Presencial Em atividade 1 (2014) - 3 (2015) 

Conceição do Araguaia Tecnológico GESTÃO AMBIENTAL Presencial Em atividade 1 (2019) 3 (2019) 3 (2019) 

Itaituba Licenciatura INFORMÁTICA Presencial Em atividade 2 (2014) - 3 (2015) 

Itaituba Licenciatura PEDAGOGIA Presencial Em atividade 2 (2014) - 3 (2014) 

Itaituba Tecnológico ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS Presencial Em atividade 2 (2017) 3 (2017) 4 (2018) 

Itaituba Tecnológico SANEAMENTO AMBIENTAL Presencial Em atividade - - 3 (2014) 

Marabá Licenciatura EDUCAÇÃO DO CAMPO Presencial Em atividade - - 4 (2015) 

Marabá Licenciatura PEDAGOGIA Presencial Em atividade 2 (2014) - 3 (2014) 

Santarém Licenciatura EDUCAÇÃO DO CAMPO Presencial Em atividade - - 4 (2015) 

Santarém Licenciatura INFORMÁTICA Presencial Em atividade 3 (2014) - 3 (2015) 

Santarém Licenciatura PEDAGOGIA Presencial Em atividade 2 (2014) - 3 (2015) 

Tucuruí Licenciatura CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Presencial Em atividade 3 (2014) - 3 (2015) 

Tucuruí Licenciatura EDUCAÇÃO DO CAMPO Presencial Em atividade - - 4 (2015) 
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CAMPUS GRAU NOME DO CURSO MODALIDADE SITUAÇÃO CONCEITO ENADE (ANO) CPC (ANO) CC (ANO) 

Tucuruí Licenciatura FÍSICA Presencial Em atividade - - 3 (2015) 

Tucuruí Licenciatura GEOGRAFIA Presencial Em atividade 1 (2014) - 3 (2015) 

Tucuruí Licenciatura INFORMÁTICA Presencial Em atividade 4 (2014) - 3 (2015) 

Tucuruí Licenciatura PEDAGOGIA Presencial Em atividade 1 (2014) - 3 (2015) 

Tucuruí Tecnológico REDES DE COMPUTADORES Presencial Em atividade 2 (2017) 3 (2017) 4 (2013) 

Tucuruí Tecnológico SANEAMENTO AMBIENTAL Presencial Em atividade - - 4 (2019) 

Fonte: INEP 
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4. AVALIAÇÃO INTERNA 

 

4.1 – Participação da comunidade acadêmica, amostra dos docentes, discentes e técnicos 

administrativos. 

No processo de autoavaliação institucional foi considerado os segmentos 

respondentes a saber: discentes, docentes e técnico administrativos. Com isso, a análise dos 

dados foi realizada a partir das respostas do público respondente. 

Participaram da pesquisa 451 pessoas, sendo 335 estudantes (167 discentes de 

cursos técnicos, 161 discentes de graduação e 7 de pós-graduação) de um total de 1473 

estudantes aptos, 88 de 134 docentes e 28 de 114 servidores técnico-administrativos (Figura 

01). 

Figura 1: Total de participantes e aptos a participar na Pesquisa de Autoavaliação do Campus Castanhal do IFPA 
em 2022, por Categoria. 

 

Do total de estudantes que responderam à pesquisa, 54 são do Curso de 

Bacharelado em Agronomia, 25 de Engenharia de Pesca, 56 alunos de Engenharia de 

Alimentos, 12 de Licenciatura em Informática, 07 alunos de Licenciatura em Educação no 

Campo e 07 da pós-graduação (Mestrado) em Desenvolvimento Rural e Gestão de 

Empreendimentos Agroalimentares, totalizando 161 estudantes de cursos de graduação e 

pós-graduação. 

Considerando os estudantes regularmente matriculados nos Cursos de Graduação no 

período da avaliação, equivalente ao semestre 2022.1, o percentual dos respondentes 

correspondeu a 21,42% dos estudantes do Curso do Curso de Bacharelado em Agronomia, 

21,73% de Engenharia de Pesca, 42,10% alunos de Engenharia de Alimentos, 8,88% de 

Licenciatura em Informática, 20% de alunos de Licenciatura em Educação no Campo e 17,5% 
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da pós-graduação em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos 

Agroalimentares. 

Considerando os respondentes da categoria discente, um total de 22,74% participou 

da pesquisa de autoavaliação, evidenciando que a participação abarcou uma parcela menor 

que um terço dos discentes. A participação de 65,67%, dos docentes na pesquisa foi 

satisfatória, uma vez que representa mais que a metade desses profissionais. Outro índice 

baixo de participação se refere aos técnicos administrativos, atingindo 24,56% de servidores. 

Apesar de não ter atingido um percentual maior de docentes, discentes e servidores técnicos 

administrativos, considera-se relevante o percentual de respondentes da pesquisa. 

 

4.2 – Incentivo oferecido pelo IFPA para o desenvolvimento de pesquisas e de inovação? 

Tabela 1: Índice de satisfação, no Campus Castanhal, sobre o incentivo oferecido pelo IFPA para o 
desenvolvimento de pesquisas e de inovação. 

RESPOSTA 
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POR CATEGORIA 

TOTAL 
DISCENTE DOCENTE 

TÉCNICO- 
ADMINISTRATIVO 

ÓTIMO 61 11 5 77 

BOM 118 39 14 171 

REGULAR 122 32 5 159 

RUIM 24 4 2 30 

PÉSSIMO 9 2 2 13 

INEXISTENTE 1 0 0 1 

Total 335 88 28 451 

 

Analisando-se os conceitos atribuídos pelas três categorias um quantitativo maior 

que 50% avaliou o incentivo oferecido pelo IFPA para o desenvolvimento de pesquisas e de 

inovação como “ótimo” ou “bom” e um quantitativo menor que 10% dos respondentes 

avaliou como sendo “ruim”, “péssimo” ou “inexistente”. 

Em relação a categoria dos docentes, verificamos que para um número de 88 

respondentes 11, 39 e 32 respondentes consideram “ótimo”, “bom” ou “regular”, 

respectivamente, e apenas 6 pesquisados consideram “ruim” ou “péssimo”. Para a categoria 

técnico-administrativos, um quantitativo maior que 67% dos respondentes considera 

“ótimo”, “bom” o incentivo oferecido pelo IFPA para o desenvolvimento de pesquisas e de 

inovação dentro do IFPA campus Castanhal. 

Para a categoria discente (dos cursos técnicos, graduação e pós-graduação), verifica-

se que os conceitos “Regular” e “Bom” representam o maior percentual, escolhidos por 122 e 
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118 respondentes, respectivamente. Enquanto, que o conceito “Péssimo” são o de menor 

representatividade entre os participantes para este quesito, sendo escolhido por 9 

respondentes. A figura 2, representa o quantitativo de discentes respondentes por cursos do 

IFPA Castanhal. 

Figura 2: Índice de Satisfação dos discentes de graduação e pós-graduação, no Campus Castanhal, sobre o 
incentivo oferecido pelo IFPA para o desenvolvimento de pesquisas e de inovação. 

 

 

Analisando - se os dados da figura 2, evidencia-se que o curso de pós-graduação, 

nível Mestrado, verifica-se que os conceitos “Ótimo” e “Bom” representam 86% do 

percentual de respondentes. Dando continuidade as análises, na opinião dos discentes, em 

relação aos cursos de graduação, tem-se os conceitos “Ótimo” e “Bom”, respectivamente, de 

24% e 31% para o Curso de Engenharia Agronômica, de 24% e 32% para o curso de 

Engenharia de Pesca, de 20% e 30% para o curso de Engenharia de Alimentos, de 17% e 33% 

para o curso de Licenciatura em Informática e de 14% e 57% para o curso de Licenciatura em 

Educação do campo. Conforme figura 3, na análise global dos discentes de graduação e pós-

graduação do IFPA Castanhal, apenas um quantitativo 8% dos respondentes avaliou como 

sendo “ruim” ou “péssimo”. 
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Figura 3: Análise global dos discentes de graduação e pós-graduação do IFPA Castanhal sobre o incentivo 
oferecido pelo IFPA para o desenvolvimento de pesquisas e de inovação. 

 

 

4.3 – Incentivo oferecido pelo IFPA para o desenvolvimento da extensão, das práticas 

desportivas e de manifestações artísticas/culturais? 

Tabela 2 - Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre o Incentivo oferecido pelo IFPA para o 
desenvolvimento da extensão, das práticas desportivas e de manifestações artísticas/culturais. 

RESPOSTA 
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POR CATEGORIA 

TOTAL 
DISCENTE DOCENTE 

TÉCNICO- 
ADMINISTRATIVO 

ÓTIMO 41 10 2 53 

BOM 133 40 14 187 

REGULAR 113 27 9 149 

RUIM 38 8 1 47 

PÉSSIMO 9 3 2 14 

INEXISTENTE 1 0 0 01 

Total 335 88 28 451 

 

Analisando-se os níveis de satisfação, respondidos pelas três categorias sobre a 

avaliação do incentivo oferecido pelo IFPA para o desenvolvimento da extensão, das práticas 

desportivas e de manifestações artísticas/culturais, verifica-se que o nível “Bom’ representa o 

maior número de respondentes (187 respondentes), seguido de um número de 149 que 

consideram regular, enquanto que o Péssimo e o Inexistente são o de menor 

representatividade entre os participantes para este quesito, sendo escolhidos, 

respectivamente um número de 14 e 01 respondentes. O tópico foi classificado como BOM. 

Analisando-se as respostas dos docentes, o índice de satisfação em relação ao 

incentivo oferecido pelo IFPA para o desenvolvimento da extensão, das práticas desportivas e 

de manifestações artísticas/culturais, verifica-se que 40 de 88 respondentes consideram bom, 
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27 consideram regular, e 10 consideram ótimo, apenas 08 e 03 consideram ruim ou péssimo. 

Consideramos essa variável como “bom” mas esses incentivos precisam serem socializados 

com a comunidade de forma mais intensa. Para a categoria técnico-administrativos, um 

quantitativo 14 respondentes consideram bom, 09 consideram regular. Dois consideram 

ótimo, apenas 01 e 02 consideram ruim ou péssimo, respectivamente. 

 

Figura 4 - Índice de Satisfação dos discentes de graduação e pós-graduação, no Campus Castanhal, sobre o 
Incentivo oferecido pelo IFPA para o desenvolvimento da extensão, das práticas desportivas e de manifestações 
artísticas/culturais. 

 

 

Analisando - se os dados da Figura 4, evidencia-se para o curso de pós-graduação, 

nível Mestrado, que os conceitos “Ótimo” e “Bom” representam 100% dos respondentes. 

Para os demais cursos de graduação, na opinião dos discentes, tem-se os conceitos “Ótimo” e 

“Bom”, respectivamente, de 11% e 37% para o Curso de Engenharia Agronômica, sendo o 

conceito regular o de maior percentual de respondentes, com 39%. Os conceitos “Ótimo” e 

“Bom” foram de 24% e 44% para o curso de Engenharia de Pesca, de 07% e 45% para o curso 

de Engenharia de Alimentos, de 33% e 42% para o curso de Licenciatura em Informática e de 

14% e 57% para o curso de Licenciatura em Educação do campo. Conforme figura 5, na 

análise global dos discentes de graduação e pós-graduação do IFPA Castanhal, apenas um 

quantitativo de 9% dos respondentes avaliou como sendo “ruim” ou “péssimo”. 
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Figura 5: Análise global dos discentes de graduação e pós-graduação do IFPA Castanhal sobre o Incentivo 
oferecido pelo IFPA para o desenvolvimento da extensão, das práticas desportivas e de manifestações 
artísticas/culturais. 

 

 

4.4 – Incentivo oferecido pelo IFPA para participação/realização de eventos internos e 

externos? 

Tabela 3 - Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre o Incentivo oferecido pelo IFPA para 
participação/realização de eventos internos e externos. 

RESPOSTA 
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POR CATEGORIA 

TOTAL 
DISCENTE DOCENTE 

TÉCNICO- 
ADMINISTRATIVO 

ÓTIMO 57 16 3 76 

BOM 142 32 14 188 

REGULAR 106 34 7 147 

RUIM 20 2 3 25 

PÉSSIMO 8 4 1 13 

INEXISTENTE 2 0 0 2 

Total 335 88 28 451 

 

Entre os docentes, o índice de satisfação em relação ao incentivo oferecido pelo IFPA 

para participação/realização de eventos internos e externos é regular para 34 respondentes, 

Bom para 32 e ótimo para 16, Ruim para 02, Péssimo para 04, enquanto nenhum consideram 

inexistente. Para os técnico-administrativos, é bom para 14 respondentes, regular para 07, 

ótimo para 03, Ruim para 03 e Péssimo para 01. 

Analisando-se os níveis de satisfação, respondidos pela categoria discente sobre a 

avaliação do incentivo oferecido pelo IFPA para participação/realização de eventos internos e 

externos, verifica-se que o nível “Bom” representa o maior percentual, escolhido por 142 dos 

respondentes e 106 consideram regular. Enquanto que o Péssimo e o Inexistente são o de 

menor representatividade entre os participantes para este quesito, sendo escolhidos, 
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respectivamente, por 08 e 02 participantes. O tópico foi classificado como BOM, mas 

recomendamos que seja mais amplamente divulgado junto à comunidade acadêmica. 

 

Figura 6 - Índice de Satisfação dos discentes de graduação e pós-graduação, no Campus Castanhal, sobre o 
Incentivo oferecido pelo IFPA para participação/realização de eventos internos e externos. 

 

   

  Analisando - se os dados da Figura 6, evidencia-se para o curso de pós-graduação, nível 

Mestrado, que os conceitos “Ótimo” e “Bom” representam 100% dos respondentes. Para os 

demais cursos de graduação, na opinião dos discentes, tem-se os conceitos “Ótimo” e “Bom”, 

respectivamente, de 20% e 31% para o Curso de Engenharia Agronômica, sendo o conceito 

regular o de maior percentual de respondentes, com 33%. Os conceitos “Ótimo” e “Bom” 

foram de 24% e 44% para o curso de Engenharia de Pesca, de 18% e 43% para o curso de 

Engenharia de Alimentos, de 17% e 43% para o curso de Licenciatura em Informática e de 

14% e 57% para o curso de Licenciatura em Educação do campo. Conforme figura 7, na 

análise global dos discentes de graduação e pós-graduação do IFPA Castanhal, apenas um 

quantitativo de 7% dos respondentes avaliou como sendo “ruim” ou “péssimo”. 
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Figura 7 - Análise global dos discentes de graduação e pós-graduação do IFPA Castanhal sobre o Incentivo 
oferecido pelo IFPA para participação/realização de eventos internos e externos. 

 

 

4.5 – Como você avalia o incentivo oferecido pelo IFPA para a difusão das produções 

acadêmicas? (publicação em periódicos, anais de congressos, livros, revistas etc.) 

Tabela 4 - Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre o Incentivo oferecido pelo IFPA para a difusão das 
produções acadêmicas? (publicação em periódicos, anais de congressos, livros, revistas etc.). 

RESPOSTA 
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POR CATEGORIA 

TOTAL 
DISCENTE DOCENTE 

TÉCNICO- 
ADMINISTRATIVO 

ÓTIMO 45 8 2 55 

BOM 130 33 16 179 

REGULAR 117 34 6 157 

RUIM 29 10 1 40 

PÉSSIMO 9 3 2 14 

INEXISTENTE 5 0 1 6 

Total 335 88 28 451 

 

Analisando-se os conceitos atribuídos pelas três categorias um quantitativo maior que 

51% dos respondentes avaliaram o Incentivo oferecido pelo IFPA para a difusão das 

produções acadêmicas como “ótimo” ou “bom” e um quantitativo menor que 14% dos 

respondentes avaliou como sendo “ruim”, “péssimo” ou “inexistente”. 

Entre os docentes, o índice de satisfação em relação ao Incentivo oferecido pelo IFPA 

para a difusão das produções acadêmicas é regular para 34 respondentes, Bom para 33, 

ótimo para 08, Ruim para 10 e Péssimo para 03, enquanto nenhum consideram inexistente. 

Para os técnico-administrativos, é ótimo para 02 respondentes, bom para 16, regular para 06 

e Ruim, Péssimo ou inexistente para 04 respondentes. 
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Analisando-se os níveis de satisfação, respondidos pela categoria discente de todos os 

níveis de ensino ofertados pelo IFPA campus Castanhal, sobre o incentivo oferecido pelo IFPA 

para a difusão das produções acadêmicas, verifica-se que o nível “Bom” representa o maior 

percentual, escolhido por 130 dos respondentes e 117 consideram regular. Enquanto que o 

Péssimo e o Inexistente são o de menor representatividade entre os participantes para este 

quesito, sendo escolhidos, respectivamente, por 09 e 05 participantes. O tópico foi 

classificado como BOM. 

 

Figura 8 - Índice de Satisfação dos discentes de graduação e pós-graduação, no Campus Castanhal, sobre o 
Incentivo oferecido pelo IFPA para a difusão das produções acadêmicas. 

 

   

  Analisando - se os dados da Figura 08, evidencia-se para o curso de pós-graduação, nível 

Mestrado, que os conceitos “Ótimo” e “Bom” representam, respectivamente 14% e 86% dos 

respondentes. Para os cursos de graduação, na opinião dos discentes, tem-se como resposta 

majoritária o conceito Bom (41%) para o Curso de Engenharia Agronômica, o conceito regular 

para o curso de Engenharia de Pesca (44%) e de Engenharia de Alimentos (52%), conceito 

bom para os cursos de Licenciatura em Informática (58%) e para o curso de Licenciatura em 

Educação do campo (57%). Conforme figura 9, na análise global dos discentes de graduação e 

pós-graduação do IFPA Castanhal, um quantitativo maior que 54% dos respondentes avaliou 

como sendo “ótimo” ou “bom” o incentivo oferecido pelo IFPA para a difusão das produções 

acadêmicas. 
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Figura 9 - Na análise global dos discentes de graduação e pós-graduação do IFPA Castanhal sobre o Incentivo 
oferecido pelo IFPA para a difusão das produções acadêmicas. 

 

 

5. DIMENSÃO (4) COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

5.1 – Como você avalia a imagem institucional do IFPA junto à comunidade interna e externa? 

Tabela 5 - Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a imagem institucional do IFPA junto à comunidade 
interna e externa. 

RESPOSTA 
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POR CATEGORIA 

TOTAL 
DISCENTE DOCENTE 

TÉCNICO- 
ADMINISTRATIVO 

ÓTIMO 61 13 6 80 

BOM 167 41 15 223 

REGULAR 92 30 6 128 

RUIM 11 1 1 13 

PÉSSIMO 3 3 0 6 

INEXISTENTE 1 0 0 1 

Total 335 88 28 451 

 

Os conceitos atribuídos pelas três categorias sobre a imagem institucional do IFPA 

junto à comunidade interna e externa, foram maiores de 49% como “bom”, 17% como ótimo, 

28% como regular e um quantitativo menor que 5% avaliou como sendo “ruim”, “péssimo” 

ou “inexistente”. 

Analisando-se os níveis de satisfação, respondidos pela categoria discente sobre a 

imagem institucional do IFPA junto à comunidade interna e externa, os pontos com melhor 

avaliação foram o conceito de “bom” e “regular” com 167 e 92 respondentes 

respectivamente de forma bem positiva. 

Analisando-se o índice de satisfação em relação à imagem institucional do IFPA junto à 

comunidade interna e externa, verificamos que 41 dos docentes consideram bom, 30 
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consideram regular, 13 consideram ótimo, 01 considera ruim e 03 consideram péssimo. Para 

os técnico-administrativos, é ótimo para 06 respondentes, bom para 15, regular para 06 e 

ruim para 01 respondente. 

O IFPA Castanhal possui uma Assessoria de Comunicação que é responsável por 

gerenciar a comunicação e produção de conteúdo informativo, para promover a divulgação 

das ações institucionais junto as comunidades internas e externas. 

 

Figura 10 - Índice de Satisfação dos discentes de graduação e pós-graduação, no Campus Castanhal, sobre a 
imagem institucional do IFPA junto à comunidade interna e externa. 

 

   

  Os dados da Figura 10, evidenciam que para o curso de pós-graduação, nível Mestrado, 

que os conceitos “Ótimo” e “Bom” representam, respectivamente 43% e 57% dos 

respondentes. Para os cursos de graduação, na opinião dos discentes, tem-se como resposta 

majoritária o conceito Bom para os cursos de Engenharia de Pesca (40%) e de Engenharia de 

Alimentos (68%), Licenciatura em Informática (42%) e Licenciatura em Educação do campo 

(71%) e o conceito regular para o curso de Engenharia Agronômica (41%). Conforme figura 

11, na análise global dos discentes de graduação e pós-graduação do IFPA Castanhal, um 

quantitativo maior que 73% dos respondentes avaliou como sendo “ótimo” ou “bom” a 

imagem institucional do IFPA junto à comunidade interna e externa. 
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Figura 11 - Análise global dos discentes de graduação e pós-graduação do IFPA Castanhal sobre a imagem 
institucional do IFPA junto à comunidade interna e externa. 

 

 

5.2 – Avaliação da efetividade dos serviços prestados pelas Ouvidorias do IFPA? 

Tabela 6 - Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre os serviços prestados pelas Ouvidorias do IFPA. 

RESPOSTA 
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POR CATEGORIA 

TOTAL 
DISCENTE DOCENTE 

TÉCNICO- 
ADMINISTRATIVO 

ÓTIMO 29 6 4 39 

BOM 127 28 12 167 

REGULAR 145 40 8 193 

RUIM 24 12 2 38 

PÉSSIMO 9 2 1 12 

INEXISTENTE 1 0 1 2 

Total 335 88 28 451 

 

Entre os docentes, na análise dos índices de satisfação em relação à efetividade dos 

serviços prestados pelas ouvidorias do IFPA, verificamos que 28 dos docentes consideram 

Bom, para 40 nesta categoria consideram regular, para 06 considerado ótimo, 12 consideram 

ruim e somente 02 consideram ser péssimo os serviços prestados pela ouvidoria. Para os 

técnico-administrativos, é ótimo para 04 respondentes, bom para 12, regular para 08, ruim 

para 02, péssimo para 01 e inexistente para 01 respondente. Com esses conceitos, 

consideramos uma prestação de serviço de boa qualidade. 

Analisando-se os níveis de satisfação, respondidos pela categoria discente sobre a 

efetividade dos serviços prestados pelas Ouvidorias do IFPA, verifica-se que o nível “Bom” 

escolhido por 127 respondentes, seguido de um 145 que consideram como sendo regular, 

enquanto o Inexistente segue sendo o de menor representatividade entre os participantes 
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para este quesito, sendo escolhido por apenas 01 destes. O tópico foi classificado como Bom, 

seguindo a metodologia do relatório. 

Figura 12 - Índice de Satisfação dos discentes de graduação e pós-graduação, no Campus Castanhal, sobre os 
serviços prestados pelas Ouvidorias do IFPA. 

 

   

  Os dados da Figura 12 evidenciam que para o curso de pós-graduação, nível Mestrado, 

que os conceitos “Bom” e “Regular” representam, respectivamente 86% e 14% dos 

respondentes. Para os cursos de graduação, na opinião dos discentes, tem-se como respostas 

majoritárias também os conceitos Bom e Regular, onde, respectivamente, para o curso de 

Engenharia Agronômica foram de 39% e 37%, para o curso de Engenharia de Pesca foram de 

44% e 44%, para o curso de Engenharia de Alimentos foram de 38% e 48%, Licenciatura em 

Informática foram de 50% e 33% e Licenciatura em Educação do campo de 86% e 14%. 

Conforme figura 13, na análise global dos discentes de graduação e pós-graduação do IFPA 

Castanhal, um quantitativo de 44% dos respondentes avaliou como sendo boa a efetividade 

dos serviços prestados pelas ouvidorias do IFPA Castanhal. 
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Figura 13 - na análise global dos discentes de graduação e pós-graduação do IFPA Castanhal sobre os serviços 
prestados pelas Ouvidorias do IFPA. 

 

 

5.3 – Avaliação da eficiência dos canais virtuais de comunicação utilizados para divulgar as 

atividades do IFPA? (site, sistemas, e-mail etc.) 

Tabela 7 - Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a eficiência dos canais virtuais de comunicação 
utilizados para divulgar as atividades do IFPA. 

RESPOSTA 
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POR CATEGORIA 

TOTAL 
DISCENTE DOCENTE 

TÉCNICO- 
ADMINISTRATIVO 

ÓTIMO 52 10 3 65 

BOM 124 38 12 174 

REGULAR 98 29 9 136 

RUIM 44 7 4 55 

PÉSSIMO 16 4 0 20 

INEXISTENTE 1 0 0 1 

Total 335 88 28 451 

 

Analisando-se os níveis de satisfação, respondidos pela categoria discente sobre a 

eficiência dos canais virtuais de comunicação utilizados para divulgar as atividades do IFPA 

(site, sistemas, e-mail etc.), verifica-se que o conceito “Bom” representa o maior percentual, 

escolhido por 124 dos respondentes, seguido de 98 dos respondentes como sendo regular, 

enquanto o Inexistente sendo o de menor representatividade entre os participantes para este 

quesito, sendo escolhido por 01 destes. O tópico foi classificado como Bom, seguindo a 

metodologia do relatório. 

Analisando-se o índice de satisfação em relação à eficiência dos canais virtuais de 

comunicação para divulgar as atividades do IFPA (site, sistemas, e-mail etc.), 38 dos 88 
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docentes consideram Bom, 29 consideram regular, 10 consideram ótimo, 07 consideram ruim 

e somente 04 consideram péssima a eficiência dos canais virtuais de comunicação. 

Analisando-se os níveis de satisfação, respondidos pela categoria de técnicos 

administrativos sobre, avaliação da eficiência dos canais virtuais de comunicação utilizados 

para divulgar as atividades do IFPA (site, sistemas, e-mail, etc.), verifica-se que o nível Bom, 

representa o maior percentual entre os opinantes para este quesito, escolhido por 12 dos 28 

respondentes, seguido do quantitativo de 09 participantes que avaliaram como sendo 

Regular, ficando assim com o nível Bom como classificação, de acordo com a metodologia 

adotada. 

Figura 14 - Índice de Satisfação dos discentes de graduação e pós-graduação, no Campus Castanhal, sobre a 
eficiência dos canais virtuais de comunicação utilizados para divulgar as atividades do IFPA. 

 
   

  Os dados da Figura 14 evidenciam que para o curso de pós-graduação, que os conceitos 

“Bom” e “Regular” representam, respectivamente 71% e 29% dos respondentes. Para os 

cursos de graduação, na opinião dos discentes, tem-se como resposta majoritária o conceito 

Bom, onde para o curso de Engenharia Agronômica foi de 46%, para o curso de Engenharia de 

Pesca foi de 40%, para o curso de Engenharia de Alimentos foi de 38%, Licenciatura em 

Informática foi de 42% e Licenciatura em Educação do campo de 86%. Conforme figura 15, na 

análise global dos discentes de graduação e pós-graduação do IFPA Castanhal, um 

quantitativo de 45% dos respondentes avaliou como sendo boa a eficiência dos canais virtuais 

de comunicação utilizados para divulgar as atividades do IFPA Castanhal. 
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Figura 15 - Análise global dos discentes de graduação e pós-graduação do IFPA Castanhal sobre a eficiência dos 
canais virtuais de comunicação utilizados para divulgar as atividades do IFPA. 
 

 
 

6. DIMENSÃO (9) POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 
6.1 – Como você avalia a preparação oferecida pelo IFPA aos estudantes para o mundo do 
trabalho? 
Tabela 8 - Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a preparação oferecida pelo IFPA aos estudantes 
para o mundo do trabalho. 

RESPOSTA 
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POR CATEGORIA 

TOTAL 
DISCENTE DOCENTE 

TÉCNICO- 
ADMINISTRATIVO 

ÓTIMO 69 8 4 81 

BOM 128 49 17 194 

REGULAR 104 27 6 137 

RUIM 25 3 1 29 

PÉSSIMO 7 1 0 8 

INEXISTENTE 2 0 0 2 

Total 335 88 28 451 

 
Analisando-se os níveis de satisfação, respondidos pela categoria discente sobre a 

preparação oferecida pelo IFPA aos estudantes para o mundo do trabalho, verifica-se que o 

nível Bom representa o maior número de respondentes, escolhido por 128, seguido de 104 

dos respondentes como sendo regular e 69 como ótimo, enquanto o Péssimo e o Inexistente 

sendo os de menores representatividade entre os participantes para este quesito, sendo 

escolhidos respectivamente por 07 e 02 destes. O tópico foi classificado como Bom, seguindo 

a metodologia do relatório.  

Analisando-se o índice de satisfação em relação à preparação oferecida pelo IFPA aos 

estudantes para o mundo do trabalho, verificamos que 49 dos docentes consideram Bom, 27 

consideram regular, 08 consideram ótimo, 03 consideram ruim, 01 considerou péssimo e 
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nenhum considerou ser inexistente. Para os técnico-administrativos, é ótimo para 04 

respondentes, bom para 17, regular para 06 e ruim para 01 respondente. 

Figura 16 - Índice de Satisfação dos discentes de graduação e pós-graduação, no Campus Castanhal, sobre a 
preparação oferecida pelo IFPA aos estudantes para o mundo do trabalho. 

 
   

  Os dados da Figura 16 evidenciam que para o curso de pós-graduação, que os conceitos 

Ótimo e Bom representam, respectivamente 29% e 71% dos respondentes. Para os cursos de 

graduação, na opinião dos discentes, tem-se como respostas majoritárias para os conceitos 

Bom e Regular, onde, respectivamente, para o curso de Engenharia Agronômica foram de 

28% e 36%, para o curso de Engenharia de Pesca foram de 31% e 31%, para o curso de 

Engenharia de Alimentos foram de 32% e 45% e Licenciatura em Informática foram de 50% e 

33%, para o curso de Licenciatura em Educação do campo o conceito Bom foi escolhido por 

todos os respondentes. Conforme figura 17, na análise global dos discentes de graduação e 

pós-graduação do IFPA Castanhal, um quantitativo de 45% dos respondentes avaliou como 

sendo boa a preparação oferecida pelo IFPA Castanhal aos estudantes para o mundo do 

trabalho. 
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Figura 17 - Análise global dos discentes de graduação e pós-graduação do IFPA Castanhal sobre a preparação 
oferecida pelo IFPA aos estudantes para o mundo do trabalho. 

 
 

6.2 – Política de ingresso e processos seletivos implantados pelo IFPA 
Tabela 9 - Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a Política de ingresso e processos seletivos 
implantados pelo IFPA. 

RESPOSTA 
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POR CATEGORIA 

TOTAL 
DISCENTE DOCENTE 

TÉCNICO- 
ADMINISTRATIVO 

ÓTIMO 59 11 3 73 

BOM 145 34 12 191 

REGULAR 102 32 10 144 

RUIM 23 6 3 32 

PÉSSIMO 5 5 0 10 

INEXISTENTE 1 0 0 1 

Total 335 88 28 451 

 

Analisando-se os conceitos atribuídos pelas três categorias sobre a política de 

ingresso e processos seletivos implantados pelo IFPA Castanhal, o conceito bom representou 

42,35% dos respondentes e um quantitativo menor que 10% dos respondentes avaliou como 

sendo “ruim”, “péssimo” ou “inexistente”. 

Analisando-se os níveis de satisfação, respondidos pela categoria discente sobre a 

política de ingresso e processos seletivos implantados pelo IFPA Castanhal, verifica-se que o 

conceito Bom representa o maior número, escolhido por 145, seguido de 102 dos 

respondentes como sendo regular, enquanto o Péssimo e o Inexistente é o de menor 

representatividade entre os participantes para este quesito, sendo escolhido respectivamente 

por 05 e 01 destes. O tópico foi classificado como BOM, seguindo a metodologia do relatório.  

Para os docentes, o índice de satisfação para este quesito demonstrou que 34 

respondentes consideram Bom, 32 consideram regular, 11 consideram ótimo, 06 consideram 
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ruim e 05 consideram péssimo. Para os técnico-administrativos, é ótimo para 03 

respondentes, bom para 12, regular para 10 e ruim para 03 respondentes. 

Figura 18 - Índice de Satisfação dos discentes de graduação e pós-graduação, no Campus Castanhal, sobre a 
Política de ingresso e processos seletivos implantados pelo IFPA. 

 
 

  Os dados da Figura 18 evidenciam que para o curso de pós-graduação, que os conceitos 

Ótimo e Bom representam, respectivamente 14% e 86% dos respondentes. Para os cursos de 

graduação, na opinião dos discentes sobre a Política de ingresso e processos seletivos 

implantados pelo IFPA Castanhal, tem-se os conceitos majoritários Bom e Regular para o 

curso de Engenharia Agronômica, Engenharia de Pesca e Engenharia de Alimentos, já para os 

cursos de Licenciatura em Informática e Licenciatura em Educação do campo os conceitos 

majoritários foram Ótimo e Bom. Conforme figura 19, na análise global dos discentes de 

graduação e pós-graduação do IFPA Castanhal, um quantitativo de 49% dos respondentes 

avaliou como sendo boa a política de ingresso e processos seletivos implantados pelo IFPA. 

Figura 19 - Análise global dos discentes de graduação e pós-graduação do IFPA Castanhal sobre a Política de 
ingresso e processos seletivos implantados pelo IFPA. 
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6.3 - Como você avalia a disponibilidade de serviços e atendimento por diversos setores da 
instituição no(s) seu(s) turno(s) de aula? (setor pedagógico, biblioteca, secretaria acadêmica 
etc.) 
Tabela 10 - Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a disponibilidade de serviços e atendimento pelo 
setor pedagógico, biblioteca, secretaria acadêmica e etc. 

RESPOSTA 
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POR CATEGORIA 

TOTAL 
DISCENTE DOCENTE 

TÉCNICO- 
ADMINISTRATIVO 

ÓTIMO 77 7 4 88 

BOM 138 52 20 210 

REGULAR 96 24 3 123 

RUIM 19 4 1 24 

PÉSSIMO 4 1 0 5 

INEXISTENTE 1 0 0 1 

Total 335 88 28 451 

 

Analisando-se os níveis de satisfação, respondidos pela categoria discentes sobre a 

disponibilidade de serviços e atendimento por diversos setores da instituição no(s) seu(s) 

turnos(s) de aula (setor pedagógico, biblioteca, secretaria acadêmica, etc.), verifica-se que o 

conceito Bom representa o maior número de respondentes, escolhido por 138 respondentes, 

enquanto que o Inexistente segue sendo o de menor representatividade entre os 

participantes para este quesito, sendo escolhido por apenas 01 destes. O tópico foi 

classificado como Bom, seguindo a metodologia do relatório. 

Analisando-se o índice de satisfação da categoria de docente, verificamos que 52 dos 

88 docentes consideram Bom, para 24 é regular, 07 consideram ótimo e 04 consideram ruim. 

Analisando-se os níveis de satisfação, respondidos pela categoria de técnicos 

administrativos, verifica-se que o nível Bom, representa o maior número de respondentes 

para este quesito, escolhido por 20 dos 28 opinantes, ficando assim com o nível Bom como 

classificação, de acordo com a metodologia adotada. 
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Figura 20 - Índice de Satisfação dos discentes de graduação e pós-graduação, no Campus Castanhal, sobre a 
disponibilidade de serviços e atendimento pelo setor pedagógico, biblioteca, secretaria acadêmica e etc. 

 
  

  Os dados da Figura 20 evidenciam que para o curso de pós-graduação, que os conceitos 

Ótimo e Bom representam, respectivamente 29% e 71% dos respondentes. Para os cursos de 

graduação, na opinião dos discentes sobre a disponibilidade de serviços e atendimento pelo 

setor pedagógico, biblioteca, secretaria acadêmica e etc. do IFPA Castanhal, tem-se os 

conceitos Ótimo, Bom, Regular, Ruim, Péssimo e Inexistente, respectivamente, de 15%, 43%, 

30%, 8%, 2% e 2% para o curso de Engenharia Agronômica, de 35%, 35%, 27%, 4%, 0% e 0% 

para o curso de Engenharia de Pesca, de 18%, 52%, 29%, 2%, 0% e 0% para o curso de 

Engenharia de Alimentos e de 17%, 33%, 33%, 17%, 0% e 0% para o curso de Licenciatura em 

Informática, já para o curso de Licenciatura em Educação do campo todos os respondentes 

avaliaram com conceito Bom. Conforme figura 21, na análise global dos discentes de 

graduação e pós-graduação do IFPA Castanhal, um quantitativo de 48% dos respondentes 

avaliou como sendo boa a disponibilidade de serviços e atendimento pelo setor pedagógico, 

biblioteca, secretaria acadêmica e etc. no IFPA Castanhal. 
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Figura 21 - Análise global dos discentes de graduação e pós-graduação do IFPA Castanhal sobre a disponibilidade 
de serviços e atendimento pelo setor pedagógico, biblioteca, secretaria acadêmica e etc. 

 
 
 

6.4 - Como você avalia as ações do IFPA para superar as dificuldades detectadas no processo 
de ensino- aprendizagem? (apoio didático- pedagógico, assistência psicossocial) 
Tabela 11 - Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre o apoio didático-pedagógico e assistência 
psicossocial no processo de ensino. 

RESPOSTA 
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POR CATEGORIA 

TOTAL 
DISCENTE DOCENTE 

TÉCNICO- 
ADMINISTRATIVO 

ÓTIMO 45 6 2 53 

BOM 110 37 14 161 

REGULAR 110 33 10 153 

RUIM 47 7 2 56 

PÉSSIMO 16 4 0 20 

INEXISTENTE 7 1 0 8 

Total 335 88 28 451 

 

Analisando-se os conceitos atribuídos pelas três categorias sobre o apoio didático-

pedagógico e assistência psicossocial no processo de ensino implantados pelo IFPA Castanhal, 

o conceito bom representou 35,69% dos respondentes e um quantitativo menor que 7% dos 

respondentes avaliou como sendo “péssimo” ou “inexistente”. 

Os níveis de satisfação, respondidos pela categoria discente sobre o apoio didático-

pedagógico e assistência psicossocial no processo de ensino implantados pelo IFPA Castanhal, 

verifica-se que os conceitos Bom e Regular representam 110 respondentes cada, enquanto o 

Péssimo e o Inexistente é o de menor representatividade entre os participantes para este 

quesito, sendo escolhido respectivamente por 16 e 07 destes.  

Para os docentes, o índice de satisfação para este quesito demonstrou que 37 

respondentes consideram Bom, 33 consideram regular, 06 consideram ótimo, 07 consideram 
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ruim, 04 consideram péssimo e apenas 1 considera inexistente. Para os técnico-

administrativos, é ótimo para 02 respondentes, bom para 14, regular para 10 e ruim para 02 

respondentes. 

Figura 22 - Índice de Satisfação dos discentes de graduação e pós-graduação, no Campus Castanhal, sobre o 
apoio didático-pedagógico e assistência psicossocial no processo de ensino. 

 
 

Os dados da Figura 22 evidenciam que para o curso de pós-graduação, que o conceito 

Bom representa 71% dos respondentes. Para os cursos de graduação, na opinião dos 

discentes sobre o apoio didático-pedagógico e assistência psicossocial no processo de ensino 

implantados pelo IFPA Castanhal, tem-se os conceitos majoritários Bom e Regular para o 

curso de Engenharia Agronômica, Engenharia de Pesca e Engenharia de Alimentos, já para o 

curso de Licenciatura em Informática os conceitos majoritários foram Bom e Ruim e para o 

curso de Licenciatura Educação do campo os conceitos majoritários foram Ótimo e Bom. 

Conforme figura 23, na análise global dos discentes de graduação e pós-graduação do IFPA 

Castanhal, um quantitativo de 36% dos respondentes avaliou como sendo regular o apoio 

didático-pedagógico e assistência psicossocial no processo de ensino implantados pelo IFPA 

Castanhal. 
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Figura 23 - Análise global dos discentes de graduação e pós-graduação do IFPA Castanhal sobre o apoio didático-
pedagógico e assistência psicossocial no processo de ensino. 
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7. EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 
 

7.1 - Avaliação das condições das instalações do(s) auditório(s)? 
Para os docentes do IFPA campus Castanhal, os índices de satisfação em relação às condições do(s) auditório(s), apresentada na tabela 

abaixo (Tabela 12), receberam majoritariamente o conceito Bom, exceto para os quesitos de equipamentos multimídias, internet e segurança 

contra incêndio que foram avaliados como Regular. Para os Técnico Administrativos, com exceção do quesito acessibilidade, que recebeu o 

conceito regular para 46,4% dos respondentes, todos os demais quesitos receberam o conceito Bom. 

Tabela 12: Condições das instalações do(s) auditório(s) para Docentes e Técnicos-administrativos. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Tamanho 22,7% 50,0% 22,7% 2,3% 2,3% 0,0% 10,7% 60,7% 14,3% 14,3% 0,0% 0,0%

Acessibilidade 15,9% 55,7% 22,7% 3,4% 2,3% 0,0% 10,7% 39,3% 46,4% 3,6% 0,0% 0,0%

Limpeza 26,1% 60,2% 12,5% 0,0% 1,1% 0,0% 32,1% 46,4% 17,9% 3,6% 0,0% 0,0%

Acústica 11,4% 46,6% 29,5% 10,2% 2,3% 0,0% 7,1% 53,6% 25,0% 14,3% 0,0% 0,0%

Iluminação 14,8% 45,5% 25,0% 10,2% 4,5% 0,0% 7,1% 46,4% 25,0% 17,9% 3,6% 0,0%

Climatização 15,9% 56,8% 20,5% 5,7% 1,1% 0,0% 14,3% 57,1% 14,3% 10,7% 3,6% 0,0%

Mobília 18,2% 46,6% 25,0% 10,2% 0,0% 0,0% NA NA NA NA NA NA

Equip. multimídias 6,8% 36,4% 37,5% 9,1% 9,1% 1,1% 3,6% 53,6% 25,0% 10,7% 7,1% 0,0%

Internet 4,5% 30,7% 38,6% 15,9% 9,1% 1,1% 7,1% 42,9% 25,0% 21,4% 0,0% 3,6%

Seg. contra incêndio 5,7% 35,2% 42,0% 9,1% 6,8% 1,1% 14,3% 46,4% 14,3% 14,3% 0,0% 0,0%

Adequação da mobília NA NA NA NA NA NA 7,1% 57,1% 28,6% 3,6% 3,6% 0,0%

Conservação da mobília NA NA NA NA NA NA 10,7% 60,7% 21,4% 3,6% 3,6% 0,0%

Equip. vídeo conferência NA NA NA NA NA NA 7,1% 35,7% 32,1% 21,4% 0,0% 3,6%

Docente Técnico Administrativo

 
 

Ainda sobre as condições das instalações dos auditórios, a Tabela 13 mostra as respostas da categoria discente dos cursos de Agronomia, 

Engenharia de Pesca e Engenharia de Alimentos. Para a maioria dos respondentes dos três cursos supracitados, todos os itens avaliados 

receberam avaliação positiva sendo bom para a ampla maioria, com exceção do item “Internet”, o qual foi o item com avaliação mais negativa 

(RUIM, PÉSSIMO OU INEXISTENTE), contabilizando 35,8% dos votos para o curso de Engenharia Agronômica, 19,2% dos votos para o curso de 
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Engenharia de pesca e 28,6% dos votos para o curso de Engenharia de alimentos. 

Tabela 13: Condições das instalações do(s) auditório(s) para os discentes da Agronomia, Engenharia de Pesca e Engenharia de Alimentos. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Tamanho 30,2% 41,5% 15,1% 7,5% 0,0% 5,7% 46,2% 34,6% 3,8% 15,4% 0,0% 0,0% 33,9% 50,0% 12,5% 1,8% 1,8% 0,0%

Limpeza 30,2% 39,6% 18,9% 3,8% 0,0% 7,5% 46,2% 46,2% 3,8% 3,8% 0,0% 0,0% 37,5% 55,4% 1,8% 3,6% 1,8% 0,0%

Acústica 24,5% 47,2% 13,2% 5,7% 3,8% 5,7% 46,2% 42,3% 7,7% 3,8% 0,0% 0,0% 32,1% 50,0% 16,1% 1,8% 0,0% 0,0%

Climatização 32,1% 39,6% 18,9% 3,8% 0,0% 5,7% 42,3% 34,6% 15,4% 7,7% 0,0% 0,0% 35,7% 53,6% 8,9% 1,8% 0,0% 0,0%

Acessibilidade 30,2% 39,6% 22,6% 0,0% 1,9% 5,7% 42,3% 34,6% 19,2% 3,8% 0,0% 0,0% 30,4% 53,6% 12,5% 1,8% 0,0% 1,8%

Mobília 26,4% 41,5% 20,8% 5,7% 0,0% 5,7% 42,3% 34,6% 15,4% 3,8% 3,8% 0,0% 35,7% 53,6% 7,1% 3,6% 0,0% 0,0%

Equip. multimídias 24,5% 32,1% 28,3% 5,7% 1,9% 7,5% 38,5% 38,5% 15,4% 7,7% 0,0% 0,0% 32,1% 50,0% 12,5% 5,4% 0,0% 0,0%

Internet 11,3% 20,8% 32,1% 17,0% 7,5% 11,3% 23,1% 30,8% 26,9% 15,4% 3,8% 0,0% 7,1% 23,2% 37,5% 28,6% 0,0% 0,0%

Seg. contra incêndio 11,3% 43,4% 28,3% 3,8% 5,7% 5,7% 30,8% 30,8% 30,8% 7,7% 0,0% 0,0% 14,3% 39,3% 41,1% 5,4% 0,0% 0,0%

Agronomia Engenharia de Pesca Engenharia de Alimentos

 
 

A Tabela 14 mostra as respostas da categoria discente dos cursos de Licenciatura em Informática, Licenciatura em Educação do Campo e 

Pós-graduação. Sendo que para os discentes de ambos os cursos há similaridade sobre as respostas dos respondentes dos outros cursos 

supracitados, com a avaliação positiva (ÓTIMO e BOM). 

Tabela 14: Condições das instalações do(s) auditório(s) para os discentes de Licenciatura em Informática, Licenciatura em Educação do Campo e Pós-graduação. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Tamanho 50,0% 25,0% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0% 42,9% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 57,1% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Limpeza 41,7% 33,3% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0% 42,9% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 42,9% 42,9% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Acústica 33,3% 41,7% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0% 42,9% 42,9% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 57,1% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Climatização 50,0% 25,0% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0% 57,1% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 42,9% 42,9% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Acessibilidade 50,0% 16,7% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 42,9% 42,9% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 57,1% 14,3% 14,3% 0,0% 0,0%

Mobília 33,3% 41,7% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0% 42,9% 42,9% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 71,4% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Equip. multimídias 25,0% 50,0% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0% 42,9% 28,6% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 42,9% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Internet 16,7% 33,3% 16,7% 25,0% 8,3% 0,0% 28,6% 14,3% 28,6% 14,3% 0,0% 14,3% 14,3% 42,9% 28,6% 14,3% 0,0% 0,0%

Seg. contra incêndio 25,0% 33,3% 25,0% 16,7% 0,0% 0,0% 42,9% 42,9% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 71,4% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Licenc. em informática Pós-graduaçãoLicenc. em educação no campo

 



 
 

58  

7.2 - Como você avalia as condições das salas de aula? 
 

Analisando-se o índice de satisfação em relação às condições das salas de aula, os quesitos tamanho, limpeza e acústica foram avaliados 

com o conceito Bom por mais que 50% dos respondentes da categoria docente. Já o quesito internet foi o de pior conceito, sendo avaliado como 

ruim, péssimo ou inexistente pela maioria dos respondentes. 

Tabela 15: Condições das salas de aula para Docentes. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Tamanho 35,2% 58,0% 5,7% 0,0% 1,1% 0,0%

Acessibilidade física 19,3% 48,9% 28,4% 2,3% 1,1% 0,0%

Limpeza 30,7% 52,3% 13,6% 3,4% 0,0% 0,0%

Acústica 13,6% 56,8% 22,7% 5,7% 1,1% 0,0%

Iluminação 15,9% 48,9% 22,7% 10,2% 2,3% 0,0%

Climatização 12,5% 46,6% 31,8% 5,7% 3,4% 0,0%

Mobília 14,8% 48,9% 25,0% 4,5% 6,8% 0,0%

Equipamentos multimídia (som e vídeo) 4,5% 28,4% 42,0% 10,2% 4,5% 10,2%

Internet 3,4% 13,6% 29,5% 28,4% 10,2% 14,8%

Docente

 
 

Analisando as condições das salas de aula avaliada pelos discentes, a Tabela 16 mostra as respostas da categoria discente dos cursos de 

Engenharia Agronômica, Engenharia de Pesca e Engenharia de Alimentos. Para a maioria dos respondentes dos três cursos supracitados, todos 

os itens avaliados receberam avaliação positiva sendo ótimo ou bom, sendo apenas o item “Internet” com avaliação negativa (RUIM, PÉSSIMO 

OU INEXISTENTE), contabilizando 67,9% dos votos para o curso de Engenharia Agronômica, 57,7% dos votos para o curso de Engenharia de pesca 

e 71,4% dos votos para o curso de Engenharia de alimentos. 
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Tabela 16: Condições das salas de aula para os discentes da Agronomia, Engenharia de Pesca e Engenharia de Alimentos. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Quantidade 22,6% 45,3% 26,4% 5,7% 0,0% 0,0% 11,5% 50,0% 19,2% 19,2% 0,0% 0,0% 28,6% 44,6% 12,5% 3,6% 0,0% 0,0%

Tamanho 37,7% 39,6% 17,0% 5,7% 0,0% 0,0% 38,5% 53,8% 3,8% 3,8% 0,0% 0,0% 57,1% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Mobília 18,9% 43,4% 28,3% 5,7% 3,8% 0,0% 15,4% 61,5% 15,4% 7,7% 0,0% 0,0% 17,9% 44,6% 33,9% 3,6% 0,0% 0,0%

Iluminação 28,3% 37,7% 28,3% 5,7% 0,0% 0,0% 30,8% 57,7% 7,7% 3,8% 0,0% 0,0% 42,9% 51,8% 5,4% 0,0% 0,0% 0,0%

Limpeza 35,8% 49,1% 7,5% 3,8% 0,0% 3,8% 30,8% 50,0% 15,4% 3,8% 0,0% 0,0% 46,4% 42,9% 10,7% 0,0% 0,0% 0,0%

Acústica 22,6% 47,2% 24,5% 3,8% 1,9% 0,0% 34,6% 53,8% 7,7% 3,8% 0,0% 0,0% 25,0% 48,2% 23,2% 3,6% 0,0% 0,0%

Climatização 24,5% 43,4% 24,5% 7,5% 0,0% 0,0% 34,6% 42,3% 15,4% 7,7% 0,0% 0,0% 42,9% 46,4% 10,7% 0,0% 0,0% 0,0%

Internet 7,5% 7,5% 17,0% 22,6% 3,8% 41,5% 7,7% 11,5% 23,1% 38,5% 11,5% 7,7% 0,0% 7,1% 21,4% 41,1% 10,7% 19,6%

Equip. multimídias 9,4% 26,4% 37,7% 13,2% 1,9% 11,3% 15,4% 42,3% 30,8% 11,5% 0,0% 0,0% 8,9% 42,9% 41,1% 1,8% 0,0% 5,4%

Agronomia Engenharia de Pesca Engenharia de Alimentos

 
 

A Tabela 17 mostra as respostas da categoria discente dos cursos de Licenciatura em Informática, Licenciatura em Educação do Campo e 

Pós-graduação. Para a maioria dos respondentes desses três cursos, todos os itens avaliados receberam avaliação positiva recebendo o conceito 

majoritariamente bom. O item “Internet” repetiu não a avaliação negativa dos demais cursos de graduação do campus, sendo de os conceitos 

ruim, péssimo ou inexistente totalizando 50% para o curso de Licenciatura em Informática, 28,6% para Licenciatura em Educação do Campo e de 

apenas 14,3%. 
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Tabela 17: Condições das salas de aula para os discentes de Licenciatura em Informática, Licenciatura em Educação do Campo e Pós-graduação. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Quantidade 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 57,1% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 71,4% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Tamanho 41,7% 33,3% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 42,9% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Mobília 16,7% 66,7% 8,3% 8,3% 0,0% 0,0% 28,6% 42,9% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 42,9% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0%

Iluminação 33,3% 33,3% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 28,6% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 71,4% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Limpeza 25,0% 50,0% 16,7% 0,0% 8,3% 0,0% 28,6% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 42,9% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Acústica 25,0% 41,7% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 28,6% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 57,1% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Climatização 41,7% 50,0% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 42,9% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Internet 8,3% 25,0% 16,7% 41,7% 8,3% 0,0% 0,0% 28,6% 42,9% 14,3% 0,0% 14,3% 0,0% 71,4% 14,3% 0,0% 14,3% 0,0%

Equip. multimídias 16,7% 50,0% 25,0% 8,3% 0,0% 0,0% 14,3% 42,9% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 85,7% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0%

Licenc. em informática Licenc. em educação no campo Pós-graduação
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7.3 - Como você avalia a qualidade da(s) sala(s) dos professores? 

Analisando-se o índice de satisfação em relação às condições das salas dos professores, na tabela abaixo, o quesito tamanho foi avaliado 

com os conceitos Ótimo e Bom por 38,7% dos docentes, o quesito equipamentos de multimídia foi avaliado com os conceitos Regular e Bom, 

respectivamente, por 34,1% e 21,6%, sendo considerado inexistente por 14,8%. O quesito de melhor avaliação foi o de limpeza que foi avaliado 

com os conceitos Ótimo e Bom, respectivamente, por 15,9% e 67,0% dos docentes. 

Tabela 18: Avaliação da qualidade das salas dos professores. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Tamanho 8,0% 30,7% 27,3% 15,9% 18,2% 0,0%

Acessibilidade física 8,0% 48,9% 29,5% 9,1% 3,4% 1,1%

Limpeza 15,9% 67,0% 9,1% 6,8% 1,1% 0,0%

Iluminação 13,6% 43,2% 31,8% 5,7% 5,7% 0,0%

Climatização 11,4% 50,0% 30,7% 3,4% 3,4% 1,1%

Mobília 8,0% 28,4% 30,7% 17,0% 15,9% 0,0%

Internet 8,0% 31,8% 35,2% 13,6% 11,4% 0,0%

Equipamentos de multimídia e impressão 6,8% 21,6% 34,1% 12,5% 10,2% 14,8%

Docente
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7.4 - Como você avalia a qualidade dos espaços para atendimento aos alunos? 
 

Para os docentes do IFPA campus Castanhal, os índices de satisfação em relação à qualidade dos espaços para atendimento aos alunos, 

apresentada na tabela abaixo (Tabela 19), receberam majoritariamente os conceitos Bom e Regular para todos os quesitos. O resultado da 

pesquisa ainda demonstra que para um percentual de cerca de 20% dos respondentes esses espaços para atendimento aos alunos é 

inexistente. 

Tabela 19: Avaliação da qualidade dos espaços para atendimento aos alunos. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Tamanho 4,5% 22,7% 36,4% 12,5% 0,0% 23,9%

Acessibilidade física 4,5% 37,5% 27,3% 9,1% 1,1% 20,5%

Limpeza 11,4% 37,5% 23,9% 8,0% 0,0% 19,3%

Iluminação 8,0% 36,4% 30,7% 4,5% 0,0% 20,5%

Climatização 9,1% 34,1% 31,8% 4,5% 0,0% 20,5%

Mobília 5,7% 29,5% 31,8% 12,5% 0,0% 20,5%

Internet 5,7% 19,3% 35,2% 13,6% 4,5% 21,6%

Docente

 
 

Ainda sobre a qualidade dos espaços para atendimento aos alunos, a Tabela 20 mostra as respostas da categoria discente dos cursos de 

Agronomia, Engenharia de Pesca e Engenharia de Alimentos. Para a maioria dos respondentes dos três cursos supracitados, todos os itens 

avaliados receberam avaliação positiva sendo bom para a maioria dos respondentes, com exceção do item “Internet”, o qual foi o item com 

avaliação mais negativa (RUIM, PÉSSIMO OU INEXISTENTE), contabilizando 43,5% dos votos para o curso de Engenharia Agronômica, 34,6% dos 

votos para o curso de Engenharia de pesca e 44,7% dos votos para o curso de Engenharia de alimentos. 
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Tabela 20: Avaliação da qualidade dos espaços para atendimento aos alunos para os discentes da Agronomia, Engenharia de Pesca e Engenharia de Alimentos. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Tamanho 15,1% 50,9% 26,4% 3,8% 1,9% 1,9% 26,9% 50,0% 19,2% 3,8% 0,0% 0,0% 19,6% 60,7% 19,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Acessibilidade 11,3% 45,3% 30,2% 7,5% 1,9% 3,8% 19,2% 38,5% 38,5% 3,8% 0,0% 0,0% 16,1% 53,6% 23,2% 5,4% 0,0% 1,8%

Limpeza 18,9% 58,5% 15,1% 1,9% 1,9% 3,8% 26,9% 57,7% 11,5% 3,8% 0,0% 0,0% 32,1% 53,6% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Iluminação 20,8% 56,6% 18,9% 1,9% 1,9% 0,0% 38,5% 42,3% 11,5% 7,7% 0,0% 0,0% 30,4% 60,7% 8,9% 0,0% 0,0% 0,0%

Climatização 20,8% 52,8% 20,8% 5,7% 0,0% 0,0% 34,6% 42,3% 19,2% 3,8% 0,0% 0,0% 37,5% 50,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0%

Mobília 11,3% 58,5% 26,4% 0,0% 0,0% 0,0% 26,9% 50,0% 19,2% 3,8% 0,0% 0,0% 23,2% 48,2% 23,2% 5,4% 0,0% 0,0%

Internet 5,7% 17,0% 34,0% 18,9% 3,8% 20,8% 15,4% 23,1% 23,1% 26,9% 7,7% 0,0% 1,8% 14,3% 39,3% 33,9% 5,4% 5,4%

Agronomia Engenharia de Pesca Engenharia de Alimentos

 
 

A Tabela 21 mostra as respostas da categoria discente dos cursos de Licenciatura em Informática, Licenciatura em Educação do Campo e 

Pós-graduação. Para a maioria dos respondentes desses cursos, todos os itens avaliados receberam avaliação positiva sendo ótimo ou bom para 

a maioria dos respondentes, com exceção do item “Internet”, que para os cursos de Licenciatura em Informática e Licenciatura em Educação do 

Campo, foi o item com avaliação mais negativa (RUIM, PÉSSIMO OU INEXISTENTE), contabilizando 41,6% dos votos para o curso de Engenharia 

Agronômica e 28,6% dos votos para o curso de Engenharia de pesca. 

Tabela 21: Avaliação da qualidade dos espaços para atendimento aos alunos para os discentes de Licenciatura em Informática, Licenciatura em Educação do Campo e Pós-

graduação. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Tamanho 25,0% 50,0% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0% 28,6% 57,1% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Acessibilidade 16,7% 41,7% 25,0% 16,7% 0,0% 0,0% 28,6% 42,9% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 57,1% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Limpeza 33,3% 41,7% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 42,9% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 42,9% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Iluminação 41,7% 41,7% 8,3% 8,3% 0,0% 0,0% 28,6% 57,1% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Climatização 41,7% 41,7% 8,3% 8,3% 0,0% 0,0% 28,6% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 71,4% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Mobília 16,7% 58,3% 8,3% 16,7% 0,0% 0,0% 28,6% 42,9% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 71,4% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Internet 8,3% 25,0% 25,0% 33,3% 8,3% 0,0% 14,3% 14,3% 42,9% 14,3% 14,3% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Licenc. em informática Pós-graduaçãoLicenc. em educação no campo
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7.5 - Como você avalia a infraestrutura dos laboratórios específicos do(s) curso(s)? 
Para os docentes do IFPA campus Castanhal, os índices de satisfação em relação às condições a infraestrutura dos laboratórios específicos 

do(s) curso(s), plotados na tabela abaixo, os quesitos internet, segurança contra incêndio, segurança contra acidentes, equipamentos e 

insumos e mobilia foram avaliados com o conceito Regular pela maioria dos docentes, os quesitos quantidade, tamanho, acessibilidade física, 

limpeza, acústica, iluminação e climatização foram avaliados com o conceito Bom. 

Tabela 22: Avaliação da infraestrutura dos laboratórios. 

Item avaliado Otimo Bom Regul. Ruim Péss. Inexis.

Quantidade 5,7% 39,8% 34,1% 17,0% 3,4% 0,0%

Tamanho 4,5% 48,9% 31,8% 12,5% 2,3% 0,0%

Acessibilidade física 5,7% 46,6% 29,5% 15,9% 2,3% 0,0%

Limpeza 12,5% 51,1% 29,5% 3,4% 3,4% 0,0%

Acústica 11,4% 50,0% 27,3% 9,1% 1,1% 1,1%

Iluminação 11,4% 50,0% 30,7% 4,5% 3,4% 0,0%

Climatização 13,6% 47,7% 26,1% 9,1% 2,3% 1,1%

Mobília 4,5% 34,1% 43,2% 11,4% 6,8% 0,0%

Equipamentos e insumos 3,4% 29,5% 38,6% 17,0% 10,2% 1,1%

Internet 5,7% 28,4% 39,8% 14,8% 8,0% 3,4%

Segurança contra incêndio 5,7% 30,7% 43,2% 11,4% 4,5% 4,5%

Segurança contra acidentes 5,7% 28,4% 44,3% 13,6% 3,4% 4,5%

Docente

 

 

Ainda sobre a relação às condições a infraestrutura dos laboratórios específicos do(s) curso(s), a Tabela 23 mostra as respostas da 

categoria discente dos cursos de Agronomia, Engenharia de Pesca e Engenharia de Alimentos. Para os discentes do curso de Engenharia 

Agronômica, os quesitos quantidade, tamanho, acessibilidade, internet, equipamentos e insumos, segurança contra incêndio e segurança contra 

acidentes foram avaliados com o conceito Regular pela maioria dos discentes respondentes, os quesitos limpeza, acústica, iluminação e 

climatização foram avaliados com o conceito Bom. Para os discentes do curso de Engenharia de Pesca, o quesito foi classificado com o conceito 
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Bom pela maioria dos respondentes, sendo regular apenas para os itens quantidade, tamanho, internet e equipamentos e insumos. E para os 

discentes do curso de Engenharia de Alimentos, o quesito foi classificado com o conceito Bom pela maioria dos respondentes, sendo regular 

apenas para os itens quantidade, segurança contra incêndio e segurança contra acidentes. 

Tabela 23: Avaliação da infraestrutura dos laboratórios para os discentes da Agronomia, Engenharia de Pesca e Engenharia de Alimentos. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Quantidade 17,0% 28,3% 30,2% 15,1% 3,8% 5,7% 15,4% 15,4% 46,2% 23,1% 0,0% 0,0% 10,7% 30,4% 48,2% 8,9% 1,8% 0,0%

Tamanho 13,2% 30,2% 32,1% 15,1% 3,8% 5,7% 19,2% 26,9% 38,5% 11,5% 3,8% 0,0% 17,9% 44,6% 35,7% 0,0% 1,8% 0,0%

Acessibilidade 15,1% 28,3% 34,0% 15,1% 0,0% 7,5% 15,4% 38,5% 30,8% 15,4% 0,0% 0,0% 16,1% 46,4% 30,4% 5,4% 0,0% 1,8%

Limpeza 22,6% 41,5% 26,4% 1,9% 1,9% 5,7% 26,9% 50,0% 19,2% 3,8% 0,0% 0,0% 25,0% 58,9% 16,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Acústica 20,8% 43,4% 24,5% 3,8% 0,0% 7,5% 26,9% 46,2% 23,1% 3,8% 0,0% 0,0% 25,0% 53,6% 21,4% 0,0% 0,0% 0,0%

Iluminação 26,4% 41,5% 20,8% 3,8% 1,9% 5,7% 26,9% 57,7% 7,7% 7,7% 0,0% 0,0% 28,6% 60,7% 8,9% 1,8% 0,0% 0,0%

Climatização 22,6% 45,3% 20,8% 3,8% 1,9% 5,7% 23,1% 42,3% 19,2% 15,4% 0,0% 0,0% 21,4% 46,4% 28,6% 3,6% 0,0% 0,0%

Mobília 17,0% 32,1% 32,1% 7,5% 5,7% 5,7% 19,2% 46,2% 19,2% 11,5% 3,8% 0,0% 10,7% 55,4% 30,4% 1,8% 1,8% 0,0%

Equip. e insumos 11,3% 17,0% 35,8% 20,8% 7,5% 7,5% 15,4% 15,4% 50,0% 7,7% 11,5% 0,0% 7,1% 33,9% 51,8% 3,6% 3,6% 0,0%

Internet 5,7% 9,4% 34,0% 24,5% 7,5% 18,9% 11,5% 19,2% 42,3% 11,5% 15,4% 0,0% 1,8% 7,1% 42,9% 28,6% 10,7% 8,9%

Seg. contra incêndio 11,3% 30,2% 32,1% 11,3% 5,7% 9,4% 19,2% 38,5% 30,8% 3,8% 3,8% 3,8% 5,4% 53,6% 32,1% 7,1% 1,8% 0,0%

Seg. contra acidentes 9,4% 30,2% 37,7% 7,5% 3,8% 11,3% 19,2% 38,5% 30,8% 3,8% 0,0% 0,0% 5,4% 44,6% 44,6% 3,6% 1,8% 0,0%

Agronomia Engenharia de Pesca Engenharia de Alimentos

 

 

A Tabela 24 mostra as respostas da categoria discente dos cursos de Licenciatura em Informática, Licenciatura em Educação do Campo e 

Pós-graduação. Para os discentes do curso de Licenciatura em Informática, os quesitos tamanho, acessibilidade, limpeza, internet, acústica, 

iluminação, climatização, mobília e segurança contra acidentes foram avaliados com os conceitos Ótimo ou Bom, para os itens quantidade, 

segurança contra incêndio e equipamentos e insumos foram avaliados com o conceito Regular pela maioria dos discentes respondentes. Para os 

discentes dos Licenciatura em Educação do Campo e Pós-graduação há similaridade sobre as respostas com avaliação positiva (ÓTIMO e BOM) 

pela ampla maioria dos respondentes. 
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Tabela 24: Avaliação da infraestrutura dos laboratórios para os discentes de Licenciatura em Informática, Licenciatura em Educação do Campo e Pós-graduação. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Quantidade 25,0% 33,3% 33,3% 8,3% 0,0% 0,0% 28,6% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Tamanho 33,3% 41,7% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0% 28,6% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 57,1% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Acessibilidade 16,7% 41,7% 25,0% 16,7% 0,0% 0,0% 28,6% 42,9% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Limpeza 33,3% 41,7% 8,3% 16,7% 0,0% 0,0% 28,6% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 71,4% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Acústica 41,7% 33,3% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0% 28,6% 57,1% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Iluminação 50,0% 16,7% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 28,6% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 71,4% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Climatização 33,3% 41,7% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0% 42,9% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 71,4% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Mobília 33,3% 41,7% 8,3% 16,7% 0,0% 0,0% 28,6% 57,1% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Equip. e insumos 16,7% 25,0% 41,7% 16,7% 0,0% 0,0% 28,6% 57,1% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 57,1% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Internet 8,3% 50,0% 25,0% 8,3% 8,3% 0,0% 14,3% 28,6% 42,9% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Seg. contra incêndio 8,3% 33,3% 41,7% 16,7% 0,0% 0,0% 14,3% 57,1% 14,3% 14,3% 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Seg. contra acidentes 8,3% 33,3% 33,3% 25,0% 0,0% 0,0% 14,3% 57,1% 14,3% 14,3% 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Pós-graduaçãoLicenc. em educação no campoLicenc. em informática

 
 
 

7.6 - Como você avalia a qualidade da infraestrutura física da biblioteca? 
 Os resultados obtidos nas categorias docente e técnico administrativo em educação (tae) para a questão relativa à infraestrutura da 

biblioteca estão dispostos no quadro abaixo (Tabela 25). De modo geral, docentes e tae avaliaram a infraestrutura da biblioteca como sendo 

adequada para atender as necessidades institucionais. Todos os itens avaliados pelos tae foram classificados em BOM ou ÓTIMO para pelo 

menos 50% dos entrevistados dessa categoria, sendo o quesito “Climatização” o mais bem avaliado com 89,3% dos votos. Por outro lado, 

35,8% dos entrevistados dessa categoria indicaram o item “Internet” como sendo regular ou ruim, ou seja, passível de melhoria. 
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Tabela 25: Indicador Infraestrutura física da biblioteca na perspectiva avaliativa dos servidores Docentes e Técnicos-administrativos. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Tamanho 18,2% 47,7% 28,4% 5,7% 0,0% 0,0% 10,7% 64,3% 17,9% 7,1% 0,0% 0,0%

Acessibilidade física 20,5% 58,0% 17,0% 4,5% 0,0% 0,0% 10,7% 60,7% 21,4% 3,6% 3,6% 0,0%

Limpeza 27,3% 61,4% 10,2% 1,1% 0,0% 0,0% 25,0% 64,3% 7,1% 3,6% 0,0% 0,0%

Acústica 20,5% 56,8% 20,5% 1,1% 1,1% 0,0% 14,3% 60,7% 17,9% 7,1% 0,0% 0,0%

Iluminação 21,6% 60,2% 15,9% 2,3% 0,0% 0,0% 17,9% 64,3% 10,7% 7,1% 0,0% 0,0%

Climatização 23,9% 60,2% 15,9% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 60,7% 7,1% 3,6% 0,0% 0,0%

Mobília 17,0% 54,5% 23,9% 4,5% 0,0% 0,0% NA NA NA NA NA NA

Espaços para estudo individual 17,0% 39,8% 34,1% 5,7% 1,1% 2,3% 3,6% 50,0% 35,7% 7,1% 0,0% 3,6%

Espaços para estudo coletivo 15,9% 42,0% 35,2% 5,7% 1,1% 0,0% 3,6% 57,1% 28,6% 3,6% 3,6% 3,6%

Internet 6,8% 37,5% 35,2% 10,2% 9,1% 1,1% 7,1% 57,1% 17,9% 17,9% 0,0% 0,0%

Segurança contra incêndio 9,1% 46,6% 29,5% 6,8% 6,8% 1,1% 3,6% 67,9% 21,4% 7,1% 0,0% 0,0%

Conservação da mobília NA NA NA NA NA NA 10,7% 71,4% 14,3% 3,6% 0,0% 0,0%

Adequação da mobília NA NA NA NA NA NA 7,1% 64,3% 25,0% 3,6% 0,0% 0,0%

Docente Técnico Administrativo

 
 

Já os docentes elegeram o item “Limpeza” como sendo o mais bem avaliado, em se tratando de infraestrutura da biblioteca, com 88,7% 

dos votos, considerando as classes BOM e ÓTIMO. Esta categoria também teve essa mesma percepção (avaliação boa ou ótima) para os itens 

“Acessibilidade física”, “Acústica”, “Iluminação” e “Climatização”, contabilizando mais de 75% dos votos. E, assim como a categoria dos técnicos, 

os docentes elegeram o item “Internet” como o mais passível de otimização, com 19,3% de votos indicando uma avaliação RUIM ou PÉSSIMA. 

Ainda sobre infraestrutura da biblioteca, a Tabela 26 mostra as respostas da categoria discente dos cursos de Agronomia, Engenharia de 

Pesca e Engenharia de Alimentos. Para a maioria (50% ou mais) dos estudantes de Agronomia, todos os itens avaliados receberam avaliação 

positiva (BOM OU REGULAR), com exceção do item “Internet”, o qual foi o item com avaliação mais negativa, contabilizando 33,9% dos votos 

(RUIM, PÉSSIMO OU INEXISTENTE). Para este grupo de discentes, o item “Climatização” foi o mais bem avaliado com 49,1% dos votos para a 

classe BOM e 32,1% para a classe ÓTIMO. 
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Tabela 16: Infraestrutura da biblioteca na visão dos discentes da Agronomia, Engenharia de Pesca e Engenharia de Alimentos. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Tamanho 22,6% 30,2% 28,3% 7,5% 1,9% 9,4% 30,8% 38,5% 23,1% 7,7% 0,0% 0,0% 19,6% 53,6% 25,0% 1,8% 0,0% 0,0%

Acessibilidade 28,3% 30,2% 26,4% 3,8% 0,0% 11,3% 30,8% 46,2% 15,4% 7,7% 0,0% 0,0% 25,0% 42,9% 26,8% 3,6% 0,0% 1,8%

Limpeza 28,3% 45,3% 15,1% 1,9% 1,9% 7,5% 50,0% 46,2% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 37,5% 58,9% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Acústica 26,4% 43,4% 17,0% 1,9% 3,8% 7,5% 42,3% 50,0% 3,8% 3,8% 0,0% 0,0% 25,0% 58,9% 10,7% 5,4% 0,0% 0,0%

Iluminação 30,2% 45,3% 13,2% 3,8% 0,0% 7,5% 42,3% 50,0% 3,8% 3,8% 0,0% 0,0% 33,9% 55,4% 8,9% 1,8% 0,0% 0,0%

Climatização 32,1% 49,1% 7,5% 3,8% 0,0% 7,5% 50,0% 42,3% 3,8% 3,8% 0,0% 0,0% 39,3% 51,8% 5,4% 3,6% 0,0% 0,0%

Mobília 22,6% 37,7% 26,4% 3,8% 1,9% 7,5% 46,2% 38,5% 15,4% 0,0% 0,0% 0,0% 17,9% 62,5% 17,9% 1,8% 0,0% 0,0%

Esp.estudo individula 18,9% 35,8% 28,3% 1,9% 3,8% 11,3% 30,8% 38,5% 19,2% 11,5% 0,0% 0,0% 23,2% 32,1% 37,5% 5,4% 0,0% 1,8%

Esp.estudo coletivo 17,0% 43,4% 26,4% 5,7% 0,0% 7,5% 26,9% 38,5% 23,1% 11,5% 0,0% 0,0% 26,8% 37,5% 30,4% 5,4% 0,0% 0,0%

Internet 13,2% 20,8% 32,1% 13,2% 7,5% 13,2% 15,4% 23,1% 38,5% 3,8% 19,2% 0,0% 3,6% 28,6% 30,4% 32,1% 5,4% 0,0%

Seg. contra incêndio 18,9% 35,8% 24,5% 7,5% 1,9% 11,3% 26,9% 38,5% 26,9% 3,8% 3,8% 0,0% 16,1% 44,6% 32,1% 5,4% 0,0% 1,8%

Agronomia Engenharia de Pesca Engenharia de Alimentos

 
 

Os discentes da Engenharia de Pesca manifestaram ampla satisfação para a maioria dos itens avaliados em relação a infraestrutura da 

biblioteca. Dentre eles, 96,2% consideraram o item “Limpeza” sendo avaliado como ÓTIMO ou BOM. Outros itens como “Acústica”, “Iluminação” 

e “Climatização” também alcançaram avaliações positivas para mais de 90% dos discentes entrevistados. O destaque negativo ficou por conta 

dos itens “Internet” com mais de 20% de avaliações classificadas como Ruim ou Péssimo, e os espaços de estudo individual e coletivo que 

tiveram ambos 11,5% de classificação Ruim. Os discentes da Engenharia de Alimentos tiveram o mesmo padrão avaliativo dos demais discentes, 

com avaliações positivas para a maioria dos itens, sendo o item “Limpeza” o mais bem avaliado e o item “Internet” o que mais dividiu opiniões, 

com cerca de 1/3 dos discentes desaprovando-o. 

A Tabela 27 mostra as respostas da categoria discente dos cursos de Licenciatura em Informática, Licenciatura em Educação do Campo e 

Pós-graduação. Para os discentes de ambos os cursos, e similar as respostas de seus pares de outros cursos, a avaliação negativa ficou por parte 

do item “Internet” sendo classificada com RUIM ou PÉSSIMA, para 42,1% dos estudantes da licenciatura em Informática; Inexistente para 14,3% 

dos estudantes da licenciatura em Educação do Campo; e péssima para 14,3% dos estudantes da Pós-graduação. Embora esse resultado seja um 
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valor relativamente baixo, considerando o total de entrevistados, entretanto há de se salientar que é o único item a receber avaliações negativas 

em todas as categorias entrevistadas. 

Tabela 27: Infraestrutura da biblioteca na visão dos discentes de Licenciatura em Informática, Licenciatura em Educação do Campo e Pós-graduação. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Tamanho 25,0% 41,7% 25,0% 8,3% 0,0% 0,0% 14,3% 28,6% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 71,4% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Acessibilidade 25,0% 41,7% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 14,3% 57,1% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Limpeza 25,0% 41,7% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0% 14,3% 57,1% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 71,4% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Acústica 25,0% 41,7% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0% 14,3% 57,1% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Iluminação 41,7% 33,3% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0% 14,3% 42,9% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Climatização 41,7% 33,3% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0% 28,6% 42,9% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Mobília 33,3% 41,7% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0% 14,3% 42,9% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Esp.estudo individula 41,7% 33,3% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0% 14,3% 28,6% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Esp.estudo coletivo 41,7% 33,3% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0% 14,3% 28,6% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Internet 8,3% 25,0% 25,0% 33,3% 8,3% 0,0% 14,3% 14,3% 57,1% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 85,7% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0%

Seg. contra incêndio 25,0% 41,7% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 28,6% 42,9% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Licenc. em informática Pós-graduaçãoLicenc. em educação no campo

 
 
 

7.7 - Como você avalia a sala de apoio de informática ou estrutura equivalente? 

A questão sobre a avaliação da sala de apoio de informática ou estrutura equivalente foi realizada apenas para as categorias de docente e 

discentes. Na Tabela 28 se encontra os dados obtidos no formulário dirigido aos docentes. 4,5% dos docentes responderam inexistir ou que 

desconhecem sala de apoio de informática ou estrutura equivalente no Campus. “Limpeza”, “Acústica”, “Iluminação” e “Climatização” são os 

itens com as melhores avaliações para a maioria dos entrevistados da categoria. E o item “Disponibilidade de equipamentos” o que gerou o 

percentual de resposta mais negativa com 20,4% das respostas classificadas como RUIM ou PÉSSIMA. 
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Tabela 28: Indicador Infraestrutura da sala de apoio de informática ou estrutura equivalente na perspectiva avaliativa dos servidores docentes. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Tamanho 4,5% 44,3% 31,8% 9,1% 5,7% 4,5%

Acessibilidade física 4,5% 40,9% 27,3% 5,7% 5,7% 4,5%

Limpeza 11,4% 53,4% 21,6% 5,7% 3,4% 4,5%

Acústica 6,8% 52,3% 26,1% 5,7% 4,5% 4,5%

Iluminação 9,1% 52,3% 25,0% 4,5% 4,5% 4,5%

Climatização 11,4% 52,3% 25,0% 3,4% 3,4% 4,5%

Mobília 6,8% 45,5% 31,8% 8,0% 8,0% 4,5%

Internet 5,7% 43,2% 33,0% 4,5% 4,5% 4,5%

Disponibilidade de equipamentos 2,3% 37,5% 36,4% 10,2% 10,2% 4,5%

Docente

 
 

Em relação a categoria discente o Tabela 29 traz as respostas dos discentes do curso de Agronomia, Engenharia de Pesca e Engenharia de 

Alimentos. Para a maior parte dos discentes da Agronomia as avaliações dos itens concentraram-se nas classes REGULAR e BOM. Destaque se 

deu para os itens “Climatização” com 26,4% de votos “Ótimo” e 32,1% de votos “Bom”, “Acústica” com 18,9% de votos “Ótimo” e 43,4% de 

votos “Bom” e “Iluminação” com 20,8% de votos “Ótimo” e 41,5% de votos “Bom”. Por outro lado, os itens “internet”, “Equipamentos e 

insumos” e “Quantidade” foram os que receberam avaliações mais negativas, comparados aos demais itens. 
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Tabela 29: Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente na visão dos discentes da Agronomia, Engenharia de Pesca e Engenharia de Alimentos. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Quantidade 13,2% 24,5% 37,7% 11,3% 3,8% 9,4% 23,1% 26,9% 34,6% 15,4% 0,0% 0,0% 10,7% 53,6% 28,6% 3,6% 3,6% 1,8%

Tamanho 15,1% 34,0% 37,7% 0,0% 5,7% 7,5% 30,8% 46,2% 15,4% 7,7% 0,0% 0,0% 12,5% 57,1% 16,1% 8,9% 5,4% 0,0%

Acessibilidade 13,2% 30,2% 37,7% 5,7% 3,8% 9,4% 19,2% 42,3% 26,9% 7,7% 3,8% 0,0% 10,7% 50,0% 30,4% 3,6% 3,6% 0,0%

Limpeza 15,1% 43,4% 26,4% 3,8% 3,8% 7,5% 26,9% 57,7% 11,5% 3,8% 0,0% 0,0% 21,4% 53,6% 23,2% 0,0% 1,8% 0,0%

Acústica 18,9% 43,4% 24,5% 0,0% 5,7% 7,5% 19,2% 61,5% 11,5% 7,7% 0,0% 0,0% 14,3% 60,7% 21,4% 0,0% 1,8% 0,0%

Iluminação 20,8% 41,5% 24,5% 1,9% 3,8% 7,5% 26,9% 53,8% 7,7% 11,5% 0,0% 0,0% 17,9% 66,1% 14,3% 0,0% 1,8% 0,0%

Climatização 26,4% 32,1% 30,2% 1,9% 1,9% 7,5% 26,9% 46,2% 23,1% 3,8% 0,0% 0,0% 23,2% 62,5% 12,5% 0,0% 1,8% 0,0%

Mobília 13,2% 32,1% 37,7% 5,7% 1,9% 9,4% 23,1% 34,6% 30,8% 11,5% 0,0% 0,0% 14,3% 48,2% 30,4% 3,6% 3,6% 0,0%

Equip. e insumos 18,9% 24,5% 28,3% 13,2% 3,8% 11,3% 19,2% 38,5% 30,8% 7,7% 3,8% 0,0% 10,7% 37,5% 33,9% 10,7% 5,4% 1,8%

Internet 15,1% 24,5% 28,3% 17,0% 3,8% 11,3% 23,1% 26,9% 26,9% 15,4% 7,7% 0,0% 7,1% 37,5% 33,9% 12,5% 8,9% 0,0%

Agronomia Engenharia de Pesca Engenharia de Alimentos

 
 

As respostas obtidas pelos entrevistados dos cursos de Engenharia de Pesca e Engenharia de Alimentos apontaram para uma avaliação 

positiva do indicador, sendo os itens Limpeza, Acústica, Iluminação e Acessibilidade os mais bem avaliados, e os itens “Internet” e 

“Equipamentos e Insumos” os que tiveram avaliações mais negativas, em comparação com os demais itens do indicador. Para 23,1% dos 

discentes de Engenharia de Pesca a internet da sala de apoio de informática é RUIM ou PÉSSIMA, sendo esse valor igual a 21,4% para os 

discentes da Engenharia de alimentos. 

Na tabela 30 são apresentados os dados da pesquisa realizada com os discentes da Licenciatura em Informática, Licenciatura em 

Educação do Campo e Pós-graduação. A grande maioria (75%) dos discentes do curso de Licenciatura em Informática avaliaram os itens 

“Tamanho”, “Limpeza”, “Climatização” e “Mobília” como BOM ou ÓTIMO. Já nos itens “Internet” e “Tamanho” a avaliação foi negativa para 

16,7% dos discentes, que classificaram como RUIM ou PÉSSIMO. Entre os discentes da Licenciatura em Educação do Campo não houve nenhuma 

classificação enquadrada como RUIM, PÉSSIMA ou INEXISTENTE. Ampla maioria avaliou de forma positiva todos os itens com destaque para os 

itens “Quantidade”, “Limpeza” e “Acústica” onde todos os votos foram classificados em BOM ou ÓTIMO. Os discentes da Pós-graduação que 

participaram da avaliação, assim como os discentes da Educação do Campo, também não apontaram classes negativas para o indicador avaliado. 
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Porém, para a maioria dos estudantes do curso, todos os itens se enquadraram na classe BOM. 

Tabela 30: Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente na visão dos discentes de Licenciatura em Informática, Licenciatura em Educação do Campo e Pós-
graduação. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Quantidade 25,0% 33,3% 25,0% 16,7% 0,0% 0,0% 42,9% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 71,4% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Tamanho 33,3% 41,7% 8,3% 8,3% 8,3% 0,0% 28,6% 57,1% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Acessibilidade 25,0% 33,3% 25,0% 16,7% 0,0% 0,0% 42,9% 42,9% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 57,1% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Limpeza 25,0% 50,0% 8,3% 16,7% 0,0% 0,0% 42,9% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Acústica 25,0% 41,7% 25,0% 8,3% 0,0% 0,0% 28,6% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Iluminação 25,0% 41,7% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 42,9% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Climatização 33,3% 41,7% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0% 57,1% 28,6% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 71,4% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Mobília 33,3% 41,7% 8,3% 16,7% 0,0% 0,0% 42,9% 42,9% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Equip. e insumos 16,7% 41,7% 25,0% 16,7% 0,0% 0,0% 28,6% 42,9% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Internet 8,3% 41,7% 33,3% 8,3% 8,3% 0,0% 14,3% 57,1% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 85,7% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Licenc. em informática Pós-graduaçãoLicenc. em educação no campo
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7.8 - Como você avalia as condições das instalações sanitárias para o servidor? 

A avaliação das condições das instalações sanitárias para o servidor foi realizada pelas categorias docente e tae (Tabela 31). Para os 

docentes houve muita variação nas respostas da avaliação com maior concentração de votos entre as classes REGULAR E BOM. Exceção se deu 

para o item “Existência de banheiro com fraldário” onde a maioria dos entrevistados optaram pela classe Inexistente (44,3%). O item “Tamanho” 

foi o que obteve maior percentagem de votos (80,7%), considerando as classes REGULAR (36,4%) e BOM (44,3%). Iluminação veio em seguida 

com 27,3% (REGULAR) e 52,3% (BOM). Para os tae a ampla maioria dos votos se enquadrou na classe BOM para todos os itens avaliados, com 

destaque para os itens “Limpeza” e “Iluminação” com 75% de votos nas classes BOM e ÓTIMO. 

Tabela 31: Indicador instalações sanitárias para o servidor na perspectiva avaliativa dos servidores docentes e TAE. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Quantitativo 8,0% 34,1% 31,8% 17,0% 9,1% 0,0% 7,1% 57,1% 21,4% 14,3% 0,0% 0,0%

Tamanho 5,7% 44,3% 36,4% 9,1% 4,5% 0,0% 7,1% 57,1% 28,6% 7,1% 0,0% 0,0%

Limpeza 13,6% 47,7% 27,3% 9,1% 2,3% 0,0% 10,7% 64,3% 21,4% 3,6% 0,0% 0,0%

Iluminação 9,1% 52,3% 27,3% 8,0% 3,4% 0,0% 10,7% 64,3% 17,9% 3,6% 3,6% 0,0%

Acessibilidade física 6,8% 48,9% 28,4% 11,4% 2,3% 2,3% 14,3% 50,0% 25,0% 3,6% 0,0% 7,1%

Conservação das instalações 6,8% 34,1% 38,6% 14,8% 5,7% 0,0% 10,7% 50,0% 28,6% 3,6% 3,6% 3,6%

Material de higiene 3,4% 46,6% 29,5% 14,8% 4,5% 1,1% 14,3% 46,4% 35,7% 3,6% 0,0% 0,0%

Existência de banheiro com fraldário 1,1% 19,3% 20,5% 12,5% 2,3% 44,3% 0,0% 7,1% 28,6% 17,9% 0,0% 46,4%

Docente Técnico Administrativo
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7.9 - Como você avalia a infraestrutura tecnológica do campus? 

Os dados obtidos para o indicador infraestrutura tecnológica do campus são mostrados na Tabela 32 e foram respondidos apenas pela 

categoria docente. Em relação ao item “Internet” houve ampla dispersão com 21,6% classificando como BOM e outros 21,6% classificando com 

RUIM. Já para 39% dos entrevistados, a internet do campus é classificada como regular. Uma minoria, porém, expressiva quantidade de docentes 

acham a internet do campus péssima (12,5%). Em se tratando de Sistema SIG, a maioria dos docentes julga o item como BOM ou REGULAR 

(75%), assim como também qualificam a disponibilidade de Software (76,2%) e Hardware (75%). 

Tabela 32: Infraestrutura tecnológica do campus na perspectiva dos docentes. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Internet 3,4% 21,6% 39,8% 21,6% 12,5% 1,1%

Sistema SIG (SIGAA, SIPAC, etc) 5,7% 38,6% 36,4% 12,5% 5,7% 1,1%

Software (Linux, Windows, etc) 6,8% 39,8% 36,4% 11,4% 3,4% 2,3%

Hardware (mouse, teclado, monitor, etc)5,7% 27,3% 47,7% 13,6% 3,4% 2,3%

Docente
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7.10 - Como você avalia a infraestrutura de execução e suporte do campus? 

Os dados obtidos para o indicador infraestrutura de execução e suporte do campus são mostrados na Tabela 33 e foram respondidos 

apenas pela categoria docente. O item “funcionamento do e-mail institucional” apresentou a avaliação mais positiva com 21,6% dos votos 

“ÓTIMO” e 59,1% dos votos “BOM”, totalizando 80,7% dos votos da categoria para este item. Os itens “Manutenção dos equipamentos”, 

“Suporte material e técnico” e “Instalações/atualizações de Software” tiveram 46,6%, 44,3% e 47,7% de votos na classe BOM, respectivamente. 

Os resultados indicam haver satisfação da maior parte dos docentes acerca da infraestrutura de execução e suporte realizado no campus. 

Tabela 33: Infraestrutura de execução e suporte do campus na perspectiva dos docentes. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Manutenção dos equipamentos 8,0% 46,6% 33,0% 5,7% 2,3% 0,0%

Suporte material e técnico 10,2% 44,3% 31,8% 9,1% 0,0% 0,0%

Instalações/atualizações de Software 9,1% 47,7% 35,2% 3,4% 1,1% 0,0%

Funcionamento do e-mail institucional 21,6% 59,1% 14,8% 1,1% 3,4% 0,0%

Docente
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7.11 - Como você avalia as condições das instalações do espaço de convivência? 

A avaliação das condições das instalações dos espaços de convivência foi realizada pelas categorias docente e tae (Tabela 34). Para os 

docentes, todos os quesitos receberam a avaliação “Bom”, exceto na avaliação sobre a conservação da mobília e equipamentos que recebeu 

majoritariamente a avaliação “regular”. Para a categoria dos TAEs, todos os quesitos receberam a avaliação Boa ou regular, no entanto, para 

mais de 20% dos respondentes, as instalações do espaço de convivência são inexistentes. 

Tabela 34: Condições das instalações do espaço de convivência na perspectiva avaliativa dos servidores Docentes e Técnicos-administrativos. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Quantidade 4,5% 37,5% 34,1% 10,2% 8,0% 5,7% NA NA NA NA NA NA

Tamanho 5,7% 46,6% 25,0% 10,2% 6,8% 5,7% 3,6% 32,1% 32,1% 7,1% 0,0% 25,0%

Limpeza 6,8% 52,3% 22,7% 6,8% 5,7% 5,7% 7,1% 42,9% 25,0% 3,6% 0,0% 21,4%

Iluminação 4,5% 53,4% 23,9% 5,7% 6,8% 5,7% 7,1% 39,3% 28,6% 3,6% 0,0% 21,4%

Ventilação 10,2% 54,5% 19,3% 5,7% 5,7% 4,5% NA NA NA NA NA NA

Acessibilidade física 8,0% 51,1% 23,9% 5,7% 5,7% 5,7% 3,6% 39,3% 28,6% 7,1% 0,0% 21,4%

Conservação mobília e equipamentos 3,4% 30,7% 35,2% 12,5% 9,1% 9,1% 0,0% 35,7% 35,7% 7,1% 0,0% 21,4%

Adequação às atividades NA NA NA NA NA NA 3,6% 35,7% 32,1% 7,1% 0,0% 21,4%

Docente Técnico Administrativo

 
 

Em vista dos dados obtidos no quesito “Avaliação das condições das instalações do espaço de convivência”, expostos nas tabelas 35 e 36, 

nota-se que entre os seis cursos que fizeram a avaliação foram obtidos dados divergentes no conceito “Ruim” para os itens avaliados. Os cursos 

de Licenciatura em educação no campo e Pós-graduação todos os itens obtiveram 0,0%, no entanto, para os demais cursos foram obtidas 

avaliações entre 1,8% a 26,9%, os cursos de Engenharia de pesca e o de Licenciatura em informática são os que têm maior porcentagem para 

esse conceito. Para os conceitos “Ótimo, Bom e Regular” foi verificado que há um consenso entre os cursos avaliados, as instalações obtiveram 

uma avaliação maior para o conceito “Bom” variando entre 28,6% a 85,7%. Quanto aos conceitos “Péssimo e Inexistente” os cursos de 

Agronomia e Engenharia de pesca obtiveram porcentagens entre 1,9% a 3,8% para o conceito “Péssimo” e o de Engenharia de pesca e o de 

Engenharia de alimentos obtiveram 1,8% a 7,7% para o conceito “Inexistente” para todos os itens avaliados. Os demais obtiveram 0,0% com 
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exceção da Licenciatura em informática que obteve 8,3% no item “Mobília” para o conceito “Péssimo”. 

Tabela 35: Condições das instalações do espaço de convivência na perspectiva avaliativa dos discentes da Agronomia, Engenharia de Pesca e Engenharia de Alimentos. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Quantidade 17,0% 39,6% 30,2% 9,4% 3,8% 0,0% 11,5% 42,3% 19,2% 15,4% 3,8% 7,7% 21,4% 51,8% 23,2% 1,8% 0,0% 1,8%

Tamanho 7,5% 37,7% 34,0% 5,7% 1,9% 0,0% 15,4% 50,0% 11,5% 15,4% 3,8% 3,8% 19,6% 57,1% 19,6% 1,8% 0,0% 1,8%

Limpeza 11,3% 47,2% 30,2% 7,5% 1,9% 0,0% 15,4% 57,7% 11,5% 7,7% 3,8% 3,8% 23,2% 51,8% 19,6% 1,8% 1,8% 1,8%

Iluminação 13,2% 50,9% 28,3% 5,7% 1,9% 0,0% 30,8% 46,2% 11,5% 3,8% 3,8% 3,8% 25,0% 55,4% 14,3% 3,6% 0,0% 1,8%

Ventilação 15,1% 52,8% 24,5% 5,7% 1,9% 0,0% 26,9% 50,0% 3,8% 11,5% 3,8% 3,8% 23,2% 57,1% 17,9% 0,0% 0,0% 1,8%

Acessibilidade 15,1% 50,9% 22,6% 5,7% 1,9% 3,8% 23,1% 50,0% 15,4% 3,8% 3,8% 3,8% 17,9% 50,0% 25,0% 3,6% 0,0% 3,6%

Mobília 9,4% 41,5% 32,1% 9,4% 5,7% 1,9% 11,5% 50,0% 3,8% 26,9% 3,8% 3,8% 10,7% 55,4% 19,6% 8,9% 1,8% 3,6%

Agronomia Engenharia de Pesca Engenharia de Alimentos

 
 
Tabela 36: Condições das instalações do espaço de convivência na perspectiva avaliativa de Licenciatura em Informática, Licenciatura em Educação do Campo e Pós-
graduação. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Quantidade 16,7% 41,7% 25,0% 16,7% 0,0% 0,0% 14,3% 57,1% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 57,1% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Tamanho 16,7% 58,3% 8,3% 16,7% 0,0% 0,0% 14,3% 71,4% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 57,1% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Limpeza 25,0% 41,7% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 14,3% 42,9% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 71,4% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Iluminação 16,7% 41,7% 25,0% 16,7% 0,0% 0,0% 14,3% 42,9% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 71,4% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Ventilação 16,7% 41,7% 25,0% 16,7% 0,0% 0,0% 14,3% 28,6% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 71,4% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Acessibilidade 8,3% 50,0% 25,0% 16,7% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Mobília 0,0% 50,0% 25,0% 16,7% 8,3% 0,0% 14,3% 14,3% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 71,4% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Licenc. em informática Pós-graduaçãoLicenc. em educação no campo
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7.12 - Como você avalia a infraestrutura dos espaços de alimentação? 

 Analisando-se os resultados obtidos para o índice de satisfação em relação à infraestrutura das instalações dos espaços de alimentação, 

plotados na tabela 37 os quesitos iluminação, limpeza, acessibilidade e ventilação foram avaliados com quantitativos próximos aos conceitos 

bom e regular pela maioria dos docentes. No entanto é notório que se faz necessário um plano para a estruturação e manutenção de itens como 

Tamanho e Conservação da mobília e equipamentos, visto que 13,6% dos docentes avaliaram a inexistência desses itens no refeitório. O item 

Adequação das atividades não possui percentuais pois o item não foi aplicado aos docentes. 

Na observação do índice de satisfação dos técnicos administrativos em relação à infraestrutura das instalações dos espaços de 

alimentação encontrados na tabela 37, os quesitos Limpeza, Iluminação, Adequação das atividades, Conservação da mobília e equipamentos 

obtiveram quantitativos próximos aos conceitos bom e regular pela maioria dos técnicos administrativos do campus. Contudo, é perceptível a 

necessidade de um plano de estruturação e manutenção dos itens Tamanho, Conservação da mobília e equipamentos e Acessibilidade física pois 

os percentuais obtidos foram 25,0%,17,9% e 10,7% respectivamente, valores atribuídos ao conceito ruim. O percentual de 10,7% dos técnicos-

administrativos evidenciaram a inexistência de acessibilidade física nas dependências do refeitório. O item Ventilação não possui percentuais 

pois ele não foi aplicado aos técnicos administrativos do campus. 

Tabela 37: Condições da infraestrutura dos espaços de alimentação na perspectiva avaliativa dos servidores Docentes e Técnicos-administrativos. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Tamanho 2,3% 29,5% 31,8% 15,9% 6,8% 13,6% 3,6% 32,1% 35,7% 25,0% 0,0% 3,6%

Limpeza 10,2% 45,5% 18,2% 9,1% 5,7% 11,4% 10,7% 57,1% 21,4% 7,1% 0,0% 3,6%

Iluminação 4,5% 50,0% 20,5% 9,1% 4,5% 11,4% 10,7% 57,1% 21,4% 7,1% 0,0% 3,6%

Ventilação 4,5% 40,9% 29,5% 10,2% 3,4% 11,4% NA NA NA NA NA NA

Acessibilidade física 4,5% 44,3% 26,1% 8,0% 4,5% 12,5% 7,1% 32,1% 32,1% 10,7% 7,1% 10,7%

Conservação da mobília e equipamentos 4,5% 27,3% 35,2% 10,2% 9,1% 13,6% 3,6% 42,9% 32,1% 17,9% 0,0% 3,6%

Adequação às atividades NA NA NA NA NA NA 3,6% 46,4% 35,7% 7,1% 3,6% 3,6%

Docente Técnico Administrativo
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Analisando-se o índice de satisfação em relação a infraestrutura das instalações dos espaços de alimentação (refeitório), plotados nas 

tabelas 38 e 39, o quesito Limpeza foi avaliado com quantitativos bem próximos dos conceitos ótimo e bom, pela maioria dos discentes. Os 

quesitos Qualidade de alimentação e Segurança contra incêndios foram avaliados com o conceito bom. Os quesitos Tamanho, Climatização, 

Horário de atendimento e Qualidade do atendimento foram avaliados com o conceito regular. No entanto é notório que se faz necessário um 

plano para a manutenção dos itens referentes à Climatização e Mobília do refeitório, visto que 15,1% e 13,31%, respectivamente, dos discentes 

avaliaram esses quesitos como ruins. Como também os itens Tamanho, Horário de Atendimento e Segurança contra incêndios para mais de 10% 

dos discentes do campus. 

Tabela 38: Condições da infraestrutura dos espaços de alimentação na perspectiva avaliativa dos discentes da Agronomia, Engenharia de Pesca e Engenharia de Alimentos. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Tamanho 17,0% 24,5% 20,8% 18,9% 15,1% 3,8% 15,4% 30,8% 26,9% 19,2% 7,7% 0,0% 12,5% 28,6% 41,1% 17,9% 0,0% 0,0%

Limpeza 20,8% 43,4% 20,8% 9,4% 1,9% 3,8% 26,9% 38,5% 23,1% 11,5% 0,0% 0,0% 17,9% 44,6% 30,4% 7,1% 0,0% 0,0%

Climatização 18,9% 26,4% 18,9% 22,6% 9,4% 3,8% 7,7% 23,1% 34,6% 26,9% 3,8% 3,8% 8,9% 33,9% 33,9% 16,1% 7,1% 0,0%

Mobília 11,3% 20,8% 22,6% 32,1% 9,4% 3,8% 7,7% 30,8% 42,3% 11,5% 7,7% 0,0% 5,4% 28,6% 42,9% 19,6% 3,6% 0,0%

Horário de atendimento 11,3% 28,3% 34,0% 13,2% 9,4% 3,8% 11,5% 26,9% 42,3% 15,4% 3,8% 0,0% 5,4% 48,2% 30,4% 16,1% 0,0% 0,0%

Qualidade alimentação 18,9% 20,8% 37,7% 11,3% 3,8% 7,5% 15,4% 26,9% 38,5% 19,2% 0,0% 0,0% 14,3% 42,9% 32,1% 5,4% 7,1% 0,0%

Qualidade atendimento 13,2% 39,6% 22,6% 9,4% 1,9% 3,8% 7,7% 34,6% 46,2% 7,7% 3,8% 0,0% 14,3% 33,9% 39,3% 10,7% 1,8% 0,0%

Seg. contra icêndio 13,2% 30,2% 30,2% 15,1% 3,8% 7,5% 11,5% 34,6% 34,6% 11,5% 3,8% 3,8% 7,1% 33,9% 37,5% 17,9% 1,8% 1,8%

Agronomia Engenharia de Pesca Engenharia de Alimentos
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Tabela 39: Condições da infraestrutura dos espaços de alimentação na perspectiva avaliativa dos discentes de Licenciatura em Informática, Licenciatura em Educação do 
Campo e Pós-graduação. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Tamanho 25,0% 25,0% 33,3% 16,7% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 28,6% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Limpeza 33,3% 41,7% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0% 14,3% 42,9% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Climatização 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 42,9% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0%

Mobília 33,3% 8,3% 41,7% 16,7% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 57,1% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Horário de atendimento 8,3% 25,0% 41,7% 25,0% 0,0% 0,0% 14,3% 28,6% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 42,9% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Qualidade alimentação 33,3% 41,7% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0% 14,3% 28,6% 28,6% 14,3% 14,3% 0,0% 28,6% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Qualidade atendimento 33,3% 25,0% 33,3% 8,3% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 57,1% 14,3% 0,0% 0,0% 28,6% 42,9% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Seg. contra icêndio 16,7% 25,0% 41,7% 16,7% 0,0% 0,0% 42,9% 14,3% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 71,4% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Licenc. em informática Pós-graduaçãoLicenc. em educação no campo

 
 

7.13 - Como você avalia as condições das instalações de acessibilidade? 

Analisando-se o índice de satisfação em relação à infraestrutura das instalações de acessibilidade das unidades, plotados na tabela 40, os 

quesitos rampa com corrimão e adaptação de portas e banheiros foram avaliados principalmente com conceitos bom e regular. Os quesitos 

eliminação de barreiras arquitetônicas e lavabos e bebedouros acessíveis foram avaliados como “regular”, pela maioria dos docentes. 43,2% dos 

docentes avaliaram como “regular” a instalações de corrimão de proteção em escadas. E 54,5% dos respondentes avaliaram como “regular” a 

adequação do mobiliário. Verificou-se também que 42,0% dos respondentes concordam que as estruturas de acessibilidade nos banheiros, no 

que tange a presença de barras de apoio para cadeirantes como “regular”. Ademais é notório se que faz necessário um plano para estruturação 

de alguns itens, como em relação ao sistema tátil em que 15,9% respondentes alegam a “inexistência” e 20,5% consideram “ruim”, há também 

18,2% dos docentes que consideram “ruim” as condições dos equipamentos de trabalho. 

Analisando-se os conceitos atribuído pela categoria Técnico Administrativo um quantitativo maior que 30% avaliaram a existência de 

rampas com corrimão, adaptação de portas e banheiros e a eliminação de barreiras arquitetônicas como “bom” e um quantitativo maior que 

40% avaliaram como “regular”. Verifica-se também que 42,9%, maioria dos respondentes avaliaram a presença de barras de apoio nos banheiros 

para cadeirantes como “bom”. Quanto acessibilidade aos lavabos e bebedouros a maioria dos respondentes avaliaram como “regular” e 17,9% 
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como “ruim”. E 3,6% dos respondentes avaliaram como “inexistente” aos quesitos rampas com corrimão e eliminação de barreiras arquitetônica. 

Analisando-se os conceitos atribuído pela categoria Técnico Administrativo um quantitativo maior que 30% avaliaram a existência de rampas 

com corrimão, adaptação de portas e banheiros e a eliminação de barreiras arquitetônicas como “bom” e um quantitativo maior que 40% 

avaliaram como “regular”. Verifica-se também que 42,9%, maioria dos respondentes avaliaram a presença de barras de apoio nos banheiros para 

cadeirantes como “bom”. Quanto acessibilidade aos lavabos e bebedouros a maioria dos respondentes avaliaram como “regular” e 17,9% como 

“ruim”.  E 3,6% dos respondentes avaliaram como “inexistente” aos quesitos rampas com corrimão e eliminação de barreiras arquitetônica. 

Tabela 40: Condições de infraestrutura das instalações de acessibilidade das unidades na perspectiva avaliativa dos servidores Docentes e Técnicos-administrativos. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Rampas com corrimão que facilitem a circulação de pessoas que apresentam mobilidade reduzida 5,7% 38,6% 38,6% 12,5% 3,4% 1,1% 7,1% 35,7% 42,9% 10,7% 0,0% 3,6%

Adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeiras de rodas 4,5% 33,0% 44,3% 10,2% 3,4% 4,5% 7,1% 35,7% 42,9% 14,3% 0,0% 0,0%

Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação, permitindo acesso aos espaços de uso coletivo 3,4% 39,8% 40,9% 10,2% 3,4% 2,3% 3,6% 35,7% 42,9% 14,3% 0,0% 3,6%

Barras de apoio nos banheiros 4,5% 33,0% 42,0% 12,5% 3,4% 4,5% 7,1% 42,9% 35,7% 14,3% 0,0% 0,0%

Lavabos e bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeiras de rodas 5,7% 34,1% 36,4% 13,6% 3,4% 6,8% 3,6% 32,1% 46,4% 17,9% 0,0% 0,0%

Corrimão de proteção em escadas e rampas 5,7% 35,2% 43,2% 9,1% 2,3% 4,5% NA NA NA NA NA NA

Adequação de mobiliario 3,4% 21,6% 54,5% 12,5% 2,3% 5,7% NA NA NA NA NA NA

Adequação dos equipamentos de trabalho 2,3% 22,7% 47,7% 18,2% 3,4% 5,7% NA NA NA NA NA NA

Sistema tátil de orientação e mobilidade braille 2,3% 15,9% 39,8% 20,5% 5,7% 15,9% NA NA NA NA NA NA

Docente Técnico Administrativo

 

Em relação a categoria dos discentes do curso de Agronomia (tabela 41), consta-se que o índice de satisfação ao quesito de acessibilidade 

rampas com corrimão foram avaliados pela maioria sendo como “bom” ou “regular”. No que se refere aos quesitos adaptação de portas e 

banheiros e da eliminação de barreiras arquitetônicas foram avaliados sendo como “regular” (34,00%). Apenas 13,2% dos alunos avaliaram como 

“ótimo”, prevalecendo o conceito regular (32,1%) quanto ao quesito barras de apoio nos banheiros. Nota se que avaliação do quesito lavabos e 

bebedouros acessíveis foi avaliado sendo “bom” ou “regular”. Corrimão de proteção em escadas foram avaliados sendo como “bom”. Os 

quesitos Adequação de mobiliário e adequação dos equipamentos de trabalho um quantitativo maior que 30% avaliaram sendo como “regular”. 

Sistema tátil de orientação e mobilidade foi avaliado sendo como “bom” (24,5%).  Observa-se também que os quesitos lavabos e bebedouros 



 
 

82  

acessíveis, adequação dos equipamentos de trabalho e sistema tátil de orientação e mobilidade foram avaliados bem próximos do conceito 

adquirido sendo como “ruim”. 

 Analisando-se os conceitos atribuídos pelos discentes do curso de Engenharia de Pesca (tabela 41) um quantitativo maior que 30% 

avaliaram a existência de rampas com corrimão, adaptação de portas e banheiros e a eliminação de barreiras arquitetônicas como “bom a 

regular”. Verifica-se também que 42,9% dos respondentes avaliaram a presença de barras de apoio nos banheiros para cadeirantes como 

“regular”. Quanto acessibilidade aos lavabos e bebedouros a maioria dos respondentes avaliaram como “regular” e 11,5% como “ruim”.  Os 

tópicos com maior proporção de conceito que vai de ruim a péssimo foram: adaptação de portas e banheiros (19,2%), eliminação de barreiras 

arquitetônicas (19,25%) e rampas com corrimão (23,1%). 

 Analisando-se os conceitos atribuídos pelos discentes do curso de Engenharia de Pesca um quantitativo maior que 30% avaliaram a 

eliminação de barreiras arquitetônicas como “bom”. Já em relação a adaptação de portas e banheiros, barras de apoio nos banheiros, corrimão 

de proteção em escadas, adequação dos equipamentos de trabalho e sistema tátil de orientação e mobilidade, foram avaliados como “regular” 

pelos respondentes, com um quantitativo maior que mínimo de 33% e máximo de 53,6%. 

Tabela 41: Condições de infraestrutura das instalações de acessibilidade das unidades na perspectiva avaliativa dos discentes da Agronomia, Engenharia de Pesca e 
Engenharia de Alimentos. 

 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Rampas com corrimão 24,5% 28,3% 28,3% 11,3% 3,8% 3,8% 23,1% 34,6% 19,2% 15,4% 0,0% 7,7% 10,7% 42,9% 32,1% 8,9% 1,8% 3,6%

Adapt. de portas 20,8% 28,3% 34,0% 9,4% 5,7% 1,9% 19,2% 38,5% 26,9% 15,4% 0,0% 0,0% 14,3% 25,0% 42,9% 8,9% 3,6% 5,4%

Eliminação de barreiras 18,9% 30,2% 34,0% 11,3% 3,8% 1,9% 19,2% 34,6% 30,8% 11,5% 0,0% 3,8% 17,9% 41,1% 30,4% 7,1% 0,0% 3,6%

Barra de apoio banheiros 13,2% 22,6% 32,1% 18,9% 5,7% 7,5% 7,7% 19,2% 34,6% 23,1% 0,0% 15,4% 5,4% 17,9% 42,9% 21,4% 3,6% 8,9%

Lavabo e bebedouro acessível 17,0% 26,4% 26,4% 18,9% 5,7% 5,7% 15,4% 30,8% 38,5% 11,5% 0,0% 3,8% 8,9% 44,6% 33,9% 5,4% 0,0% 7,1%

Corrimão em escadas 15,1% 32,1% 24,5% 17,0% 7,5% 3,8% 11,5% 34,6% 34,6% 7,7% 0,0% 11,5% 10,7% 28,6% 39,3% 17,9% 0,0% 3,6%

Adeq. De mobiliário 11,3% 26,4% 35,8% 13,2% 7,5% 5,7% 7,7% 30,8% 46,2% 11,5% 0,0% 3,8% 5,4% 25,0% 51,8% 10,7% 3,6% 3,6%

Adeq. De Equip. de trabalho 13,2% 22,6% 30,2% 20,8% 5,7% 7,5% 11,5% 30,8% 42,3% 11,5% 0,0% 3,8% 5,4% 23,2% 53,6% 14,3% 0,0% 3,6%

Sistema tátil de orientação 11,3% 24,5% 18,9% 20,8% 13,2% 11,3% 11,5% 23,1% 34,6% 19,2% 0,0% 11,5% 3,6% 16,1% 44,6% 26,8% 0,0% 8,9%

Agronomia Engenharia de Pesca Engenharia de Alimentos
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Em relação aos respondentes do curso de Licenciatura em Informática (tabela 42), a maioria classifica como ruim as barras de apoio nos 

banheiros, sugerindo que essa acessibilidade é carente e prejudica muito os cadeirantes e cegos e outras pessoas com deficiencia que precisam 

dessa estrutura. Em contrapartida, a maioria coloca como ‘Bom” a presença de lavabos e bebedouros acessíveis. Os outros pontos da pesquisa 

mostram que os discentes desse curso classificam como “Bom a Regular”. 

 A maioria dos discentes em Licenciatura em Educação do Campo (tabela 42) classificaram grande parte dos pontos de acessibilidade 

como “Regular”, com exceção dos tópicos ramba com corrimão, adaptação de portas e banheiros, barras de apoio nos banheiros e sistema tátil 

de orientação e mobilidade, os quais foram colocados como ‘Bom”. 

 Os discentes de pós graduação (tabela 42) classificaram as estruturas de acessibilidade do campo de “Bom” a “Regular”, com atenção 

especial nos tópicos de barras de apoio nos banheiros, lavabos e bebedouros acessíveis e corrimão de proteçõ em escadas, os quais tiveram um 

quantitativo maior que 70% . 

Tabela 42: Condições de infraestrutura das instalações de acessibilidade das unidades na perspectiva avaliativa dos discentes de Licenciatura em Informática, Licenciatura em 

Educação do Campo e Pós-graduação. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Rampas com corrimão 16,7% 25,0% 33,3% 25,0% 0,0% 0,0% 28,6% 57,1% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 57,1% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0%

Adapt. de portas 16,7% 33,3% 16,7% 33,3% 0,0% 0,0% 28,6% 42,9% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 57,1% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0%

Eliminação de barreiras 16,7% 25,0% 25,0% 33,3% 0,0% 0,0% 28,6% 28,6% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 57,1% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0%

Barra de apoio banheiros 0,0% 25,0% 25,0% 50,0% 0,0% 0,0% 28,6% 42,9% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,4% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Lavabo e bebedouro acessível 8,3% 50,0% 16,7% 25,0% 0,0% 0,0% 28,6% 14,3% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,4% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Corrimão em escadas 8,3% 33,3% 33,3% 25,0% 0,0% 0,0% 28,6% 28,6% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,4% 14,3% 14,3% 0,0% 0,0%

Adeq. De mobiliário 0,0% 33,3% 41,7% 25,0% 0,0% 0,0% 28,6% 14,3% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 42,9% 42,9% 14,3% 0,0% 0,0%

Adeq. De Equip. de trabalho 16,7% 41,7% 16,7% 25,0% 0,0% 0,0% 28,6% 14,3% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 57,1% 28,6% 14,3% 0,0% 0,0%

Sistema tátil de orientação 0,0% 33,3% 41,7% 25,0% 0,0% 0,0% 28,6% 42,9% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 42,9% 42,9% 14,3% 0,0% 0,0%

Licenc. em informática Pós-graduaçãoLicenc. em educação no campo
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7.14 - Como você avalia as condições das instalações administrativas para o servidor? 

Quanto a avaliação das condições das instalações administrativas para o servidor, constante na tabela 43, o conceito “Ótimo”, entre os 

docentes obteve entre os itens avaliados, a porcentagem entre 8,0% a 19,3%, o conceito “Bom” 40,9% a 62,5% e o “Regular“ 13,6% a 33%. No 

entanto, uma parcela significativa dos docentes avaliou como “Ruim”, variando de 3,4% a 18,2%. 

Já na avaliação dos técnicos administrativos a maioria avaliou como “Bom” e “Regular” os itens dispostos. No entanto, percebe-se 

insatisfação nos itens “Acessibilidade física, Segurança contra incêndio, Ergonomia do imobiliário e Espaço adequado para guarda de 

documentos do setor”, com uma parcela significativa dos conceitos “Péssimo e Ruim”.  

Tabela 43: Condições das instalações administrativas para o servidor na perspectiva avaliativa dos servidores Docentes e Técnicos-administrativos. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Quantidade de salas 9,1% 42,0% 33,0% 9,1% 5,7% 1,1% NA NA NA NA NA NA

Tamanho 11,4% 55,7% 22,7% 8,0% 1,1% 1,1% 7,1% 60,7% 25,0% 3,6% 3,6% 0,0%

Acessibilidade física 8,0% 52,3% 26,1% 10,2% 2,3% 1,1% 7,1% 50,0% 28,6% 10,7% 3,6% 0,0%

Limpeza 18,2% 60,2% 13,6% 6,8% 0,0% 1,1% 14,3% 67,9% 14,3% 3,6% 0,0% 0,0%

Acústica 13,6% 62,5% 17,0% 4,5% 1,1% 1,1% NA NA NA NA NA NA

Climatização 19,3% 59,1% 13,6% 5,7% 1,1% 1,1% 17,9% 67,9% 7,1% 7,1% 0,0% 0,0%

Iluminação 15,9% 56,8% 21,6% 3,4% 1,1% 1,1% 21,4% 53,6% 21,4% 3,6% 0,0% 0,0%

Mobília 12,5% 44,3% 33,0% 8,0% 1,1% 1,1% 7,1% 53,6% 35,7% 3,6% 0,0% 0,0%

Internet 9,1% 40,9% 25,0% 18,2% 5,7% 1,1% NA NA NA NA NA NA

Segurança contra incêndio 9,1% 42,0% 30,7% 10,2% 2,3% 1,1% 10,7% 39,3% 28,6% 10,7% 7,1% 3,6%

Ergonomia do Mobiliário NA NA NA NA NA NA 0,0% 53,6% 35,7% 7,1% 3,6% 0,0%

Espaço adequado para guarda de documentos do setor NA NA NA NA NA NA 10,7% 25,0% 50,0% 7,1% 7,1% 0,0%

Organização dos setores NA NA NA NA NA NA 7,1% 53,6% 35,7% 3,6% 0,0% 0,0%

Docente Técnico Administrativo
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7.15 - Como você avalia a segurança interna das unidades do IFPA? 

Analisando o índice de satisfação dos docentes e discentes dos diferentes cursos do IFPA Castanhal (tabelas 44, 45 e 46), em relação à 

segurança interna, 3 itens (controle de acesso, sistema interno de segurança e segurança patrimonial) foram avaliados satisfatoriamente pela 

maioria com os conceitos de regular a ótimo. Entretanto, para “vídeo monitoramento”, foi avaliado pela maioria com os conceitos de regular à 

inexistente, sendo classificado por 27,3% dos docentes como item inexistente no Campus. Desta forma se faz necessário pensar em ações de 

gestão que possa suprir essas necessidades apresentadas nas pesquisas. 

Tabela 44: Avaliação da segurança interna do IFPA na perspectiva avaliativa dos servidores Docentes. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Controle de acesso ao Campus 8,0% 36,4% 35,2% 10,2% 5,7% 4,5%

Sistema interno de segurança 9,1% 30,7% 37,5% 13,6% 3,4% 5,7%

Segurança patrimonial 8,0% 35,2% 44,3% 8,0% 3,4% 1,1%

Vídeo-monitoramento 3,4% 17,0% 31,8% 15,9% 4,5% 27,3%

Docente

 
 
Tabela 45: Avaliação da segurança interna do IFPA na perspectiva avaliativa dos discentes da Agronomia, Engenharia de Pesca e Engenharia de Alimentos. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Controle acesso 20,8% 22,6% 24,5% 22,6% 3,8% 5,7% 23,1% 30,8% 26,9% 19,2% 0,0% 0,0% 12,5% 35,7% 39,3% 12,5% 0,0% 0,0%

Sistema interno de segurança 17,0% 28,3% 26,4% 15,1% 7,5% 5,7% 15,4% 42,3% 26,9% 7,7% 3,8% 3,8% 10,7% 33,9% 42,9% 10,7% 1,8% 0,0%

Segurança patrimonial 18,9% 26,4% 32,1% 9,4% 5,7% 7,5% 15,4% 50,0% 19,2% 11,5% 3,8% 0,0% 12,5% 35,7% 37,5% 10,7% 3,6% 0,0%

Video monitoramento 13,2% 15,1% 22,6% 18,9% 5,7% 24,5% 7,7% 19,2% 30,8% 23,1% 3,8% 15,4% 3,6% 16,1% 44,6% 19,6% 12,5% 0,0%

Agronomia Engenharia de Pesca Engenharia de Alimentos
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Tabela 46: Avaliação da segurança interna do IFPA na perspectiva avaliativa dos discentes de Licenciatura em Informática, Licenciatura em Educação do Campo e Pós-
graduação. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Controle acesso 16,7% 33,3% 33,3% 16,7% 0,0% 0,0% 42,9% 14,3% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 28,6% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Sistema interno de segurança 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 42,9% 0,0% 42,9% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 42,9% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Segurança patrimonial 25,0% 16,7% 33,3% 16,7% 0,0% 8,3% 42,9% 28,6% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 57,1% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Video monitoramento 16,7% 16,7% 25,0% 25,0% 0,0% 16,7% 42,9% 0,0% 42,9% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 28,6% 28,6% 0,0% 14,3% 0,0%

Licenc. em informática Pós-graduaçãoLicenc. em educação no campo

 
 
 

7.16 - Como você avalia a infraestrutura para atendimento aos alunos PcD? 

 Com relação a infraestrutura para atendimento aos alunos PcD, é possível notar insatisfação aos itens avaliados, tanto para a categoria 

docentes quanto para discentes dos diferentes cursos do IFPA Castanhal (tabelas 47, 48 e 49). Todos os itens avaliados apresentam a maioria das 

respostas entre regular e inexistente, sendo que 29,5% dos docentes respondentes consideram a inexistência de elevadores ou plataformas, e 

para 25% inexistem a acessibilidade em braile. As avaliações indicam uma necessidade de adequação da infraestrutura para que o IFPA fique 

mais preparado para o atendimento aos alunos PcD, como preconiza as políticas de acessibilidade e inclusão escolar. 

Tabela 47: Avaliação da infraestrutura para atendimento aos alunos PcD na perspectiva avaliativa dos servidores Docentes. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Sala específica 4,5% 40,9% 37,5% 2,3% 3,4% 11,4%

Mobiliário 2,3% 29,5% 50,0% 5,7% 3,4% 9,1%

Elevador ou plataforma elevatória 2,3% 18,2% 30,7% 15,9% 3,4% 29,5%

Acessibilidade em braille 2,3% 13,6% 39,8% 15,9% 3,4% 25,0%

Tecnologia Assistiva 5,7% 22,7% 43,2% 10,2% 8,0% 10,2%

Docente
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Tabela 48: Avaliação da infraestrutura para atendimento aos alunos PcD na perspectiva avaliativa dos discentes da Agronomia, Engenharia de Pesca e Engenharia de 
Alimentos. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Sala específica 7,5% 26,4% 34,0% 11,3% 1,9% 18,9% 11,5% 19,2% 38,5% 11,5% 0,0% 19,2% 3,6% 19,6% 57,1% 7,1% 0,0% 12,5%

Mobiliário 9,4% 26,4% 34,0% 13,2% 0,0% 17,0% 11,5% 26,9% 42,3% 7,7% 0,0% 11,5% 3,6% 25,0% 55,4% 10,7% 1,8% 3,6%

Elevador ou plataforma elevatória 7,5% 22,6% 20,8% 15,1% 5,7% 28,3% 11,5% 23,1% 23,1% 23,1% 0,0% 19,2% 3,6% 21,4% 30,4% 21,4% 3,6% 19,6%

Acessibilidade em braille 7,5% 15,1% 32,1% 15,1% 5,7% 24,5% 11,5% 26,9% 30,8% 19,2% 3,8% 7,7% 1,8% 14,3% 48,2% 19,6% 0,0% 16,1%

Tecnologia Assistiva 5,7% 24,5% 32,1% 15,1% 5,7% 17,0% 11,5% 23,1% 42,3% 15,4% 0,0% 7,7% 3,6% 14,3% 57,1% 16,1% 0,0% 8,9%

Agronomia Engenharia de Pesca Engenharia de Alimentos

 
 

Tabela 49: Avaliação da infraestrutura para atendimento aos alunos PcD na perspectiva avaliativa dos discentes de Licenciatura em Informática, Licenciatura em Educação do 
Campo e Pós-graduação. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis. Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Sala específica 8,3% 25,0% 41,7% 16,7% 0,0% 8,3% 28,6% 14,3% 42,9% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 57,1% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0%

Mobiliário 16,7% 25,0% 33,3% 16,7% 0,0% 8,3% 28,6% 14,3% 42,9% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 71,4% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Elevador ou plataforma elevatória 0,0% 16,7% 41,7% 33,3% 0,0% 8,3% 28,6% 14,3% 42,9% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 42,9% 42,9% 0,0% 0,0% 14,3%

Acessibilidade em braille 8,3% 16,7% 50,0% 25,0% 0,0% 0,0% 28,6% 42,9% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 57,1% 28,6% 0,0% 0,0% 14,3%

Tecnologia Assistiva 8,3% 16,7% 41,7% 33,3% 0,0% 0,0% 28,6% 28,6% 28,6% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 71,4% 14,3% 14,3% 0,0% 0,0%

Licenc. em informática Pós-graduaçãoLicenc. em educação no campo
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7.17 - Avaliação das condições das instalações do estacionamento 

Avaliando as condições do estacionamento do Campus pelos técnicos administrativos (tabela 50), nota-se satisfação a quase todos os 

itens avaliados, com a maioria das respostas entre os conceitos regular e ótimo. Entretanto nota-se insatisfação com relação ao item 

“cobertura”, onde 39,3% classificou o item como inexistente. 

Tabela 50: Avaliação das condições das instalações do estacionamento na perspectiva avaliativa dos servidores Técnicos-Administrativos. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Dimensão 10,7% 60,7% 17,9% 10,7% 0,0% 0,0%

Acessibilidade 10,7% 39,3% 39,3% 3,6% 0,0% 7,1%

Sinalização 3,6% 39,3% 35,7% 3,6% 7,1% 10,7%

Conservação 3,6% 46,4% 39,3% 7,1% 3,6% 0,0%

Iluminação 3,6% 46,4% 28,6% 14,3% 7,1% 0,0%

Segurança 10,7% 57,1% 14,3% 14,3% 0,0% 3,6%

Bicicletário 0,0% 35,7% 32,1% 7,1% 7,1% 17,9%

Cobertura 3,6% 14,3% 25,0% 10,7% 7,1% 39,3%

Técnico Administrativo
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7.18 - Avaliação das condições da qualidade do acesso à internet do Campus 

Avaliando as condições da qualidade do acesso à internet do Campus pelos técnicos administrativos (tabela 51), a maioria classificou 

como regular ou bom. Entretanto, os itens “estabilidade e velocidade de acesso” e “acesso à rede em fio” apresentaram 25% e 28,6% 

respectivamente, de classificação ruim e péssima.  

Tabela 51: Avaliação das condições da qualidade do acesso à internet do Campus na perspectiva avaliativa dos servidores Técnicos-Administrativos. 

Item avaliado Ótimo Bom Reg. Ruim Péss. Inexis.

Acesso à internet 7,1% 42,9% 35,7% 14,3% 0,0% 0,0%

Estabilidade e velocidade de acesso 0,0% 39,3% 35,7% 21,4% 3,6% 0,0%

Acesso à rede sem fio 0,0% 35,7% 35,7% 17,9% 10,7% 0,0%

Uso da internet para atividades administrativas 7,1% 53,6% 25,0% 14,3% 0,0% 0,0%

Suporte e manutenção de tecnologia em informática 17,9% 53,6% 25,0% 3,6% 0,0% 0,0%

Técnico Administrativo
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8. ANÁLISE DAS QUESTÕES DISCURSIVAS 

EIXO:5 

RESPOSTAS DOCENTE DISCENTE TAE 

(resposta aberta) 35 de 88 45 de 335 

 
 

04 de 28 

 

No questionário foram inseridas duas questões respondidas pelas categorias de Discentes, 

Docentes e Técnicos. Foi solicitado que os mesmos descrevessem proposições que 

possibilitem melhorias nos eixos avaliados. Da amostra da pesquisa, 35 docentes, 45 

discentes de graduação e pós-graduação e 04 técnicos-administrativos, identificamos algumas 

questões que não foram respondidas, as quais foram descartadas. As questões abertas, por 

permitirem livre arbítrio, trazem alguns inconvenientes e o seu tratamento estatístico e a 

interpretação se tornam complexos e demorados. Por conseguinte, se optou por agrupá-las 

em proposições, com a finalidade de contribuir com a gestão do IFPA, visando atender às 

expectativas das categorias participantes da pesquisa. Quadros em anexo. 
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9. PROPOSIÇÕES DE MELHORIAS PARA O IFPA 

 

9.1 - Eixo 3 - Políticas Acadêmicas 

 Fortalecimento das políticas inclusivas e das ações desenvolvidas pelo NAPNE. 

 Garantir a contratação de profissionais especializados para atendimento a 

alunos com deficiências e ou necessidades educacionais específicas, exemplo professor de 

atendimento educacional especializado – AEE, para suprir as dificuldades detectadas no 

processo de ensino aprendizagem e apoio didático pedagógico ao público-alvo da educação 

especial; 

 Necessidade de melhorar os canais atuais de comunicação para que as 

atividades desenvolvidas pelo IFPA sejam cada vez mais conhecidas por todos da instituição e 

da sociedade; 

 Garantir vigilância dentro do Campus como, também, em relação à segurança 

de pessoas externas adentrando o campus, as quais deveriam ter alguma coisa que 

comprovasse o motivo da entrada. Também, catracas seriam boas e, para os alunos, 

deveriam haver cartões/carteirinha para comprovar sua condição de aluno; 

 

9.2 - Eixo 5 - Infraestrutura Física 

 Manutenção constante para manter a qualidade da climatização e internet nos 

campi, especialmente nas salas de aulas e laboratórios;  

 Modernização e disponibilidade de equipamentos de proteção para uso das 

aulas práticas e nos laboratórios; 

 Equipar os espaços com acessibilidade, com a adição de piso tátil em todos os 

espaços do campus; 

 Equipar os auditórios com corrimões nas escadas e colocar elevador para uso 

do deficiente físico; 

 Manutenção e limpeza adequadas dos banheiros, de acordo com o uso pelos 

alunos; 

 Realizar reformas e manutenções preventivas, como realocação de salas e 

setores para atendimento às comissões e núcleos criados; 

 Realizar uma avaliação que identifique as carências particulares das salas de 
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aula em cada Curso e realizar planejamento para saná-las; 

 Realizar ações como a construção de novas salas para os docentes, 

contribuindo para melhor atendimento ao discente, de acordo com o orçamento de cada 

campus. O mesmo vale para a biblioteca, espaço de alimentação, convivência e auditório, 

além dos recursos de informática; 

 Equipar os campi com armários para uso dos alunos. Também, materiais, 

elevador para melhorar a acessibilidade do aluno cadeirante. Inclusive, temos nos campi 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Outra coisa seria quadra poliesportiva com 

acessibilidade para todos; 

 Deve-se pensar para instalações futuras, o planejamento de construção de 

espaços reservados para atendimento aos alunos; 

 É necessário que o campus possua sua CPA e que tenha uma estrutura física 

para o seu funcionamento. Deve- se pensar em melhorias no espaço reservado para a CPA; 

 Realizar manutenção das instalações sanitárias no Campus; 

 Melhorar a informatização e promover a atualização do acervo da biblioteca, 

principalmente para os novos cursos que foram ou estão sendo implantados; 

 Necessidade de investimento em implantação e melhorias na infraestrutura 

das áreas de lazer, além das áreas de alimentação, com a implantação de refeitórios e 

cantinas que tenham preços acessíveis, com maior qualidade dos produtos oferecidos, bem 

com a implantação de bancos, cadeiras e árvores, proporcionando lugares sombreados para 

lazer e entretenimento. 

 Ressalta-se a necessidade de viabilizar o acesso para deficientes visuais e 

auditivos, bem como instalação da sinalização específica, além de adaptações para deficientes 

físicos, como rampas e elevadores. 

 Há a necessidade de maiores investimentos em iluminação, na implantação e 

na manutenção desta, uma vez que este quesito está diretamente relacionado com a 

segurança do campus. 

 No que se refere à qualidade do(s) laboratório(s) de curso (s) é necessário 

maiores investimentos em equipamentos, reagentes e espaço físico, com infraestrutura 

adequada. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente Relatório de Autoavaliação Institucional do IFPA Castanhal foi elaborado 

pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) a partir das orientações da Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES nº 065, de 9 de outubro de 2014, sendo este o relatório parcial do ano 

de 2021, referente ao triênio 2021-2023. Compreendendo que o objetivo da autoavaliação é 

possibilitar reflexões, tomada de decisões sobre as ações desenvolvidas após as constatações 

dos resultados obtidos, principalmente nas fragilidades identificadas. Para tanto, finalizamos 

o referido relatório avaliativo na perspectiva de que se torne um instrumento efetivamente 

da gestão do Instituto Federal do Pará campus Castanhal. Dessa forma, se faz necessário que 

se trace um paralelo ao planejado no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, referente 

ao ciclo de 2019-2023 para o ensino, pesquisa, extensão, infraestrutura e acessibilidade 

escolar no final do ciclo avaliativo em 2023. 

Quando se avalia de forma ampla o triênio, se comparando os dados obtidos ao 

longo dos anos do ciclo avaliado, em que fechamos os cinco Eixos e as dez dimensões do 

SINAES, vamos observar de fato os avanços, potencialidades e fragilidades a serem sanadas. 

Finalizamos esse relatório, que será amplamente divulgado para que se torne objeto 

de análises individualizada por todos da gestão do IFPA, dos colegiados dos cursos e de seus 

coordenadores, das equipes técnicas e comissões que integram o instituto como todo, a fim 

de que possam verificar como a qualidade educacional da instituição é percebida pela 

comunidade. Assim, a autoavaliação possibilita aos sujeitos avaliados a oportunidade de se 

transformarem e, consequentemente, transformarmos nossa instituição. 

Por fim, a Comissão Própria de Autoavaliação do campus Castanhal agradece o apoio 

recebido dos discentes, docentes, técnicos-administrativos e gestores, que contribuíram para 

o resultado deste processo de avaliação institucional.  

 

Castanhal, 08 de junho de 2022.  

 

Comissão de Avaliação Institucional do IFPA. 
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12. ANEXOS 
 
Anexo I - Eixo 5 - Infraestrutura Física –Amostra das Questões abertas 
 
DISCENTES 

Melhorar o acesso à internet; 
Ampliar alojamentos, melhorar a acessibilidade para portadores de necessidades; 
A sugestão é em relação ao refeitório que não atende satisfatoriamente a demanda. 

Pois, em alguns horários o tempo de espera é longo e atrasa o retorno dos alunos para as 
atividades; Bem como o espaço externo não oferece condições adequadas em dias de chuva 
ou de sol forte; 

Organização na hora da fila para os alunos almoçarem; 
Falta de lanchonetes, e uma horta onde os alunos mas carentes pudessem plantar  

E gerar uma renda extra; 
O campus precisa de mais logística na acolhida dos alunos que residem no campus, 

assim como também melhorar os horários de funcionamento do refeitório, fazer um novo 
cardápio entre outras medidas que busquem agregar a instituição no coletivo; 

Manutenção diária das partes elétricas. Estão ruins e trazendo insegurança aos 
usuários do ambiente; 

Implementar uma sala de música; 
Mais iluminação; 
Melhora a acessibilidade, melhoras as instalações sanitária; 
De ótima qualidade; 
No prédio pedagógico poderia ter mais Salas disponíveis para contemplar de forma 

igualitária todas as turmas, e o refeitório mais amplo e um atendimento mais adequado, e 
alimentação adequada; 

Mais bancos, nas áreas cobertas; 
Ampliação do horário de funcionamento do refeitório, melhorar a segurança do 

campus, prestar a manutenção dos equipamentos dos laboratórios muitos equipamentos se 
perdendo por falta de manutenção adequada; 

Abrir uma consulta com a comunidade e buscar atender a demanda dos usuários; 
Incluir mais refeitório; 
Somos Educandos do campo precisamos de uma sala, pois assistimos aula em um 

mini auditório, somos construtores dessa história e pretendemos continuar escrevendo e 
fazendo história junto com o campus, inclusive temos um projeto de preservação ao meio 
ambiente especial para o campus, com a implantação de um espaço com material 
reutilizáveis; 

Que o campus possa possuir mais acessibilidade aos alunos com qualquer tipo de 
deficiência; 

Facilitar o acesso para alunos com deficiência. Aumentar a limpeza em geral. 
Quantidades de banheiros e pouca. Os equipamentos contra incêndio são poucos; 

Melhorias nos espaços para pessoas com deficiência, melhoria no que diz respeito as 
salas pra estudo na biblioteca e internet; 

Mais acessibilidade para pessoas com deficiência e melhorar o acesso à internet 
principalmente na biblioteca; 

Necessidade de mais adaptação para alunos com braile; 
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Uma área que necessita de melhorias é a alimentação oferecida aos alunos, ocorre 
muitas vezes durante a semana repetidamente do refeito oferecer um tipo de alimentação 
que os alunos não gostam, como frango ao molho e estrogonofe, uma quantidade muito 
grande desse alimento é desperdiçado pelos alunos o que gera o lixo que é jogado fora. Então 
eu sugiro a substituição desse tipo de alimentação. Ainda o espaço do refeitório precisa de 
um horário maior pra atender a demanda de alunos que o campus tem.  Em relação aos 
laboratórios específicos da área, os laboratórios do curso de engenharia de alimentos não 
fornece insumos adequados, os materiais como (meio de cultura) sempre estão vendido, e a 
equipe responsável não permite que os alunos que não estão inseridos em projetos de 
pesquisa e que não são bolsistas façam pesquisa por conta da alegação da falta de materiais 
(insumos, substâncias, meios, reagente, etc), e que não é verdade. 

Regular; 
Construir outro ou aumentar o refeitório do campus; 
É uma colocação difícil, já que a Instituição "não tem dinheiro". É o famoso falar em 

vão, mas vamos lá. O campus carece de alguns laboratórios específicos que existem em 
outras universidades, mas não no IFPA - Campus Castanhal, como por exemplo: laboratório 
padrão de Fitopatologia, laboratório de cultura de tecidos, laboratório de 
zoologia/Entomologia/Acarologia etc. Os professores acabam se virando com a salinha 
disponível no momento. Esse é um dos motivos que me faz julgar a Instituição Federal como 
sendo uma das que menos produz e externaliza as suas produções acadêmicas, quando 
comparada à UFV, ESALQ-USP, UFRPE, UNESP, UFLA. Sem falar na falta de insumos, que é a 
realidade a é mesmo em grandes órgãos de pesquisas, como é o caso da Embrapa Amazônia 
Oriental; 

O bloco pedagógico possui apenas um bebedouro, localizado no andar inicial. É 
complicado para quem estuda no último andar. Também, não temos cantina, com isso, 
muitos alunos ficam por volta de 5h30 sem comer nada. 
A fila do refeitório é uma algazarra, o aluno pega chuva, pega sol, morre afogado, mas tem 
que esperar na fila para almoçar, é um absurdo essa falta de empatia para com o aluno. É 
necessária a provisão de uma cobertura; 

A entrada de pessoas no Campus é muito facilitada. Acho necessária a confecção de 
carteiras ou algo semelhante, que possibilitem o ingresso apenas do portador do documento, 
com exceção de PCD que precisam de acompanhamento, muita das vezes. Vejo pessoas, que 
nem estudam na Instituição, usando o espaço e usufruindo do pouco que ela tem para dar 
atualmente; 

Melhorar o acesso à internet para os alunos residentes; 
A estrutura está descente mas ainda falta acessibilidade para estudantes que 

possuem deficiência como cegueira, o campus carece de placas de informação com braile 
porém com relação aos deficientes físicos, o campus faz muito bem em deixar bastantes 
rampas para o acesso desses estudantes; 

Deveria haver mais acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. 
Para as pessoas com deficiência física seriam necessários mais acessibilidade como 
elevadores para facilita a sua locomoção. 
No refeitório poderia melhorar o atendimento tornando-o mais agradável principalmente 
para os novos alunos; 

Em relação a limpeza quero deixar meus elogios a equipe, pois sempre mantem os 
campos impecável; 

Sempre limpo; 
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Em ver deveria ter um controle rigoroso na entrada do campus para que terceiros 
mal intencionados não adentre o local, assim seria uma maneira de evitar roubos e outros.  
o campus deveria solicitar uma sinalização em frente do mesmo para preservar acidentes 
como alunos já que está localizado em uma rodovia federal.  
Em relação ao refeitório o mesmo deveria estender o café da manhã até as 8hs já que muitos 
alunos vem de outros municípios distante e, por vezes sai de sua casa de madrugada  e 
quando chega no campus o horário do café já encerrou.  
Acho que deveria ter um refeitório maior já que a demanda de aluno é muito grande, para 
evitar que passamos uma hora de tempo na fila, que por vezes quem estuda no integral chega 
a hora de retornar e o aluno ainda está na fila para almoçar. 
 Seria de muita valia se o campus desse uma trabalhada nas relações interpessoais dos 
professores, que por mas que eles sejam mestre, doutor e outros, eles precisam dos alunos 
para estarem empregados, pois sem os mesmo de nada servem tantas formações, que eles 
possam tratar nos os alunos com respeito, que de modo que muitos tem agido dentro da sala 
em vez de incentivar eles tem jogado a autoestima dos alunos no fundo do poço. Sendo que 
eles nem imaginam a dificuldade que alguns tem para estarem aí todos os dias; 

Melhoria nos atendimentos gerais. Gentileza gera Gentileza;  
Tem muitas adaptações a serem feitas com o atendimento aos alunos PcD em alguns 

pontos de acesso do campus.  
Em relação a internet disponibilizada a dificuldade de sinal (sem conexão ou lentidão) ou 
abrangência (Não acessível em todos os prédios do Campus) é muito ruim que acabam nós 
limitando em trabalhos de pesquisas online dentro do campus. 
Em relação ao refeitório com novas turmas ingressando no campus a demanda acabou 
aumentando assim ocasionando filas de esperas enormes que podem até prejudicar o horário 
de almoço de alguns alunos que tende a retornarem a aulas em seguidas (se referindo ao 
integrado). Também sugeria um cardápio mais diversificado e também uma alternativa de 
outro prato principal para pessoas alérgica ou que não gostam de determinado prato 
exemplo: suíno (tem colegas meus que são alérgico a este prato e acabam por vezes ficando 
sem comer a proteína optando apenas pelo complemento devido a limitação citada); 

A única sugestão que tenho é que sejam construídos mais prédios de aulas, para 
oferta de mais salas de aulas. seguindo sempre a qualidade que já temos no campus; 

Áreas mais confortáveis para melhor aproveitamento; 
Torna lugares acessíveis como rampas ou calçadas em algumas vias que alunos 

precisam transitar; 
Houve dificuldades para o responder o questionário devido a as aulas serem 

ministradas fora do Campus; 
Aumento dos laboratórios, melhoramento da alimentação, melhoramento dos 

espaços; 
É preciso ser eficiente; 
Sem comentários; 
Um refeitório com café e lanches para venda; 
Acredito que alguns setores do campus se encontram sucateados. E com falta de 

acesso à Internet. Ultimamente a demanda de alunos no refeitório cresceu muito e a 
qualidade das refeições diminuíram; 

Seria viável outro refeitório com estrutura menor, recuperação da piscina e quadra 
de vôlei de areia; 

Seria de grande utilidade maiores pontos de internet ao longo do campus; 
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Wi-fi para a biblioteca, livros, papéis higiênicos para os banheiros, ar-condicionado 
menos barulhentos. Ônibus do IFPA para visitas técnicas com melhores condições;  

O campus deveria ter mais espaços coletivos,a mobília do bloco pegagógico deve ser 
trocada e a biblioteca deveria ser maior,o espaço para a fila do refeitório deveria ser 
coberto,principalmente,por conta das chuvas. 

Ter uma sala para a turma de licenciatura em educação no campo 
Faz-se necessário disponibilidade de internet nos blocos de aulas e na biblioteca; 

Os banheiros (falando principalmente do bloco pedagógico, que é o bloco em que tenho 
minhas aulas) raramente possuem papéis higiênicos e papel toalha; 
Não tem nenhum vendedor na cantina, e não há como depender somente das alimentações 
do refeitório. 

 
DOCENTES 

Necessidade de refeitório para docentes. Necessidade de criação de sala de repouso. 
Necessidade de ampliação da sala dos professores, Necessidade de criação de ambiente para 
atendimento intraescolar, Necessidade de ampliar número de banheiros  
Necessidade de criação de gabinetes para estudos e trabalhos; 

Auditório precisando melhorar a acústica e tamanho. O campus cresceu e precisa de 
um espaço maior. Quanto a sala de aula, necessário instalar datashow nas salas de aula. 
A segurança não cobra identificação de estranhos; 

Quantitativo de salas de aula insuficientes e faltando algumas melhorias estruturais 
para pessoas com deficiência; 

Aumentar número de sala de aula; 
Mais salas para professores, coordenações; 
A sala dos professores não atende à demanda de docentes. Local para atendimento 

de alunos, também não tem. Local para refeição dos discentes, não tem. Banheiro só existe 1 
feminino e 1 masculino. Ambientes reservados de estudo, não tem. Sistema de combate a 
incêndio desatualizado. Brigada de incêndio, não tem. Iluminação pública do no turno 
noturno, muito ruim. 

Reforma e ampliação em geral; 
Melhoria em geral, modernização, inclusão; 
É necessário concluir obras de infraestrutura que estão paradas há anos; 
Necessidade de implantação e manutenção de projetos técnicos relacionados aos 

cursos ofertados. Laboratórios, Estufas/Casas de vegetação, etc. 
Faltam espaços para professores prepararem suas aulas. Projetores multimídia não 

são em número suficiente. Locais para impressão de materiais são poucos; 
Poderiam instalar catracas de controle de acesso na entrada do Campus e a 

instalação de câmeras em todo o Campus, para melhor segurança de todos; 
Priorizar verbas para melhoria de espaços essenciais e primordiais, tais como a sala 

dos professores; 
Acho que devem ser feitas melhorias com relação a limpeza no campus; 
Precisamos de auditório e restaurante que comporte todos os alunos; toda 

eletricidade do bloco pedagógico deve ser revista; a manutenção dos climatizadores deve ser 
feita periodicamente; a sala dos professores do DEP deve renascer das cinzas porque está um 
lixo; 

Salas de aula com recursos tecnológicos e internet.  
Senti falta da opção “não sei opinar” pois algumas informações do questionário eu não tinha 
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conhecimento porém fui obrigado a informar uma resposta aleatória para prosseguir com o 
preenchimento; 

É satisfatória; 
Melhoria de infraestrutura principalmente para pessoas portadoras de necessidades 

especiais; 
Melhoria na internet; 
Ampliar o refeitório, espaços de convivência, laboratórios de informática, sala da 

equipe pedagógica; 
A climatização das salas de aula é regular, pois, é comum o professor chegar pra dar 

aula e não ter ninguém pra ligar o split, se perde tempo procurando quem resolva, além do 
mais quando termina a aula o split fica ligado até aparecer esse funcionário para desligar 
acarretando desperdício de energia. Talvez reservar um local para o professor pegar o 
controle resolva. A internet do campus é péssima, nem uso, ou seja pago pra ter internet, 
imagino os alunos que não tem condição de pagar um bom pacote de dados. A solução é 
pagar uma internet de qualidade; 

Esse questionário precisava ter um item de não se aplica ou não tenho informação. 
Como ele não permite passar para outra pagina, deixando  questões em branco, tem certos 
itens que não tenho como informar verdadeiramente.  
Algumas coisas tem em um ambiente e em outros, não. Nosso campus é muito grande. Na 
horta, onde desenvolvo atividades práticas, não tem boa estrutura.  Mas não representa o 
todo. A Acessibilidade é outro item que requer recursos para investimento. Mas já temos 
algumas coisas, como a acessibilidade em braille. A avaliação de espaço de alimentação 
coloquei inexistente, porque não tenho como avaliar dos estudantes e dos docentes estamos 
sem, no momento. 

O campus tem uma ótima estrutura mas falta umas melhorias; 
Estruturação dos laboratórios: com condicionador de ar e equipamentos específicos 

a cada espaço, aquisição e mantença de reagentes e substâncias necessárias para o 
funcionamento dos espaços e realização de práticas com os discentes, responsável técnico 
em cada laboratório para organização dos materiais e do uso, aumentar o número de 
laboratórios para atender aos cursos; Melhor estruturação da sala dos professores: com sala 
de reuniões para atendimento ao aluno, mais tomadas, espaço reservado para trabalho que 
necessita maior concentração; aumento do número de banheiros; instalar mais 
computadores e impressoras, assim como pessoa para atender estas demandas dos 
docentes; Sala de aulas: instalação dos datashows nas sala para evitar o transporte, danos ao 
equipamento e sumiço dos cabos; aumentar o número de sala de aula; Salas para atender 
demais demandas de espaço; Instalação de sala das coordenações, com computador para 
cada curso garantindo um local específico de procura dos coordenadores e interação entre os 
mesmos; Biblioteca: Aquisição de material atualizado: livros, vídeos;  
aumentar o número de prédios com salas e auditórios; 

Aumento do número de dormitórios aos alunos residentes e ampliação tecnológica 
dos laboratórios; 

Melhor atendimento na biblioteca; 
O tamanho (estrutura) do refeitório não está suportando a quantidade de alunos 

existente, algumas acessibilidades estão destruídas, falta um roteador próprio para a 
biblioteca, a área de alimentação tanto a dois professores quanto dos alunos não a ninguém 
alugando o espaço para fornecer alimentos para os alunos comprarem; 

Melhor acessibilidade e diversidade de locais de higiene; 
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Melhorar o suporte para alunos cegos e com várias outras deficiências; 
Ação participativa com a comunidade institucional; 
Salas para os projetos e professores; 
O ideal é que a houvesse mais sala dos professores. Tem aluno que gostaria de ter 

um atendimento mais individualizado e uma única sala não comporta o quantitativo existente 
(ao menos no IFPA - Campus Castanhal). Uma sala dividida para dois professores seria o 
mínimo, portanto nesse quesito minha avaliação é ruim. As condições de espaço para 
atendimento aos discentes também é ruim porque é pequeno. Sobre os laboratórios, se faz 
necessário ter infraestrutura para os específicos de engenharia e melhoria dos demais. 
Acredito que a biblioteca não atende o quantitativo de discentes do campus, acho muito 
pequena. No campus Castanhal não existe espaço de alimentação para os docentes. O que 
existe, no momento, é uma cantina que atende mais aos discentes, mas os docentes que 
necessitam almoçar no local, ou trazem de casa ou vão comer fora da instituição. É urgente a 
construção de um refeitório onde os servidores possam comprar "tickets" e fazerem as 
refeições assim como existem os refeitórios das universidades federais. Sobre as instalações 
de acessibilidade faltou a opção "não sei responder" porque realmente não sei dizer se as 
questões se adequam; 

Melhoria dos espaços de convivência e alimentação, melhoria das instalações no 
campo de produção (acesso e manutenção) e laboratórios; 

Distribuição de Internet nas salas de aula. Ampliação de laboratórios; 
Aumentar número de sala de aula; 
Aumentar número de salas, ampliar refeitório e biblioteca, mais laboratórios de 

informática, mais mini auditórios para eventos; 
Mais salas de aula; 
Maior refeitório, mais alojamentos, mais salas de aula, sala para os professores, 

equipamentos para os laboratórios. 
Melhoria do acesso à Internet, com conexão de qualidade em todo o Campus; 
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Anexo II - Eixo 3 - Políticas Acadêmicas–Amostra das Questões abertas 
 
DOCENTES 

Sinto falta de divulgação ou de incentivo principalmente nos setores de esporte e 
cultura, a única de esporte que vi foi sobre atletismo, mas não vi nada sobre por exemplo os 
jogos estudantis ou a formação desses times. Para o foco em pesquisa e trabalho vejo que o 
campus faz um bom serviço. Na questão de ouvir o aluno estou sentindo falta de ter reuniões 
com o aluno para conversar sobre as aulas; 

Enquanto formos estrangulados pela sobrecarga de atividades para cumprir, 
especialmente em atividades de gestão sem apoio da equipe técnica, estaremos fragilizando 
nosso trabalho e, consequentemente, nossa forma de enxergar a instituição; 

Divulgação de forma igualitária e organizada dos projetos existentes no campus. 
Infraestrutura: Salas de aula melhores com recursos de aula já instalados; 

Maior interação dialógica entre o corpo administrativo, técnico e docente do 
Campus; 

É necessário a ampliação da capacidade de atendimento com a continuidade na 
construção dos prédios com laboratórios e salas para setores de pesquisa; 

Investir na infraestrutura de atividades práticas a nível de laboratórios, estufas/casas 
de vegetação e projetos técnicos para fortalecimento do processo ensino-aprendizado, 
dentre outros; 

Mudar a política interna de nomeação de pessoas para determinados cargos; 
Acredito que as políticas deviam ser melhor implementadas uma vez que certas 

medidas demoram muito para ser executadas; 
Precisamos de mais salas de aula; a sala dos professores do DEPE fede a ácaro, é 

pequena, não tem computadores funcionais, os armários não são atualizados às novas 
necessidades dos professores,  não tem impressora, é dividida com o pessoal da limpeza, o 
condicionador de ar vive desligado (um transtorno para se conseguir ligar), não tem conforto 
nenhum; o refeitório é pequeno para a grande quantidade de alunos; precisa-se URGENTE de 
um laboratório de informática exclusivo para que os alunos possam fazer seus trabalhos 
acadêmicos (durante os três turnos e com um técnico responsável); 

Processo seletivo descentralizado. Heteroidentificação mais eficiente. Recursos 
tecnológicos e internet na sala de aula é uma necessidade que já há em outros campi e em 
Castanhal ainda é deficiente; 

É satisfatória; 
As principais demandas estão relacionadas a falta de recursos para viabilizar a parte 

prática dos componentes curriculares, que não conseguem atingir seus ojetivos apenas com 
as aulas teóricas; 

01. Inserir um laboratório de informática com PCs disponíveis a comunidade discente 
(elaboração de pesquisas e trabalhos, aula não!) 02. Área coberta de convivência discente 
(relaxamento) 03. Melhorar as salas de aula da bovino e mecanização (banheiros e 
bebedouros) 04. Melhoria da sala dos professores (local para preparação de aula e 
relaxamento) temos muitos professores e pouco espaço 05. Melhorar a acessibilidade da 
comunidade acadêmica com calçadas 06. Melhorar a cantina 07. Criar acesso aos laboratório 
próximo ao aviário 08. Ampliar estacionamento próximo ao DEPE 09. Criar um setor de reparo 
de equipamentos laboratoriais 10. Disponibilizar reagentes para aulas práticas  
11. Facilitar editais diminuindo a burocracia 12. Criar lixeiras ecológicas em todo o campus;  
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Quais seriam? Faltou pontuá-las para melhor avaliação das mesmas. Mas no geral, 
aumentar o número de servidores nos Departamentos e Setores onde há grande fluxo de 
pessoas circulando. Melhorar a comunicação entre os setores e comunidade em geral; 

Maior apoio aos professores do núcleo comum, em especial, aos de Química, Física e 
Biologia, nosso laboratório precisa de reagentes, vidrarias, manutenção de equipamentos, 
etc. Apenas como exemplo não temos nem um kit de modelo molecular para auxiliar a todos 
os alunos na aprendizagem, incluindo de forma suprema os estudantes com necessidades 
especiais, imagine ensinar geometria molecular para um deficiente visual. A solução foi eu 
comprar um, custou apenas 363 reais, então não entendo por que o campus nunca comprou 
apesar de ser um valor relativamente baixo. Sugiro também que o processo seletivo inclua 
uma prova de redação, pois é o mínimo que se espera de um candidato é que não seja um 
analfabeto funcional, que consiga ler e escrever sobre assuntos básicos de um aspirante ao 
ensino superior; 

Na minha opinião ela está em boas mãos, no que tange à execução, mas no que diz 
respeito aos efetivos resultados ou se pode melhorar, não tenho elementos para opinar. 
A melhoria de infraestrutura, tem muitas coisas a melhorar... mas o que mais lamento são os 
esqueletos de obras que seriam laboratório e não foram concluídos.  
Outra coisa lamentável e estarmos no limite de sala de aulas disponíveis, a ponto de não 
podermos nem marcar aulas extras sem um prévio ajuste. 
É até difícil identificar as prioridades: sala dos professores, nem poderia ser chamada de 
tal...centrais de ar barulhenta a ponto de não ser possível falar... entre outras coisa que 
sabemos ser falta de recursos; 

Falta divulgar mais as ferramentas e canais disponíveis para os discentes e docentes 
atuarem; faltam mais incentivos e recursos para possibilitar os interessados participarem de 
eventos externos a instituição; fala mais divulgação/marketing dos canais disponíveis para 
publicação e participação da comunidade acadêmica; 

Muito fala, muita teoria, mas pouca prática em relação as polícias públicas e SOCIAIS 
de inclusão; 

Ampliar a assistência psicossocial, a qualidade da assistência pedagógica e o contato 
entre secretaria acadêmica e setor de ensino; 

O campus tem um ótimo desenvolvimento de estrutura; 
Melhorias na infraestrutura dos laboratório do campus, instalação de 

condicionador(es) de ar no laboratório de carnes-Agroindustria, aquisição de insumos 
necessários ao funcionamento dos laboratórios (microbiologia, lab. carnes, lab. química e 
biologia), Introdução de responsável em cada um dos laboratório, para organizar e agendar a 
utilização pelos docentes e discentes; melhor organização da sala dos professores, com 
ambiente reservado para reuniões entre professor(es) e alunos, adição de mais tomadas ao 
ambiente, desvinculação do condicionador de ar da sala dos professores com da sala de aula 
ao lado; o datashow poderia ficar instalado nas salas; 

Maior investimento à área de biotecnologia no curso de Agronomia, um maior 
inventário bibliotecário e maiores incentivos a estudantes em situação de desenvolvimento 
de projetos; 

Melhoras no horário e atendimento da biblioteca; 
Uma pequena melhoria na avaliação da política de ingresso e processos seletivos 

implantados pelo IFPA; 
Melhorar a questão da água da chuva que alaga a es; 
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Retomada e continuidade das obras temporariamente paradas. Manutenção dos 
espaços de esporte e lazer e artísticos culturais. Escuta de equipes multidisciplinares para as 
discussões e melhorias da infraestrutura e utilização dos espaços. Adequação a acessibilidade 
inclusiva; 

Sem sugestões, mas considero muito boas; 
Sobre os incentivos, acredito que falta ampla divulgação seja no site do IFPA como 

nas redes sociais. Mais políticas de atualização de metodologias ativas ao corpo docente para 
que sejam aplicadas aos discentes e facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Mais ações 
do IFPA com a comunidade externa, pois somos pouco conhecidos em nossas atividades e 
contribuições. Melhorar a parceria com as empresas para que possamos preparar nossos 
discentes para as demandas do setor produtivo. E, por favor, melhorar e MUITO o site dos 
cursos na página do IFPA. Só para fazer a busca do curso é uma burocracia e o layout da 
página não tem nada de atrativo ou que torne interessante para quem quer obter mais 
informações; 

Melhoria dos laboratórios (equipamentos), instalação de datashow permanente nas 
salas de aula, melhoria nos serviços de xerox e acesso aos computadores pelos alunos; 

Resolver o problema relacionado falta de energia elétrica no bloco pedagógico; 
 
TAE 
Incentivar a pesquisa e inovação através de projetos; 
Melhorar a comunicação interna e externa com a comunidade acadêmica, melhorar 

visibilidade do campus na Cidade de atuação, com programas de divulgação das atividades; 
Ter mais aula; 
A comunicação, tanto para o público externo quanto ao interno, precisa melhorar 

muito; 


