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1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente documento pretende fazer um breve levantamento das realidades 

apresentadas pela instituição, sistematizando os resultados da avaliação interna 

realizada pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, referente ao ano de 2016, que 

contemplou as dez dimensões do SINAES, organizada em cinco eixos, a saber: 

Planejamento e Avaliação Institucional, Desenvolvimento Institucional, Políticas 

Acadêmicas, Políticas de Gestão e Infraestrutura Física. 

 Trata-se de um relatório da avaliação aplicada aos estudantes, professores e 

servidores técnico-administrativos para avaliação interna das ações do IFPA 

Campus Castanhal, constituindo-se em um instrumento para refletirmos sobre as 

praticas vivenciadas na instituição. Com base nos dados apresentados nesta 

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

tange ao aprimoramento de nossa prática educacional e de gestão. Neste sentido, a 

avaliação analisa os dados coletados e aponta sugestões para as fraquezas 

evidenciadas. 

 

2. METODOLOGIA 

 

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

representou uma base para o momento da autoavaliação. 

 

2.1 Reestruturação do Formulário de Autoavaliação 

 

Iniciou-se as etapas com a reestruturação do questionário da autoavaliação de 

forma a atender a proposição da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65/2014 

para elaboração do Relatório de Autoavaliação. O questionário da avaliação ficou 

organizado em cinco eixos, contemplando as dez dimensões do SINAES.  Desta 

forma, tem-se:  

 Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimensão 8 

(Planejamento e Avaliação) do SINAES.  
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 Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: contempla as dimensões 1 (Missão e 

Plano de Desenvolvimento Institucional) e 3 (Responsabilidade Social da 

Instituição) do SINAES.  

 Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: abrange as dimensões 2 (Políticas para o 

Ensino, a Pesquisa e a Extensão), 4 (Comunicação com a Sociedade) e 9 

(Políticas de Atendimento aos Discentes) do SINAES.  

 Eixo 4 – Políticas de Gestão: compreende as dimensões 5 (Políticas de 

Pessoal), 6 (Organização e Gestão da Instituição) e 10 (Sustentabilidade 

Financeira) do SINAES.  

 Eixo 5 – Infraestrutura Física: corresponde à dimensão 7 (Infraestrutura 

Física) do SINAES. 

 

2.2  Instrumentos de avaliação e análise dos dados e das informações 

 

No processo de autoavaliação institucional o instrumento utilizado foi o 

questionário, o qual foi elaborado com questões diferenciadas considerando cada 

segmento respondente, a saber: discentes, técnico-administrativos e docentes. 

Para a coleta de dados, utilizaram-se como instrumento avaliativo, 

questionários em formato eletrônico disponibilizados no Sistema Integrado de 

Gestão de Atividades Acadêmicas do IFPA. O processo de avaliação se efetivou no 

ambiente virtual do IFPA, no qual o questionário ficou disponível por um prazo de 

vinte dias, período em que cada campus ficou responsável por sensibilizar e 

mobilizar a participação da comunidade no processo de avaliação institucional. 

Na etapa de sensibilização, a CPA Institucional estimulou a participação 

envolvendo as representações das CPAs locais de cada campus e/ou dirigentes a 

fim de sensibilizar e contar com o compromisso do coletivo com o processo de 

avaliação. Utilizou-se também comunicado via digital para os campi e para os 

Diretores Gerais e Diretores de Ensino visando à realização da fase da 

sensibilização. Enfim, as informações foram difundidas por meio de formas e canais 

diferenciados. Além disso, a CPA Institucional divulgou suas atividades nesse 

exercício de 2016 com divulgação no site do IFPA e por outras redes sociais para os 

servidores e alunos incentivando-os à participação na avaliação institucional. 
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A CPA do Campus Castanhal organizou a divulgação da avaliação via folders 

e cartazes, e orientações em sala de aula, para que os estudantes pudessem 

acessar o sistema SIGAA e procedessem a avaliação. Foi disponibilizado um 

laboratório de informática, com microcomputadores com acesso a internet para que 

os discentes pudessem realizar esta ação. A atividade foi devidamente 

acompanhada pelos membros da Comissão, que viabilizaram um cronograma de 

acesso a este laboratório em horário previamente programado para cada 

turma/curso e divulgado junto aos discentes. A divulgação junto aos servidores 

técnico-administrativos e docentes foi realizada via entrega de folders e 

comunicação via email e redes sociais. 

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

conforme proposto pelo CONAES, foi elencada pelo menos uma pergunta referente 

ao assunto. As alternativas de respostas para todas as perguntas foram 

padronizadas em níveis de satisfação, e definidas como: Muito Insatisfatório; 

Insatisfatório, Regular, Satisfatório e Muito Satisfatório. Também foi apresentada a 

alternativa “Desconhece o assunto” para os casos em que os respondentes 

preferem não opinar por desconhecimento do assunto abordado pela pergunta. 

A relação de perguntas dos formulários utilizados na Pesquisa de 

Autoavaliação, por eixo, dimensão, tema, e categoria respondente, seguem no 

Quadro 1.  
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Quadro 1 - Instrumento de avaliação - CPA Institucional do IFPA, 2017. 

EIXO TEMA PERGUNTA QUEM RESPONDE 

EIXO 1 - PLANEJAMENTO E 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

1.1. Evolução institucional a partir dos 
processos de Planejamento e Avaliação 
Institucional 

Como você considera a contribuição dos 
processos de avaliação institucional para 
evolução do IFPA?  

Todos 

EIXO 1 - PLANEJAMENTO E 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

1.2. Projeto/processo de autoavaliação 
institucional 

Como você considera o uso da 
autoavaliação como instrumento 
norteador de gestão e de ações 
acadêmico-administrativas de melhoria? 

Todos 

EIXO 1 - PLANEJAMENTO E 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

1.3. Autoavaliação institucional: 
participação da comunidade acadêmica 

Como você considera a forma de 
participação da comunidade acadêmica 
nas ações de autoavaliação? 

Todos 

EIXO 1 - PLANEJAMENTO E 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

1.4. Autoavaliação institucional e 
avaliações externas: análise e divulgação 
dos resultados 

Como você considera a análise e 
divulgação dos resultados das 
autoavaliações e avaliações externas 
para comunidade acadêmica? 

Todos 

EIXO 1 - PLANEJAMENTO E 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

1.5. Elaboração do relatório de 
autoavaliação. 

Como você considera a eficácia dos 
resultados, análises, reflexões e 
proposições dos relatórios de 
autoavaliação para subsidiar 
planejamento e ações? 

Todos 

EIXO 2 - DESEN VOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL (Dimensão 8 do 
SINAES – Planejamento e Avaliação) 

2.1. Missão institucional, metas e objetivos 
do PDI. 

Como você considera a articulação da 
metas e objetivos do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) do 
IFPA para atendimento de sua missão 
institucional? 

Todos  

EIXO 2 - DESEN VOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL (Dimensão 8 do 
SINAES – Planejamento e Avaliação) 

2.2.  Coerência entre o PDI e as atividades 
de ensino de graduação e de pós-
graduação. 

Como você considera a coerência entre 
as atividades de ensino de graduação e 
de pós-graduação realizadas no IFPA 
com o que está previsto no seu PDI? - 
retirar o que está em vermelho 

Todos 

EIXO 2 - DESEN VOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL (Dimensão 8 do 
SINAES – Planejamento e Avaliação) 

2.3.  Coerência entre o PDI e as práticas 
de extensão. 

Como você considera a coerência entre 
as práticas de extensão realizadas no 
IFPA com o que está previsto no seu 
PDI? 

Todos 
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EIXO 2 - DESEN VOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL (Dimensão 8 do 
SINAES – Planejamento e Avaliação) 

2.4. Coerência entre o PDI e as atividades 
de pesquisa/iniciação científica, 
tecnológica, artística e cultural. 

Como você considera a coerência entre 
as atividades de pesquisa, iniciação 
científica, tecnológica, artística e cultural 
realizadas no IFPA com o que está 
previsto no seu PDI? 

Todos 

EIXO 2 - DESEN VOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL (Dimensão 8 do 
SINAES – Planejamento e Avaliação) 

2.5 Coerência entre o PDI e as ações 
institucionais no que se refere à 
diversidade, ao meio ambiente, à memória 
cultural, à produção artística e ao 
patrimônio cultural. 

Como você considera a coerência entre 
as ações referentes à diversidade, ao 
meio ambiente, à memória cultural, à 
produção artística e ao patrimônio 
cultural realizadas no IFPA com o que 
está previsto no seu PDI? 

Todos 

EIXO 2 - DESEN VOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL (Dimensão 8 do 
SINAES – Planejamento e Avaliação) 

2.6 Coerência entre o PDI e as ações 
Institucionais voltadas para o 
desenvolvimento econômico e social. 

Como você considera a coerência entre 
as ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e social da 
região realizadas no IFPA com o que 
está previsto no seu PDI? 

Todos 

EIXO 2 - DESEN VOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL (Dimensão 8 do 
SINAES – Planejamento e Avaliação) 

2.7. Coerência entre o PDI e ações de 
responsabilidade social: inclusão social. 

Como você considera a coerência entre 
ações de inclusão social realizadas no 
IFPA com o que está previsto no seu 
PDI? 

Todos 

EIXO 2 - DESEN VOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL (Dimensão 8 do 
SINAES – Planejamento e Avaliação) 

2.8.  Coerência entre o PDI e ações 
afirmativas de defesa e promoção dos 
direitos humanos e igualdade étnico-racial. 

Como você considera a coerência entre 
as ações afirmativas de defesa e 
promoção dos direitos humanos e 
igualdade étnico-racial realizadas no 
IFPA com o que está previsto no seu 
PDI? 

Todos 

EIXO 2 - DESEN VOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL (Dimensão 8 do 
SINAES – Planejamento e Avaliação) 

2.9  Internacionalização: coerência entre o 
PDI e as ações institucionais 

Como você considera a coerência entre 
as atividades de cooperação, 
intercâmbio e programas com finalidades 
de internacionalização realizadas no 
IFPA com o que está previsto no seu 
PDI? 

Todos 
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EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS 
(Dimensões 2  (Políticas para o Ensino,  
a  Pesquisa e  a  Extensão), 4 
(Comunicação com a Sociedade) e 9  
(Políticas de Atendimento aos 
Discentes) do SINAES) 

3.1. Políticas de ensino e ações 
acadêmico-administrativas para os cursos 
de graduação. 

Como você considera as políticas de 
ensino e as ações acadêmico-
administrativas implantadas nos cursos 
ofertados pelo IFPA? 

Professores e 
Alunos  

EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS 
(Dimensões 2  (Políticas para o Ensino,  
a  Pesquisa e  a  Extensão), 4 
(Comunicação com a Sociedade) e 9  
(Políticas de Atendimento aos 
Discentes) do SINAES) 

3.2. Políticas de ensino e ações 
acadêmico-administrativas para os cursos 
de pós-graduação stricto sensu. 

Como você considera as políticas de 
ensino e as ações acadêmico-
administrativas implantadas nos cursos 
ofertados pelo IFPA? 

Professores e 
Alunos  

EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS 
(Dimensões 2  (Políticas para o Ensino,  
a  Pesquisa e  a  Extensão), 4 
(Comunicação com a Sociedade) e 9  
(Políticas de Atendimento aos 
Discentes) do SINAES) 

3.3. Políticas de ensino e ações 
acadêmico-administrativas para os cursos 
de pós-graduação lato sensu. 

Como você considera as políticas de 
ensino e as ações acadêmico-
administrativas implantadas nos cursos 
ofertados pelo IFPA? 

Professores e 
Alunos  

EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS 
(Dimensões 2  (Políticas para o Ensino,  
a  Pesquisa e  a  Extensão), 4 
(Comunicação com a Sociedade) e 9  
(Políticas de Atendimento aos 
Discentes) do SINAES) 

3.4. Políticas institucionais e ações 
acadêmico-administrativas para a 
pesquisa ou iniciação científica, 
tecnológica, artística e cultural. 

Como você considera as políticas 
institucionais e as ações acadêmico-
administrativas implantadas no IFPA 
para a pesquisa, iniciação científica, 
tecnológica, artística e cultural? 

Professores e 
Alunos  

EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS 
(Dimensões 2  (Políticas para o Ensino,  
a  Pesquisa e  a  Extensão), 4 
(Comunicação com a Sociedade) e 9  
(Políticas de Atendimento aos 
Discentes) do SINAES) 

3.5. Políticas institucionais e ações 
acadêmico-administrativas para a 
extensão 

Como você considera as políticas 
institucionais e as ações acadêmico-
administrativas implantadas no IFPA 
para a extensão? 

Professores e 
Alunos  

EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS 
(Dimensões 2  (Políticas para o Ensino,  
a  Pesquisa e  a  Extensão), 4 
(Comunicação com a Sociedade) e 9  
(Políticas de Atendimento aos 
Discentes) do SINAES) 

3.6. Políticas institucionais e ações de 
estímulo relacionadas à difusão das 
produções acadêmicas: científica, didático-
pedagógica, tecnológica, artística e 
cultural. 

Como você considera as políticas 
institucionais e as ações implantadas no 
IFPA para estímulo à difusão das 
produções acadêmicas científicas, 
didático-pedagógica, tecnológica, 
artística e cultural? 

Professores e 
Alunos  
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EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS 
(Dimensões 2  (Políticas para o Ensino,  
a  Pesquisa e  a  Extensão), 4 
(Comunicação com a Sociedade) e 9  
(Políticas de Atendimento aos 
Discentes) do SINAES) 

3.7. Comunicação da IES com a 
comunidade externa. 

Como você considera a comunicação do 
IFPA com a comunidade externa para 
divulgação dos cursos, da extensão, da 
pesquisa, dos mecanismos de 
transparência, da ouvidoria, entre 
outros? 

Todos 

EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS 
(Dimensões 2  (Políticas para o Ensino,  
a  Pesquisa e  a  Extensão), 4 
(Comunicação com a Sociedade) e 9  
(Políticas de Atendimento aos 
Discentes) do SINAES) 

3.8. Comunicação da IES com a 
comunidade interna. 

Como você considera a comunicação do 
IFPA com a comunidade interna para 
divulgação dos cursos, da extensão, da 
pesquisa, dos mecanismos de 
transparência, da ouvidoria, entre 
outros? 

Todos 

EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS 
(Dimensões 2  (Políticas para o Ensino,  
a  Pesquisa e  a  Extensão), 4 
(Comunicação com a Sociedade) e 9  
(Políticas de Atendimento aos 
Discentes) do SINAES) 

3.9. Programas de atendimento aos 
estudantes. 

Como você considera os programas de 
apoio aos estudantes instituídos pelo 
IFPA (apoio psicopedagógico, 
acolhimento ao ingressante, integração, 
nivelamento e/ou monitoria)? 

Alunos  

EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS 
(Dimensões 2  (Políticas para o Ensino,  
a  Pesquisa e  a  Extensão), 4 
(Comunicação com a Sociedade) e 9  
(Políticas de Atendimento aos 
Discentes) do SINAES) 

3.10. Programas de apoio à realização de 
eventos internos, externos e à produção 
discente. 

Como você considera os programas de 
apoio aos estudantes para 
participação/realização de eventos 
internos e externos, e à produção 
discente? 

Alunos  

EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS 
(Dimensões 2  (Políticas para o Ensino,  
a  Pesquisa e  a  Extensão), 4 
(Comunicação com a Sociedade) e 9  
(Políticas de Atendimento aos 
Discentes) do SINAES) 

3.11. Política e ações de 
acompanhamento dos egressos. 

Como você considera a política e ações 
instituídas no IFPA para 
acompanhamento dos alunos egressos? 

Professores e 
Alunos  

EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS 
(Dimensões 2  (Políticas para o Ensino,  
a  Pesquisa e  a  Extensão), 4 
(Comunicação com a Sociedade) e 9  
(Políticas de Atendimento aos 
Discentes) do SINAES) 

3.12. Atuação dos egressos da IES no 
ambiente socioeconômico. 

Como você considera as ações 
implantadas pelo IFPA para estimular a 
empregabilidade e preparação dos 
alunos egressos para o mundo do 
trabalho, e sua relação com as entidades 
de classe e empresas do setor? 

Professores e 
Alunos  
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EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS 
(Dimensões 2  (Políticas para o Ensino,  
a  Pesquisa e  a  Extensão), 4 
(Comunicação com a Sociedade) e 9  
(Políticas de Atendimento aos 
Discentes) do SINAES) 

3.13. Inovação tecnológica e propriedade 
intelectual: coerência entre o PDI e as 
ações institucionais. 

Como você considera as ações previstas 
no PDI e/ou implantadas no IFPA para 
fomentar a inovação tecnológica e 
propriedade intelectual com os alunos e 
servidores? 

Todos 

EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO 
(Dimensão 5  (Políticas de Pessoal), 6  
(Organização e Gestão da Instituição), 
10 (Sustentabilidade Financeira) do 
SINAES) 

4.1. Política de formação e capacitação 
docente. 

Como você considera as políticas 
implantadas no IFPA para incentivar a 
capacitação e qualificação dos seus 
professores? 

Professores 

EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO 
(Dimensão 5  (Políticas de Pessoal), 6  
(Organização e Gestão da Instituição), 
10 (Sustentabilidade Financeira) do 
SINAES) 

4.2. Política de formação e capacitação do 
corpo técnico-administrativo. 

Como você considera as políticas 
implantadas no IFPA para incentivar a 
capacitação e qualificação dos seus 
servidores técnico-administrativos? 

Técnicos 

EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO 
(Dimensão 5  (Políticas de Pessoal), 6  
(Organização e Gestão da Instituição), 
10 (Sustentabilidade Financeira) do 
SINAES) 

4.3. Gestão institucional. 

Como você considera a atuação dos 
órgãos de gestão e colegiados quanto a 
representatividade das categorias 
(professores, técnicos, estudantes e 
sociedade civil organizada), a indicação 
e recondução de seus membros e 
realização e registro de reuniões? 

Todos 

EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO 
(Dimensão 5  (Políticas de Pessoal), 6  
(Organização e Gestão da Instituição), 
10 (Sustentabilidade Financeira) do 
SINAES) 

4.4. Sistema de registro acadêmico. 

Como você considera a efetividade do 
sistema de registro acadêmico, quanto a 
organização, informatização, agilidade 
no atendimento e diversificação de 
documentos disponibilizados? 

Professores e 
Alunos  

EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO 
(Dimensão 5  (Políticas de Pessoal), 6  
(Organização e Gestão da Instituição), 
10 (Sustentabilidade Financeira) do 
SINAES) 

4.5. Sustentabilidade financeira. 

Como você considera o volume dos 
recursos de custeio e investimento 
disponibilizados para o desenvolvimento 
das ações de ensino, extensão, pesquisa 
e gestão previstas no PDI? 

Professores e 
Técnicos 
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EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO 
(Dimensão 5  (Políticas de Pessoal), 6  
(Organização e Gestão da Instituição), 
10 (Sustentabilidade Financeira) do 
SINAES) 

4.6. Relação entre o planejamento 
financeiro (orçamento) e a gestão 
institucional. 

Como você considera a eficácia do 
planejamento financeiro (orçamento) do 
IFPA para o desenvolvimento das ações 
de ensino, extensão, pesquisa e gestão 
previstas no PDI? 

Professores e 
Técnicos 

EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO 
(Dimensão 5  (Políticas de Pessoal), 6  
(Organização e Gestão da Instituição), 
10 (Sustentabilidade Financeira) do 
SINAES) 

4.7. Coerência entre plano de carreira e a 
gestão do corpo docente. 

Como você considera a coerência entre 
plano de carreira e a gestão do corpo 
docente? 

Professores 

EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO 
(Dimensão 5  (Políticas de Pessoal), 6  
(Organização e Gestão da Instituição), 
10 (Sustentabilidade Financeira) do 
SINAES) 

4.8. Coerência entre o plano de carreira e 
a gestão do corpo técnico-administrativo. 

Como você considera a coerência entre 
plano de carreira e a gestão do corpo 
técnico-administrativo? 

Técnicos 

EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 
(Dimensão 7 do SINAES - 
Infraestrutura Física) 

5.1. Instalações administrativas 
Como você considera a qualidade das 
instalações administrativas do IFPA? 

Todos 

EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 
(Dimensão 7 do SINAES - 
Infraestrutura Física) 

5.2. Salas de aula 
Como você considera a qualidade das 
salas de aula do IFPA? 

Professores e 
Alunos  

EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 
(Dimensão 7 do SINAES - 
Infraestrutura Física) 

5.3. Auditório(s) 
Como você considera a qualidade do(s) 
auditório(s) do IFPA? 

Todos 

EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 
(Dimensão 7 do SINAES - 
Infraestrutura Física) 

5.4. Sala(s) de professores 
Como você considera a qualidade da(s) 
sala(s) dos professores do IFPA? 

Professores e 
alunos 

EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 
(Dimensão 7 do SINAES - 
Infraestrutura Física) 

5.5. Espaços para atendimento aos alunos 
Como você considera a qualidade dos 
espaços para atendimento aos alunos do 
IFPA? 

Todos 

EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 
(Dimensão 7 do SINAES - 
Infraestrutura Física) 

5.6. Infraestrutura para CPA. 
Como você considera a qualidade da 
infraestrutura para CPA do IFPA? 

Todos 

EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 
(Dimensão 7 do SINAES - 
Infraestrutura Física) 

5.7. Gabinetes/estações de trabalho para 
professores em Tempo Integral - TI. 

Como você considera a qualidade dos 
gabinetes/estações de trabalho para 
professores em Tempo Integral do IFPA? 

Professores 
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EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 
(Dimensão 7 do SINAES - 
Infraestrutura Física) 

5.8. Instalações sanitárias. 
Como você considera a qualidade das 
instalações sanitárias do IFPA? 

Todos 

EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 
(Dimensão 7 do SINAES - 
Infraestrutura Física) 

5.9. Biblioteca: infraestrutura física. 
Como você considera a qualidade da 
infraestrutura física da(s) biblioteca(s) do 
IFPA? 

Todos 

EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 
(Dimensão 7 do SINAES - 
Infraestrutura Física) 

5.10. Biblioteca: serviços e informatização. 
Como você considera a qualidade dos 
serviços e da informatização da(s) 
biblioteca(s) do IFPA? 

Todos 

EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 
(Dimensão 7 do SINAES - 
Infraestrutura Física) 

5.11.  Biblioteca: plano de atualização do 
acervo. 

Como você considera a eficácia do plano 
de atualização do acervo da(s) 
biblioteca(s) do IFPA? 

Todos 

EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 
(Dimensão 7 do SINAES - 
Infraestrutura Física) 

5.12. Sala(s) de apoio de informática ou 
infraestrutura equivalente. 

Como você considera a qualidade da(s) 
sala(s) de apoio de informática ou 
infraestrutura equivalente do IFPA? 

Todos 

EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 
(Dimensão 7 do SINAES - 
Infraestrutura Física) 

5.13.  Recursos de Tecnologias de 
Informação e Comunicação. 

Como você considera a qualidade dos 
recursos de tecnologias de informação e 
comunicação do IFPA? 

Todos 

EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 
(Dimensão 7 do SINAES - 
Infraestrutura Física) 

5.14.  Laboratórios, ambientes e cenários 
para práticas didáticas: infraestrutura 
física. 

Como você considera a qualidade da 
infraestrutura física dos laboratórios, 
ambientes e cenários para práticas 
didáticas do IFPA? 

Professores e 
Alunos  

EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 
(Dimensão 7 do SINAES - 
Infraestrutura Física) 

5.15.  Laboratórios, ambientes e cenários 
para práticas didáticas: serviços. 

Como você considera a qualidade dos 
serviços dos laboratórios, ambientes e 
cenários para práticas didáticas do 
IFPA? 

Professores e 
Alunos  

EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 
(Dimensão 7 do SINAES - 
Infraestrutura Física) 

5.16. Espaços de convivência e de 
alimentação. 

Como você considera a qualidade dos 
espaços de convivência e de 
alimentação do IFPA? 

Todos 

Fonte: Elaborado pela CPA Institucional (2017). 
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Após o período de coleta de dados, 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 do Índice de Satisfação adotou-se as 

seguintes medidas: 

 Atribuiu-se notas aos níveis de satisfação (alternativas das respostas) 

apresentados aos respondentes da pesquisa, de tal forma que o nível “Muito 

Insatisfatório” equivale a nota 1, “Insatisfatório” equivale a nota 2, “Regular” 

equivale a nota 3, “Satisfatório” a nota 4 e “Muito Satisfatório” equivale a nota 

5. 

 Cálculo do Índice de Satisfação (IS) utilizando a seguinte fórmula: 

 

Índice de Satisfação =
𝑁1 × 1 + 𝑁2 × 2 + 𝑁3 × 3 + 𝑁4 × 4 + 𝑁5 × 5

𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑁4 + 𝑁5
 

 

Onde: 𝑁1 é o número de respondentes que avaliam o assunto abordado pela 

pergunta como “Muito Insatisfatório”, 𝑁2 é o número de respondentes que avaliam o 

assunto abordado pela pergunta como “Insatisfatório”, 𝑁3 é o número de 

respondentes que avaliam o assunto abordado pela pergunta como “Regular”, 𝑁4 é o 

número de respondentes que avaliam o assunto abordado pela pergunta como 

“Satisfatório” e 𝑁5 é o número de respondentes que avaliam o assunto abordado 

pela pergunta como “Muito Satisfatório”. 

 

O índice varia de 1 a 5, sendo que quanto mais próximo de 1 indica que o 

assunto abordado pela pergunta é avaliado como “Muito Insatisfatório” e quanto 

mais próximo de 5 indica que o assunto é classificado como “Muito Satisfatório”. Se 

o índice for de 1 a 2,99, considera-se que o item é avaliado como insatisfatório 

pelos respondentes e se for de 3 a 5, considerou-se que o item é avaliado como 

satisfatório pelos respondentes. 

Os que optaram pela alternativa “Desconhece o assunto” são 

desconsiderados no cálculo para aferição do Índice de Satisfação, sendo utilizados 

como estatística paralela para verificação da proporção de respondentes que 

desconhecem os respectivos assuntos abordados nas perguntas. 
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Os dados e análises de cada pergunta dos formulários utilizados foram 

organizados em Tabelas que apresentam os Índices de Satisfação por Unidade 

(campi e reitoria) e por categoria de respondentes (discente de pós-graduação, 

discente de curso superior, discente de curso técnico, docente e técnico-

administrativo). Nas mesmas Tabelas também constam as respectivas proporções 

de respondentes que desconhecem o assunto em relação ao total de respondentes 

por Unidade.  

Vale ressaltar que os campos das Tabelas que apresentam um hífen (-) se 

justificam porque a pergunta não foi aplicada a(s) respectiva(s) categoria(s) ou não 

houve respondentes na(s) respectiva(s) categoria(s) e unidade(s). 

Além das Tabelas com os Índices de Satisfação, o relatório apresenta para 

cada pergunta do formulário utilizado um gráfico de setores (gráfico de pizza) com o 

percentual do Nível de Satisfação dos respondentes. 

 

3. AVALIAÇÃO INTERNA 

 

3.1 Participação da comunidade acadêmica 

 De acordo com a Tabela 1, participaram da pesquisa 383 pessoas, sendo 295 

estudantes, 47 docentes e 41 servidores técnico-administrativos. Do Total de 

estudantes, 27 do Curso de Aquicultura, 78 do Curso de Agronomia e 46 do 

Licenciatura em Informática, totalizando 151 estudantes de cursos de graduação, o 

que equivale a 51,18% dos estudantes que responderam a pesquisa. 

 Considerando os estudantes regularmente matriculados nos Cursos de 

Graduação no período da avaliação, equivalente ao semestre 2016.2, o percentual 

dos respondentes correspondeu a 64,78% dos estudantes de Licenciatura em 

Informática, 41,53% dos estudantes de Aquicultura e 51,65% dos estudantes de 

Agronomia. 

 Considerando os respondentes da categoria discente apontada na tabela 1 

fica evidenciada que uma significativa quantidade de alunos dos cursos de 

graduação realizaram a autoavaliação, demonstrando o interesse dos mesmos em 

dar sua contribuição quanto as melhorias das ações desenvolvidas no Campus.  

 Apesar de não ter atingido a totalidade dos sujeitos envolvidos nas ações do 

Campus (discentes, docentes e servidores técnico-administrativos), considera-se 

relevante o percentual de respondentes da pesquisa, uma vez que é necessário 
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maior divulgação para consequentemente atingir em sua totalidade o percentual de 

envolvidos no acesso aos questionários. A Tabela 1 mostra o número de 

participantes da Pesquisa de Autoavaliação do Campus Castanhal do IFPA em 

2016, por Categoria, Nível de Ensino e Curso. 

 

Tabela 1: Número de participantes da Pesquisa de Autoavaliação do Campus Castanhal do IFPA em 2016, por 
Categoria, Nível de Ensino e Curso. 

NÍVEL DE  
ENSINO 

CURSO 

Nº DE RESPONDENTES POR 
CATEGORIA 

TOTAL 

DISCENTE DOCENTE 
TÉCNICO- 

ADMINISTR
ATIVO 

GRADUAÇÃO 322 - TECNOLOGIA EM AQUICULTURA 27 15 
 

42 

GRADUAÇÃO 323 - AGRONOMIA 78 23 
 

101 

GRADUAÇÃO 93 - INFORMÁTICA - LICENCIATURA 46 9 
 

55 

MESTRADO 
340 - MESTRADO PROFISS. EM DESENVOL. 
RURAL E GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS 
AGROALIMENTARES 

3 
  

3 

TÉCNICO 151 - MEIO AMBIENTE 15 
  

15 

TÉCNICO 160 - FLORESTAS 2 
  

2 

TÉCNICO 183 - REDES DE COMPUTADORES 3 
  

3 

TÉCNICO 191 - AGROINDÚSTRIA 3 
  

3 

TÉCNICO 
218 - AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO 
MÉDIO 

77 
  

77 

TÉCNICO 
231 - AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO 
MÉDIO - PROEJA 

3 
  

3 

TÉCNICO 35 - AGROPECUÁRIA 38 
  

38 

TOTAL 295 47 41 383 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação, 2017. 
 

 

3.2 Eixo 1 - planejamento e avaliação institucional 

 

3.2.1. EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL A PARTIR DOS PROCESSOS DE 

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 De acordo com os dados tabulados, na figura 1, a maioria dos pesquisados 

consideraram a contribuição dos processos de avaliação institucional para evolução 

do IFPA como REGULAR ou SATISFATÓRIO. O índice regular  e satisfatório, 

apresentaram uma proximidade percentual entre ambos, sinalizando positivamente 

uma evolução institucional. 
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Figura 1: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a contribuição dos processos de avaliação institucional para evolução do IFPA 

 

 3.2.2 PROJETO/PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 Neste tema os respondentes consideram que o uso da autoavaliação como 

instrumento norteador de gestão e de ações acadêmico-administrativas de melhoria 

no Campus é REGULAR, contudo uma significativa parcela de pesquisados também 

considera SATISFATÓRIO, conforme se observa na figura 2. 
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Figura 2: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre o 
uso da autoavaliação como instrumento norteador de gestão e de ações acadêmico-
administrativas de melhoria. 

 

3.2.3. AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE 

ACADÊMICA 

 

 Em resposta ao questionamento sobre como consideram a forma de 

participação da comunidade acadêmica nas ações de autoavaliação, 42,48% dos 

sujeitos pesquisados apontam como REGULAR, tendendo a necessidade de maior 

participação e conhecimento sobre o instrumento de avaliação, para aumentar o 

nível de satisfação. 
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Figura 3: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a 
forma de participação da comunidade acadêmica nas ações de autoavaliação. 
 

 

3.2.4. AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E AVALIAÇÕES EXTERNAS: ANÁLISE 

E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 Na temática sobre a análise e divulgação dos resultados das autoavaliações e 

avaliações externas para comunidade acadêmica, 38,62% dos respondentes 

consideram como REGULAR e 21,64% como SATISFATÓRIO. Esses sujeitos 

representam a maioria na pesquisa. 
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Figura 4: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a 
análise e divulgação dos resultados das autoavaliações e avaliações externas para 
comunidade acadêmica. 

 

 

3.2.5. ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

 Em relação a eficácia dos resultados, análises, reflexões e proposições dos 

relatórios de autoavaliação para subsidiar planejamento e ações da gestão da 

instituição, a maioria dos respondentes apontam como REGULAR ou 

SATISFATÓRIO, sendo o índice regular mais evidenciado (41,22%), conforme a 

figura 5. 
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Figura 5: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a 
eficácia dos resultados, análises, reflexões e proposições dos relatórios de autoavaliação para 
subsidiar planejamento e ações. 

 

3.3 Eixo 2 - desenvolvimento institucional (dimensão 8 do sinaes – 

planejamento e avaliação) 

 

3.3.1. MISSÃO INSTITUCIONAL, METAS E OBJETIVOS DO PDI 

 

 Na dimensão desenvolvimento institucional, no questionamento sobre a 

temática de articulação das metas e objetivos do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) do IFPA para atendimento de sua missão institucional, os 

pesquisados apontam como REGULAR ou SATISFATÓRIO. Nesse aspecto é 

necessário maior atenção e divulgação sobre o documento, o PDI, aos servidores, 

para que se mitigue o nível de insatisfação. 

 



30 

 

 

Figura 6: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a 
articulação das metas e objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPA 
para atendimento de sua missão institucional. 

 

3.3.2. COERÊNCIA ENTRE O PDI E AS ATIVIDADES DE ENSINO DE 

GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

  No quesito sobre à coerência entre as atividades de ensino realizadas no 

IFPA com o que está previsto no seu PDI, a maioria dos respondentes consideram 

REGULAR ou SATISFATÓRIO, tendo o índice regular um maior percentual. Esse 

retrato demonstra a necessidade de maior empenho institucional para se atingir uma 

evolução no limiar de satisfação. 
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Figura 7: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a 
coerência entre as atividades de ensino realizadas no IFPA com o que está previsto no seu 
PDI. 

 

3.3.3. COERÊNCIA ENTRE O PDI E AS PRÁTICAS DE EXTENSÃO 

 

 Quanto a coerência entre as práticas de extensão realizadas no IFPA com o 

que está previsto no seu PDI, a maioria dos respondentes consideram REGULAR ou 

SATISFATÓRIO, tendo o índice regular um maior percentual. 
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Figura 8: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a 
coerência entre as práticas de extensão realizadas no IFPA com o que está previsto no seu 
PDI. 

 

 

3.3.4. COERÊNCIA ENTRE O PDI E AS ATIVIDADES DE PESQUISA/INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. 

 

 Em relação a coerência entre as atividades de pesquisa, iniciação científica, 

tecnológica, artística e cultural realizadas no IFPA com o que está previsto no seu 

PDI, os pesquisados apontam como maior índice REGULAR (37,63%) em seguida 

do nível SATISFATÓRIO (27,61%). 
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Figura 9: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a 
coerência entre as atividades de pesquisa, iniciação científica, tecnológica, artística e cultural 
realizadas no IFPA com o que está previsto no seu PDI. 

 

3.3.5 COERÊNCIA ENTRE O PDI E AS AÇÕES INSTITUCIONAIS NO QUE SE 

REFERE À DIVERSIDADE, AO MEIO AMBIENTE, À MEMÓRIA CULTURAL, À 

PRODUÇÃO ARTÍSTICA E AO PATRIMÔNIO CULTURAL. 

 
 Ao serem questionados sobre a coerência entre as ações referentes à 

diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao 

patrimônio cultural realizadas no IFPA com o que está previsto no seu PDI, o nível 

de satisfação REGULAR tem maior percentual, seguido do nível SATISFATÓRIO. 
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Figura 10: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a coerência entre as ações referentes à diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à 
produção artística e ao patrimônio cultural realizadas no IFPA com o que está previsto no seu 
PDI. 

 

 

3.3.6 COERÊNCIA ENTRE O PDI E AS AÇÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS 

PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

 

 Neste quesito, sobre como os respondentes consideram a coerência entre as 

ações voltadas para o desenvolvimento econômico e social da região realizadas no 

IFPA com o que está previsto no seu PDI foi constatado um alto índice do nível de 

satisfação REGULAR, demonstrando que os pesquisados pouco sabem sobre as 

ações da instituição sobre esse tema. 
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Figura 11: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a coerência entre as ações voltadas para o desenvolvimento econômico e social da região 
realizadas no IFPA com o que está previsto no seu PDI. 

 

 

3.3.7. COERÊNCIA ENTRE O PDI E AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL: 

INCLUSÃO SOCIAL 

 

 Os pesquisados consideram o nível de satisfação REGULAR para a 

coerência entre ações de inclusão social realizadas no IFPA com o que está previsto 

no seu PDI. O nível regular sobressaiu-se sobre os demais níveis elencados na 

pesquisa. 
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Figura 12: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a coerência entre ações de inclusão social realizadas no IFPA com o que está previsto no seu 
PDI. 

 

 

3.3.8. COERÊNCIA ENTRE O PDI E AÇÕES AFIRMATIVAS DE DEFESA E 

PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL 

 

 Em relação a coerência entre as ações afirmativas de defesa e promoção dos 

direitos humanos e igualdade étnico-racial realizadas no IFPA com o que está 

previsto no seu PDI, a maioria dos respondentes apontam o nível de satisfação 

REGULAR e SATISFATÓRIO. 
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Figura 13: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a coerência entre as ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e 
igualdade étnico-racial realizadas no IFPA com o que está previsto no seu PDI. 

 

 

3.3.9. INTERNACIONALIZAÇÃO: COERÊNCIA ENTRE O PDI E AS AÇÕES 

INSTITUCIONAIS 

 

  Para a pergunta sobre como consideram a coerência entre as atividades de 

cooperação, intercâmbio e programas com finalidades de internacionalização 

realizadas no IFPA com o que está previsto no seu PDI os pesquisados  apontam 

com maior índice o nível de satisfação REGULAR (32,08%), contudo a segundo 

índice apontado foi o nível INSATISFATÓRIO (20,75%), demonstrando que falta a 

instituição intensificar ações nesta área, ou pelos menos divulgar o que está sendo 

realizado. 
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Figura 14: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a coerência entre as atividades de cooperação, intercâmbio e programas com finalidades de 
internacionalização realizadas no IFPA com o que está previsto no seu PDI. 

 

 

3.4. Eixo 3 - políticas acadêmicas (dimensões 2  (políticas para o ensino,  a  

pesquisa e  a  extensão), 4 (comunicação com a sociedade) e 9  (políticas de 

atendimento aos discentes) do sinaes) 

 

3.4.1. POLÍTICAS DE ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS PARA 

OS CURSOS TÉCNICO, DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 Ao tratar sobre a temática das políticas de ensino e as ações acadêmico-

administrativas implantadas nos cursos ofertados pelo IFPA, os respondentes 

apontam um percentual alto do nível de satisfação REGULAR (45,32%), seguido do 

nível SATISFATÓRIO (26,59%). As ações da instituição nesta temática tendem à 

necessidade de planejamento e execução, bem como, as realizações frequentes 

com a  divulgação no âmbito da instituição. 
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Figura 15: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
as políticas de ensino e as ações acadêmico-administrativas implantadas nos cursos ofertados 
pelo IFPA. 

 

 

3.4.2 - POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS 

PARA A PESQUISA OU INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, ARTÍSTICA E 

CULTURAL 

 

 Perguntados sobre como consideram as políticas institucionais e as ações 

acadêmico-administrativas implantadas no IFPA para a pesquisa, iniciação científica,  

tecnológica, artística e cultural, os pesquisados apontam como maior índice o nível 

REGULAR, seguido do  SATISFATÓRIO. Neste ponto deve se atentar para o plano 

de execução que possa reduzir o nível de insatisfação, junto a ele o nível de 

indecisos representados pelo nível REGULAR, com a perspectiva de aumentar a 

satisfação no âmbito institucional. 
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Figura 16: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
as políticas institucionais e as ações acadêmico-administrativas implantadas no IFPA para a 
pesquisa, iniciação científica,  tecnológica, artística e cultural. 

 

 

3.4.3. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS 

PARA A EXTENSÃO 

 

 No quesito sobre as políticas institucionais e as ações acadêmico-

administrativas implantadas no IFPA para a extensão, os respondentes consideram 

como REGULAR, com um índice de 46,06%. Em seguida ficaram os índices de 

SATISFATÓRIO e INSATISFATÓRIO com índices aproximados. Por essa 

perspectiva deve-se ocorrer uma abrangência mais eficaz das política institucional, 

num âmbito de projeto e programa de extensão. 
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Figura 17: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
as políticas institucionais e as ações acadêmico-administrativas implantadas no IFPA para a 
extensão. 

 

 

3.4.4. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES DE ESTÍMULO RELACIONADAS À 

DIFUSÃO DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS: CIENTÍFICA, DIDÁTICO-

PEDAGÓGICA, TECNOLÓGICA, ARTÍSTICA E CULTURAL 

 

 Ao questionamento sobre o tema das políticas institucionais e as ações 

implantadas no IFPA para estímulo à difusão das produções acadêmicas científicas, 

didático-pedagógica, tecnológica, artística e cultural os respondentes consideram 

como REGULAR, com um índice de 39,51%. Em seguida ficou o índice 

INSATISFATÓRIO, com uma pequena diferença para o terceiro nível apontado que 

foi o SATISFATÓRIO. 
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Figura 18: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
as políticas institucionais e as ações implantadas no IFPA para estímulo à difusão das 
produções acadêmicas científicas, didático-pedagógica, tecnológica, artística e cultural. 

 

3.4.5 COMUNICAÇÃO DA IES COM A COMUNIDADE EXTERNA 

 

  Sobre o tema da comunicação do IFPA com a comunidade externa para 

divulgação dos cursos, da extensão, da pesquisa, dos mecanismos de 

transparência, da ouvidoria, entre outros, os pesquisados apontam como REGULAR 

(40,11%), seguido do nível SATISFATÓRIO (20,33%). Em terceiro lugar aparece o 

índice INSATISFATÓRIO. Os resultados apresentam a necessidade de maior 

divulgação. 
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Figura 19: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a comunicação do IFPA com a comunidade externa para divulgação dos cursos, da extensão, 
da pesquisa, dos mecanismos de transparência, da ouvidoria, entre outros. 

 

 

3.4.6. COMUNICAÇÃO DA IES COM A COMUNIDADE INTERNA 

 

  Em relação como os pesquisados consideram a comunicação do IFPA com a 

comunidade interna para divulgação dos cursos, da extensão, da pesquisa, dos 

mecanismos de transparência, da ouvidoria, entre outros, foi apontado como 

REGULAR (41,58%), seguido do nível INSATISFATÓRIO (20,11%). Os resultados 

apresentam a necessidade de maior divulgação. 
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Figura 20: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a comunicação do IFPA com a comunidade interna para divulgação dos cursos, da extensão, 
da pesquisa, dos mecanismos de transparência, da ouvidoria, entre outros. 

 

 

3.4.7 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES. 

 

 No quesito sobre como os sujeitos consideram os programas de apoio aos 

estudantes instituídos pelo IFPA (apoio psicopedagógico, acolhimento ao 

ingressante, integração, nivelamento e/ou monitoria), os mesmos consideram o nível 

de satisfação REGULAR (34,97%). Em seguida aparece o nível INSATISFATÓRIO 

(21,68%). Esse resultado aponta que as ações de atendimento ao estudante 

precisam sofrer melhorias em âmbito institucional. 
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Figura 21: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
os programas de apoio aos estudantes instituídos pelo IFPA (apoio psicopedagógico, 
acolhimento ao ingressante, integração, nivelamento e/ou monitoria). 

 

 

3.4.8. PROGRAMAS DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNOS, 

EXTERNOS E À PRODUÇÃO DISCENTE. 

 

 No tema sobre os programas de apoio aos estudantes para 

participação/realização de eventos  interno e externos, e à produção discente, os 

respondentes consideram como REGULAR (35,31%). Em seguida aparece o nível 

INSATISFATÓRIO (23,78%). Neste ponto deve-se atentar em realizar uma melhoria 

nos programas de apoio à realização de eventos internos, externos e à produção 

discente. 
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Figura 22: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
os programas de apoio aos estudantes para participação/realização de eventos  interno e 
externos, e à produção discente. 

 

 

3.4.9. POLÍTICA E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 

 

 Quanto a política e ações instituídas no IFPA para acompanhamento dos 

alunos egressos foi apontado o nível de satisfação REGULAR, seguida do nível 

INSATISFATÓRIO. Esse resultado mostra a necessidade de aumentar a política e 

ações de acompanhamento dos egressos no âmbito institucional. 
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Figura 23: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a política e ações instituídas no IFPA para acompanhamento dos alunos egressos (concluíram 
o curso). 

 

3.4.10. ATUAÇÃO DOS EGRESSOS DA IES NO AMBIENTE SOCIOECONÔMICO 

 

 No quesito  ações implantadas pelo IFPA para estimular a empregabilidade e 

preparação dos alunos egressos para o mundo do trabalho, e sua relação com as 

entidades de classe e empresas do setor, apontou-se o nível de satisfação 

REGULAR (40,73%). O nível INSATISFATÓRIO (19,45%) aproxima-se do nível 

SATISFATÓRIO (19,15%) 
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Figura 24: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
as ações implantadas pelo IFPA para estimular a empregabilidade e preparação dos alunos 
egressos para o mundo do trabalho, e sua relação com as entidades de classe e empresas do 
setor. 

 

 

3.4.11 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E PROPRIEDADE INTELECTUAL: 

COERÊNCIA ENTRE O PDI E AS AÇÕES INSTITUCIONAIS 

 

  Sobre como a comunidade considera as ações previstas no PDI e/ou 

implantadas no IFPA para fomentar a inovação tecnológica e propriedade intelectual 

com os alunos e servidores, os respondentes apontam como REGULAR (41,19%). 

O segundo maior índice apontado foi que DESCONHECEM O ASSUNTO (16,8%). 

Esse resultado demonstra que se deve ocorrer uma maior divulgação do PDI para a 

comunidade. 
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Figura 25: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
as ações previstas no PDI e/ou implantadas no IFPA para fomentar a inovação tecnológica e 
propriedade intelectual com os alunos e servidores. 

 

 

3.5 Eixo 4 - políticas de gestão (dimensão 5 (políticas de pessoal), 6 

(organização e gestão da instituição), 10 (sustentabilidade financeira) do 

sinaes) 

 

3.5.1. POLÍTICA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOCENTE 

 

 Em relação as políticas implantadas no IFPA para incentivar a capacitação e 

qualificação dos seus professores, os pesquisados apontam como REGULAR 

(38,1%, seguido do nível SATISFATÓRIO (33,33%). Os índices demonstram que há 

uma preocupação da instituição com a formação e capacitação de seu corpo 

docente. 
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Figura 26: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
as políticas implantadas no IFPA para incentivar a capacitação e qualificação dos seus 
professores. 

 

 

3.5.2. POLÍTICA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO. 

 

 No tema sobre como os sujeitos consideram as políticas implantadas no IFPA 

para incentivar a capacitação e qualificação dos seus servidores técnico-

administrativos, 35% dos respondentes apontam o nível SATISFATÓRIO, seguido 

do nível REGULAR (27,5%). Contudo convém observar que há um índice 

considerável do nível Insatisfatório.  
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Figura 27: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
as políticas implantadas no IFPA para incentivar a capacitação e qualificação dos seus 
servidores técnico-administrativos. 

 

3.5.3. GESTÃO INSTITUCIONAL. 

 

 No quesito sobre como a comunidade considera a atuação dos órgãos de 

gestão e colegiados quanto à representatividade das categorias (professores, 

técnicos, estudantes e sociedade civil organizada), a indicação e recondução de 

seus membros e realização e registro de reuniões, foi apontado o nível de satisfação 

REGULAR. 
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Figura 28: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a atuação dos órgãos de gestão e colegiados quanto à representatividade das categorias 
(professores, técnicos, estudantes e sociedade civil organizada), a indicação e recondução de 
seus membros e realização e registro de reuniões. 

 

 

3.5.4. SISTEMA DE REGISTRO ACADÊMICO. 

 

 Na questão sobre como consideram a efetividade do sistema de registro 

acadêmico, quanto a organização, informatização, agilidade no atendimento e 

diversificação de documentos disponibilizados, apontam o índice 42,68% do nível de 

satisfação REGULAR. Em seguida aparece o nível SATISFATÓRIO (24,09%).  
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Figura 29: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a efetividade do sistema de registro acadêmico, quanto à organização, informatização, 
agilidade no atendimento e diversificação de documentos disponibilizados. 

 

 

3.5.5. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA. 

 

 Na temática sobre como consideram o volume dos recursos de custeio e 

investimento disponibilizados para o desenvolvimento das ações de ensino, 

extensão, pesquisa e gestão previstas no PDI, os respondentes apontam o nível de 

satisfação REGULAR, seguido do nível SATISFATÓRIO. Os dados também 

elucidam a necessidade de expandir e divulgar sobre a importância do PDI, pois o 

mesmo tem um percentual relevante de servidores que desconhecem o assunto. 
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Figura 30: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre  
o volume dos recursos de custeio e investimento disponibilizados para o desenvolvimento das 
ações de ensino, extensão, pesquisa e gestão previstas no PDI. 

 

 

3.5.6. RELAÇÃO ENTRE O PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORÇAMENTO) E A 

GESTÃO INSTITUCIONAL 

 
 Quanto a consideração da eficácia do planejamento financeiro (orçamento) do 

IFPA para o desenvolvimento das ações de ensino, extensão, pesquisa e gestão 

previstas no PDI, o nível de satisfação apontado foi REGULAR, seguido do nível 

SATISFATÓRIO. Além deste dois pontos destaca-se que o percentual de 

insatisfação é crescente e relevante atentando para um alinhamento mais eficiente 

ao que se propõe e o que se executa em conformidade com as metas do PDI.  
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Figura 31: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a eficácia do planejamento financeiro (orçamento) do IFPA para o desenvolvimento das ações 
de ensino, extensão, pesquisa e gestão previstas no PDI. 

 

 

3.5.7. COERÊNCIA ENTRE PLANO DE CARREIRA E A GESTÃO DO CORPO 

DOCENTE. 

 

 No tema sobre a coerência entre plano de carreira e a gestão do corpo 

docente, foi apontado o nível de satisfação SATISFATÓRIO (42,86%), em seguida o 

nível REGULAR (30,95%). O resultado demonstra o conhecimento dos sujeitos em 

relação ao plano de carreira dos docentes e da efetividade de suas ações. 
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Figura 32: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a coerência entre plano de carreira e a gestão do corpo docente. 

 

 

3.5.8. COERÊNCIA ENTRE O PLANO DE CARREIRA E A GESTÃO DO CORPO 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 
 Quanto a consideração da coerência entre plano de carreira e a gestão do 

corpo técnico-administrativo, é apontado o nível de satisfação REGULAR em maior 

percentual pelos pesquisados, porém há de se destacar que o nível de 

INSATISFAÇÃO está equiparado ao nível REGULAR caracterizando um aspecto 

negativo neste ponto do eixo em questão o que denota a necessidade de um apreço 

maior neste item. 
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Figura 33: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a coerência entre plano de carreira e a gestão do corpo técnico-administrativo. 

 

 

3.6 Eixo 5 - infraestrutura física (dimensão 7 do sinaes - infraestrutura física) 

 

3.6.1. INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 Analisando os níveis de satisfação, sobre a qualidade das instalações 

administrativas do IFPA, o nível de satisfação REGULAR é o de maior percentual de 

opinantes para este quesito, escolhido por 40,76% dos participantes da pesquisa, 

seguido do nível SATISFATÓRIO que foi apontado por 34,51% dos respondentes. O 

índice de menor representatividade neste quesito foi o muito insatisfatório, escolhido 

por 3,53% dos participantes. E apenas 1,36% dos pesquisados não opinaram sobre 

o assunto. 
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Figura 34: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a qualidade das instalações administrativas do IFPA. 

 

 A partir dos resultados, é possível perceber que a maior porcentagem de 

respondentes avaliou como regular, seguido do nível satisfatório, demonstrando que  

o campus ainda precisa melhorar em relação a esse aspecto. Recomenda-se que se 

identifique as carências e necessidades de infraestrutura da instituição e seja 

organizado um planejamento para implementá-las. Convém, ouvir as categorias e 

considerar as sugestões de melhorias propostas pela comunidade, a fim de adequar 

as instalações administrativas. 

 

3.6.2. SALAS DE AULA 

 

 Em relação ao quesito qualidade das salas de aula do IFPA, o nível de 

satisfação que preponderou foi o de 41,46% dos respondentes que consideram 

REGULAR, seguida do nível SATISFATÓRIO, apontado por 27,44% dos 

pesquisados. O índice com percentual menor foi o de MUITO SATISFATÓRIO, com 

7,01%. 
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Figura 35: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a qualidade das salas de aula do IFPA. 

 

 Analisando os resultados identifica-se que há necessidade de benfeitorias na 

infraestrutura das salas de aulas, por isso, recomenda-se que se identifique as 

melhorias a serem realizadas nas salas de aulas da instituição e seja organizado um 

planejamento para saná-las, atentando-se inclusive para a participação da 

comunidade nas sugestões de propostas para adequação das instalações. 

 

 

3.6.3. AUDITÓRIO(S) 

 

  Quanto a qualidade do(s) auditório(s) do IFPA, a pesquisa mostra a 

preponderância do nível de satisfação REGULAR, apontado por 38,32% dos 

pesquisados, em segundo lugar o nível SATISFATÓRIO foi apontado por 35,33% 

dos respondentes. O nível de satisfação menos preponderante foi o MUITO 

SATISFATÓRIO, com 5,98 %, e 1,09% dos pesquisados se abstiveram de opinar 

por desconhecerem o assunto.  
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Figura 36: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a qualidade do(s) auditório(s) do IFPA. 

 

 Analisando os resultados da pesquisa, apontados na figura 36, verifica-se que 

os níveis de Satisfação Regular e Satisfatório estão com índices de respondentes 

bem aproximados. Porém há preponderância do nível Regular, precisando que 

sejam realizadas melhorias na infraestrutura dos auditórios do Campus, a fim de que 

atenda a comunidade com mais qualidade. Salienta-se que é importante receber as 

críticas das categorias docente, discente e técnico-administrativo no sentido de 

indicar as melhorias que deverão ser realizadas. 

 

3.6.4. SALA(S) DE PROFESSORES 

 

  Na qualidade da(s) sala(s) dos professores do IFPA,  prevaleceu o 

nível de satisfação REGULAR apontado por 34,76 % dos pesquisados. O índice 

menos apontado foi de 6,4% dos respondentes como MUITO INSATISFATÓRIO. 

Sendo que 13,11% dos respondentes se abstiveram de opinar por desconhecerem o 

assunto. 
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Figura 37: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a qualidade da(s) sala(s) dos professores do IFPA. 

 

 Analisando os resultados identifica-se a urgência de se realizar melhorias nas 

salas de professores do Campus, atentando-se para isso na escuta da comunidade 

de docentes e discentes, principalmente a categoria docente, que mais utiliza dessa 

infraestrutura e que apontou o índice menor de satisfação nesse quesito. 

 

3.6.5. ESPAÇOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS 

 A avaliação da qualidade dos espaços para atendimento aos alunos do IFPA, 

a pesquisa demonstrou que o nível de satisfação é REGULAR, apontado por 

40,76% dos respondentes, e o nível de satisfação menos apontado foi o muito 

satisfatório, escolhido por apenas 3,53% das categorias. 
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Figura 38: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a qualidade dos espaços para atendimento aos alunos do IFPA. 

 

 A análise dos dados indica que a instituição precisa melhorar as instalações 

e/ou espaços para atendimento aos alunos, sejam com novas construções, reformas 

ou adaptações de instalações para atender os estudantes com mais qualidade. 

Enfatiza-se a necessidade de se escutar a crítica das categorias pesquisadas 

quanto ao assunto e a partir das sugestões planejar as melhorias necessárias. 

 

3.6.6 INFRAESTRUTURA PARA CPA. 

 Quanto a qualidade da infraestrutura para CPA do IFPA, o nível de satisfação 

que preponderou foi o de 39,4% dos respondentes que consideram REGULAR, 

seguida do nível SATISFATÓRIO, apontado por 16,03% dos pesquisados. O índice 

com percentual menor foi o de MUITO INSATISFATÓRIO, com 3,53%, conforme 

figura 39. 
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Figura 39: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a qualidade da infraestrutura para CPA do IFPA. 

 

 A análise dos resultados indica que não há infraestrutura adequada para as 

atividades da CPA. A Comissão não tem uma sala apenas para seu uso, utiliza sala 

com outras comissões. Esse resultado demonstra que é necessário realizar 

melhorias em infraestrutura de sala para a CPA. 

 

 

3.6.7. GABINETES/ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA PROFESSORES EM 

TEMPO INTEGRAL - TI. 

 Em relação a qualidade dos gabinetes/estações de trabalho para professores 

em Tempo Integral do IFPA, a pesquisa aponta que 45,24% dos pesquisados 

consideram MUITO INSATISFATÓRIO, seguida de 28,57% de INSATISFATÓRIO. O 

percentual menos apontado foi 4,76% igualmente para o nível regular e muito 

satisfatório. 
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Figura 40: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a qualidade dos gabinetes/estações de trabalho para professores em Tempo Integral do IFPA. 

 

 Os resultados desse quesito demonstra uma grande fragilidade da instituição 

quanto ao investimento no bem estar de seu quadro docente. Há uma necessidade 

de se realizar com urgência investimento na infraestrutura de gabinetes/estações de 

trabalho para os docentes. Observa-se que é fundamental a gestão realizar a escuta 

crítica da comunidade acadêmica, no sentido de acolher as sugestões e propostas. 

 

3.6.8. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

 

 No quesito da qualidade das instalações sanitárias do IFPA, a pesquisa 

aponta que 41,58% dos pesquisados consideram REGULAR, seguido do nível 

INSATISFATÓRIO, apontado por 22,88% dos pesquisados. O percentual menos 

indicado foi de 4,62% que consideram Muito satisfatório e 1,09% dos entrevistados 

não responderam por desconhecerem o assunto. 
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Figura 41: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a qualidade das instalações sanitárias do IFPA. 

 

. Os resultados apontados demonstram a necessidade de investimentos para a 

melhoria da infraestrutura da instituição em relação instalações sanitárias. As ações 

de melhorias precisam ser realizadas com urgência dada a grande insatisfação da 

comunidade. Enfatizamos a necessidade da escuta crítica da comunidade para a 

realização das melhorias necessárias. 

 

3.6.9. BIBLIOTECA: INFRAESTRUTURA FÍSICA. 

 

 Sobre como consideram a qualidade da infraestrutura física da(s) biblioteca(s) 

do IFPA, 38,32% dos respondente apontam como SATISFATÓRIO. Em seguida foi 

apontado por 34,78% dos respondentes o nível REGULAR. O nível menos apontado 

foi o muito insatisfatório, por apenas 1,63% dos respondentes.  
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Figura 42: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a qualidade da infraestrutura física da(s) biblioteca(s) do IFPA. 

 

 Esse resultado demonstra que há uma preocupação com a qualidade dos 

serviços prestados pela biblioteca, tendo sido realizado investimento para uma boa 

infraestrutura. Entretanto ainda há um grande percentual que consideram a 

infraestrutura regular, evidenciando a necessidade de melhorias constante neste 

quesito. 

 

3.6.10. BIBLIOTECA: SERVIÇOS E INFORMATIZAÇÃO. 

 

 A comunidade considera a qualidade dos serviços e da informatização da(s) 

biblioteca(s) do IFPA como SATISFATÓRIO ou REGULAR. Os dois níveis estão 

empatados com 35,23%. O índice de menor evidencia foi o Muito insatisfatório, 

apontado por 1,63% dos pesquisados,m sendo que 1,36% não opinaram por 

desconhecerem o assunto. 
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Figura 43: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a qualidade dos serviços e da informatização da(s) biblioteca(s) do IFPA. 

 

 A análise dos dados revela que há necessidade de melhorias constante neste 

quesito, uma vez que o mesmo percentual de pesquisados consideram satisfatório e 

regular. 

 

 

3.6.11.  BIBLIOTECA: PLANO DE ATUALIZAÇÃO DO ACERVO 

 

 Quanto a eficácia do plano de atualização do acervo da(s) biblioteca(s) do 

IFPA, 39,84% dos respondentes apontam o nível de satisfação REGULAR, seguido 

do nível SATISFATÓRIO, apontado por 26,83% dos pesquisados.  
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Figura 44: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a eficácia do plano de atualização do acervo da(s) biblioteca(s) do IFPA. 

 

 Os resultados evidenciam que há atualização do acervo da biblioteca, mas 

ainda insuficiente, precisando ser realizadas constantemente aquisições para 

atualização e melhorias do acervo, de forma a atender a comunidade 

satisfatoriamente.. 

 

3.6.12. SALA(S) DE APOIO DE INFORMÁTICA OU INFRAESTRUTURA 

EQUIVALENTE. 

 

 No quesito qualidade da(s) sala(s) de apoio de informática ou infraestrutura 

equivalente do IFPA, foi apontado o índice de 33,15% como REGULAR. O índice 

menor foi de 5,98% para muito satisfatório, enquanto que 2,99 dos pesquisados se 

abstiveram de responder por desconhecerem o assunto. 
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Figura 45: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a qualidade da(s) sala(s) de apoio de informática ou infraestrutura equivalente do IFPA. 

 

 A análise dos resultados evidencia que há necessidade urgente de 

investimento em infraestrutura de salas de apoio de informática ou equivalente. 

Apesar do Campus já ter realizado investimento nessa área, ainda há muito a 

melhorar. 

 

3.6.13.  RECURSOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

 Quanto a consideração da qualidade dos recursos de tecnologias de 

informação e comunicação do IFPA, 38,75% dos sujeitos pesquisados apontam o 

nível de satisfação REGULAR. Em seguida aparece o nível Satisfatório indicado por 

23,58% dos respondentes. 
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Figura 46: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a qualidade dos recursos de tecnologias de informação e comunicação do IFPA. 

 

 A análise dos resultados evidencia que há necessidade urgente de 

investimento em recursos de tecnologias de informação e comunicação. O Campus 

precisa organizar um plano de melhorias para  investimento constante nessa área, 

uma vez que ainda há muito a melhorar, de forma a atender satisfatoriamente a 

comunidade acadêmica. 

 

 

3.6.14. LABORATÓRIOS, AMBIENTES E CENÁRIOS PARA PRÁTICAS 

DIDÁTICAS: INFRAESTRUTURA FÍSICA. 

 

 Em relação a qualidade da infraestrutura física dos laboratórios, ambientes e 

cenários para práticas didáticas do IFPA, 36,97% dos respondentes apontam como 

REGULAR. Em seguida aparece o nível Satisfatório indicado por 25,76% dos 

pesquisados. 
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Figura 47: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a qualidade da infraestrutura física dos laboratórios, ambientes e cenários para práticas 
didáticas do IFPA. 

 

 A análise dos resultados evidencia que há necessidade urgente de 

investimento em infraestrutura física dos laboratórios, ambientes e cenários de 

práticas didáticas. O Campus precisa organizar um plano de melhorias para  

investimento nessa área, de forma a atender satisfatoriamente a comunidade 

acadêmica. 

 

 

3.6.15.  LABORATÓRIOS, AMBIENTES E CENÁRIOS PARA PRÁTICAS 

DIDÁTICAS: SERVIÇOS. 

 

 No quesito qualidade dos serviços dos laboratórios, ambientes e cenários 

para práticas didáticas do IFPA, 41,03%  dos respondentes apontam como 

REGULAR. Em seguida aparece o nível satisfatório apontado por 25,84% dos 

pesquisados. O menor índice foi para o nível muito satisfatório respondido por  

4,56% dos pesquisados. 
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Figura 48: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a qualidade dos serviços dos laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas do 
IFPA. 

 

 A análise dos resultados evidencia que há necessidade urgente melhorias na 

qualidade dos serviços realizados nos laboratórios, ambientes e cenários de práticas 

didáticas. O Campus precisa organizar um plano de melhorias para  investimento 

nessa área, de forma a atender satisfatoriamente a comunidade acadêmica. 

 

 

3.6.16. ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DE ALIMENTAÇÃO 

 

 Ao quesito sobre como consideram a qualidade dos espaços de convivência e 

de alimentação do IFPA, 34,96% dos sujeitos  pesquisados apontam como 

REGULAR, seguido do nível INSATISFATÓRIO, apontado por 20,87% dos 

pesquisados. Em terceiro lugar está o nível MUITO INSATISFATÓRIO apontado por 

18,43% dos respondentes. 
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Figura 49: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 
a qualidade dos espaços de convivência e de alimentação do IFPA. 

 

 A análise dos resultados evidencia a falta de espaços de convivência ou a 

disponibilização insuficiente para atendimento da comunidade. Há necessidade 

urgente de se elaborar um plano de melhorias e realizar investimentos na 

infraestrutura de Espaços de convivência e alimentação, de forma a atender a 

comunidade com qualidade. É importante a escuta crítica da comunidade, no sentido 

de coletar as propostas e sugestões dos sujeitos usuários dos ambientes. 

 

4. SUGESTÕES DE MELHORIAS PARA O IFPA 

 

Considerando as análises realizadas pela pesquisa de autoavaliação, 

apresenta-se uma síntese das sugestões de melhorias a serem realizadas pela 

instituição: 

 

4.1. Eixo 1 - planejamento e avaliação institucional 

 

1. Divulgar para a comunidade os resultados da autoavaliação e as propostas de 

ações a serem executadas  para as  melhorias; 
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2. Atentar para as sugestões propostas pela CPA, buscando melhorias nos 

processos de avaliação; 

3. Incentivar a CPA para manter avaliação dos processos institucionais com 

regularidade e frequência; 

4. Utilização de metodologias diversificadas para realização da pesquisa de 

autoavaliação, que estimule a comunidade a uma maior participação; 

5. Divulgar os resultados das avaliações internas e externas para a comunidade; 

6. Divulgar as propostas e/ou sugestões de melhorias; 

7. Realizar fóruns ou seminários com a comunidade com o intuito de coletar junto 

destes propostas de ações a serem implementadas. 

 

4.2. Eixo 2 - desenvolvimento institucional  

1. Realizar ampla divulgação das ações previstas no PDI da instituição; 

2. Monitorar os resultados das ações propostas no PDI, verificando as metas e 

objetivos alcançados e dar amplo conhecimento destas a comunidade; 

3. Organizar plano de ação com as propostas encaminhadas pela CPA, mediante a 

autoavaliação institucional; 

4. Realizar periodicamente fóruns, reuniões, seminários com  comunidade para 

planejar e avaliar as ações do PDI e as propostas pela CPA; 

5. Manter um fluxo constante de comunicação e informação com a comunidade 

interna e externa 

 

 

4.3. Eixo 3 - políticas acadêmicas 

1. Planejar as ações de políticas de ensino, pesquisa e extensão, junto com a 

comunidade; 

2. Divulgar as ações de políticas de ensino, pesquisa e extensão, junto à 

comunidade; 

3. Intensificar ações de políticas de pesquisa e extensão para a comunidade, 

principalmente para os discentes; 

4. Intensificar as ações de atendimento aos discentes; 

5. Organizar um programa de acompanhamento dos egressos; 

6. Manter um canal de comunicação frequente com a comunidade interna e externa 
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4.4. Eixo 4 - políticas de gestão 

1. Desenvolver com os docentes e técnico-administrativos planejamento efetivo de 

ações de formação e qualificação; 

2. Implementar ações que motivem a comunidade na utilização no sistema de 

registro acadêmico, de forma a otimizar o seu uso; 

3. Divulgar periodicamente para a comunidade os valores de recursos disponíveis, 

os investimentos e despesas da instituição; 

 

4.5. Eixo 5 - infraestrutura física 

1. Organizar planejamento de melhorias da infraestrutura da instituição como um 

todo, atentando-se principalmente para os espaços de convivência e alimentação e 

instalações sanitárias; 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O relatório de 2016 da CPA ouviu uma quantidade bem expressiva da 

comunidade, nas categorias alunos, professores e servidores técnico-

administrativos. Uma limitação encontrada foi o uso do  sistema de Gerenciamento 

Acadêmico, para a emissão de respostas via formulário eletrônico, pois muitos dos 

sujeitos não tem o hábito de utilizar o sistema, tendo muitas vezes dificuldade de 

acessar. 

 Apesar da ampla divulgação realizada para que a comunidade participar da 

autoavaliação institucional, muitos não tiveram interesse em participar, por acreditar 

que sua avaliação não seria levada em consideração. Um aspecto positivo foi a 

disponibilização do Laboratório para que os alunos pudessem realizar a avaliação, 

com auxílio dos servidores membros da CPA. 

 Verificou-se que a comunidade não conhecem o PDI, por isso muitas vezes 

não sabiam identificar se há uma consonância entre as ações propostas e as que 

estão sendo executadas. Por este fato, identifica-se que o processos de informação 

e comunicação na instituição tem fragilidade e descontinuidade. 

 A autoavaliação apresentou o índice de satisfação regular na maioria das 

dimensões e temas elencados para serem avaliados, demonstrando que há uma 
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necessidade urgente de realizar ações de melhorias como um todo na instituição. 

Uma significativa parte da comunidade respondente se mostra satisfeita com as 

questões tratadas na avaliação, entretanto ainda tem itens em que a avaliação se 

mostrou insatisfatória. 

Este relatório mostra os  resultados de um processo de autoavaliação 

organizado e acompanhado pela CPA do campus em conjunto com a CPA 

institucional,   com objetivo de identificar as fragilidades dos processos institucionais 

e propor ações que auxiliem na   promoção de mudanças necessárias  para a 

gestão e para o processo de ensino no sentido de que se alcance as melhorias 

almejadas.  

 


