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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório apresenta os resultados do processo de autoavaliação institucional 

organizado e acompanhado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA do campus Castanhal 

em conjunto com a CPA institucional do Instituto Federal do Pará – IFPA, 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 alcancem as melhorias desejadas. 

No documento são apresentados os dados obtidos na pesquisa de autoavaliação 

realizada junto a comunidade acadêmica, referente ao ano de 2018, referente às dimensões do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), organizada em cinco eixos, 

a saber: Planejamento e Avaliação Institucional; Desenvolvimento Institucional; Políticas 

Acadêmicas; Políticas de Gestão; e Infraestrutura Física. A avaliação foi aplicada aos 

estudantes, professores e servidores técnico-administrativos do campus. 

Este documento é um instrumento para refletirmos sobre as práticas vivenciadas na 

instituição, no intuito de subsidiar na busca de superar os limites encontrados na instituição e 

pensar melhorias no que se refere ao aprimoramento de nossas práticas e processos. 

 

2. METODOLOGIA 

A pesquisa de autoavaliação institucional é realizada em quatro etapas: 

1) Sensibilização da comunidade acadêmica; 

2) Coleta e análise dos dados; 

3) Elaboração do relatório; 

4) Divulgação dos resultados. 

Para o desenvolvimento das etapas foi realizado um planejamento, onde foram 

estabelecidas as ações, os responsáveis e prazos de execução para cada etapa. Este 

planejamento foi construído de forma coletiva pela CPA Institucional e CPAs locais dos 

campi que compõe a instituição. 

No período de 23 a 25 de outubro de 2018, precedendo a realização da pesquisa, foi 

feita a reestruturação do questionário de autoavaliação, de forma coletiva pelos membros da 

CPA Institucional e CPAs locais. 

A aplicação do questionário foi realizada por meio do Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas – SIGAA do IFPA para a categoria discente, enquanto que para as 

categorias de técnico-administrativos e docentes ocorreu por meio de formulário eletrônico 
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disponibilizando-se o link de acesso na página do IFPA, o qual os servidores só podiam 

acessar dentro do ambiente do campus. 

A coleta dos dados da pesquisa foi realizada no período de 19 de novembro a 21 de 

dezembro de 2018. O Quadro 1 mostra o cronograma das etapas do processo de autoavaliação 

desenvolvido pela CPA Institucional e CPAs locais em parceria com a Assessoria de 

Comunicação – ASCOM, a Diretoria de Avaliação Institucional – DAI e a Diretoria de 

Tecnologia da Informação – DTI. 

 

Quadro 1 - Cronograma das atividades do processo de autoavaliação 2018-2019 

AÇÕES RESPONSÁVEL PERÍODO 

Sensibilização da comunidade acadêmica CPA Institucional, CPAs 

Locais, Assessorias de 

Comunicação e Diretoria de 

Tecnologia de Informação 

05/11/2018 a 

16/11/2018 

Realização da pesquisa  CPA Institucional, CPAs 

Locais, Assessorias de 

Comunicação e Diretoria de 

Tecnologia de Informação 

19/11/2018 a 

21/12/2018 

Organização e tabulação dos dados da 

Pesquisa de Autoavaliação de 2018 e 

encaminhamento para as CPAs Locais e 

Institucional 

Diretoria de Avaliação 

Institucional 

26/12/2018 a 

14/01/2019 

Análise dos dados da Pesquisa de 

Autoavaliação de 2018 pelas CPAs Locais 

e entrega dos relatórios 2018 para CPA 

Institucional. 

CPAs Locais 14/01/2019 a 

20/02/2019 

Consolidação do Relatório de 

Autoavaliação de 2018 pela CPA 

Institucional 

CPA Institucional 21/02/2019 a 

28/03/2019 

Encaminhamento do Relatório de 

Autoavaliação de 2018 para o MEC por 

meio do Sistema e-MEC 

CPA Institucional e 

Procurador(a) Educacional 

Institucional 

29/03 a 

31/03/2019 
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Divulgação o Relatório de Autoavaliação 

de 2018 e sensibilização da comunidade 

sobre aimportância da avaliação interna e 

da participação da comunidade. 

CPA Institucional, CPAs 

Locais e 

Assessorias de Comunicação 

 

01/04/2019 a 

28/06/2019 

Fonte: Elaborado pela CPA Institucional (2018) 

 

Para a realização das ações da pesquisa de autoavaliação junto à comunidade 

acadêmica do campus Castanhal, a CPA local 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 realizassem 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 sensibilização individual com entrega de 

folders, comunicação via email e aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas 

WhatsApp Messenger. 

 

2.1. Reestruturação do questionário 

A reestruturação do questionário de autoavaliação foi realizada pela CPA Institucional 

em conjunto com as CPAs locais e teve o intuito de simplificar a linguagem utilizada a fim de 

torná-lo mais acessível ao público respondente, de forma que ficasse mais objetivo e claro. O 

questionário de autoavaliação ficou organizado em cinco eixos, contemplando as dez 

dimensões do SINAES, conforme a seguir:  



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

Avaliação) do SINAES.  

 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 



13 

 

  RELATÓRIO DE 
AUTOAVALIAÇÃO 2018 

Campus Castanhal 

IFPA – Campus Castanhal. Rod. BR-316, km – 62, Saudade, Castanhal - PA 
cpa.castanhal@ifpa.edu.br 

(Organização e Gestão da Instituição) e 10 (Sustentabilidade Financeira) do SINAES.  

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

SINAES.  

 

O questionário elaborado contém questões diferenciadas considerando cada segmento 

respondente, a saber: discentes, técnico-administrativos e docentes. 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 do formulário utilizado na Pesquisa de Autoavaliação 2018, 

por eixo, dimensão e categoria respondente, consta no Quadro 2.  
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Quadro 2 – Instrumento de avaliação -CPA Institucional do IFPA, 2018. 

DIMENSÃO PERGUNTAS QUEM RESPONDE 

Planejamento e Avaliação 

Como você avalia a contribuição dos processos de avaliação institucional 

(autoavalição, avaliação externa e ENADE)como instrumento norteador de 

gestão e de ações para melhoria da instituição? 

Todos 

Planejamento e Avaliação 
Como você avalia o seu conhecimento sobre o processo de autoavaliação 

institucional do IFPA? 
Todos 

Planejamento e Avaliação 
Como você avalia a forma de participação da sua categoria (discentes, docentes 

ou técnico-administrativa) nas ações de autoavaliação? 
Todos 

Planejamento e Avaliação 
Como você avalia a apresentação dos resultados, análises e proposições dos 

relatórios de autoavaliação institucional disponibilizados pela CPA? 
Todos 

Planejamento e Avaliação 
Como você avalia a divulgação (feedback) dos resultados das autoavaliações e 

avaliações externas para comunidade acadêmica? 
Todos 

Missão e Plano de Desenvolvimento 

Institucional 

Como você avalia seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI 2014-2018) do IFPA? 
Todos 

Missão e Plano de Desenvolvimento 

Institucional 

Como você avalia a coerência entre os objetivos contidos no PDI e a missão 

institucional do IFPA? 
Todos 

Missão e Plano de Desenvolvimento 

Institucional 

Como você avalia a coerência entre as metas contidas no PDI e a missão 

institucional do IFPA? 
Todos 

Missão e Plano de Desenvolvimento 

Institucional 

Como você avalia a coerência entre as ações administrativas praticadas no 

IFPA e o proposto no PDI? 
Todos 

Missão e Plano de Desenvolvimento 

Institucional 

Como você avalia a coerência entre as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão praticadas no IFPA e o propostono PDI? 
Todos 

Responsabilidade Social da 

Instituição 
Como você avalia as ações do IFPA em relação à sua responsabilidade social? Todos 

Responsabilidade Social da 

Instituição 
Como você avalia o relacionamento do IFPA com o mundo de trabalho? Todos 
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Responsabilidade Social da 

Instituição 

Como você avalia a parceria do IFPA com outros órgãos públicos (municipais, 

estaduais e federais)? 
Todos 

Políticas para o Ensino, a Pesquisa e 

a Extensão 

Como você avalia seu conhecimento sobre o Projeto Político-pedagógico 

(PPC) do seu curso? 
Discentes 

Políticas para o Ensino, a Pesquisa e 

a Extensão 

Como você avalia as diretrizes contidas no Projeto Político-pedagógico (PPC) 

do seu curso? 
Discentes 

Políticas para o Ensino, a Pesquisa e 

a Extensão 

Como você avalia a organização e as ações de ensino implantadas no seu 

curso? 
Discentes 

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? 
Todos 

Políticas para o Ensino, a Pesquisa e 

a Extensão 

Como você avalia o incentivo oferecido pelo IFPA para o desenvolvimento da 

extensão, das práticas desportivas e de manifestações artísticas/culturais? 
Todos 

Políticas para o Ensino, a Pesquisa e 

a Extensão 

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

produções acadêmicas (publicação em periódicos, anais de congressos, livros, 

revistas, etc)? 

Todos 

Políticas para o Ensino, a Pesquisa e 

a Extensão 

Como você avalia o incentivo oferecido pelo IFPA para participação/realização 

de eventos internos e externos? 
Todos 

Políticas para o Ensino, a Pesquisa e 

a Extensão Como você avalia a atuação do coordenador do seu curso? 
Discentes 

Políticas para o Ensino, a Pesquisa e 

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

IFPA? 
Docentes e Discentes 

Políticas para o Ensino, a Pesquisa e 

a Extensão 
Como você avalia a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos no IFPA para 

o desenvolvimento local e regional? 
Discentes 

Políticas para o Ensino, a Pesquisa e 

a Extensão 
Como você avalia a preparação oferecida pelo IFPA aos estudantes para o 

mundo do trabalho? 
Docentes e Discentes 
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Política de Atendimento aos 

Discentes 

Como você avalia o suporte oferecido pelo IFPA às pessoas com deficiência, 

por meio do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas (NAPNE)? 

Todos 

Política de Atendimento aos 

Discentes 

Como você avalia as ações do IFPA para superar as dificuldades detectadas no 

processo de ensino-aprendizagem? (apoio didático-pedagógico, assistência 

psicossocial, etc.) 

Docentes e Discentes 

Política de Atendimento aos 

Discentes 

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.) 

Discentes 

Comunicação com a Sociedade 
Como você avalia a eficiência dos canais virtuais de comunicação utilizados 

para divulgar as atividades do IFPA? (site, sistemas, e-mail, etc.) 
Todos 

Comunicação com a Sociedade 
Como você avalia as formas de comunicação/informação visual no 

Campus/Reitoria (murais, cartazes, TV´s informativas, etc.) para divulgar as 

atividades do IFPA? 

Todos 

Comunicação com a Sociedade 
Como você avalia a comunicação institucional do IFPA com a comunidade 

externa? 
Todos 

Comunicação com a Sociedade 
Como você avalia a imagem institucional do IFPA junto acomunidada interna e 

externa? 
Todos 

Comunicação com a Sociedade 
Como você avalia a efetividade dos serviços prestados pelas Ouvidorias do 

IFPA? 
Todos 

Organização e Gestão da Instituição Como você avalia o funcionamento dos órgãos colegiados superiores do IFPA 

(CONSUP e CODIR) para promover a participação e a democracia interna? 

Todos 

Organização e Gestão da Instituição 
Como você avalia o funcionamento do Conselho Diretor (CONDIR) do seu 

Campus para promover a participação e a democracia interna? 
Todos 
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Organização e Gestão da Instituição 
Como você avalia a representatividade (quantidade de membros, forma de 

escolha, atuação dos escolhidos, etc.) da sua categoria no Conselho Superior 

(CONSUP) do IFPA? 

Todos 

Organização e Gestão da Instituição 
Como você avalia a representatividade (quantidade de membros, forma de 

escolha, atuação dos escolhidos, etc.) da sua categoria no Conselho Diretor 

(CONDIR) do seu Campus? 

Todos 

Organização e Gestão da Instituição 
Como você avalia o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

(SIGAA) para o gerenciamento/acompanhamento de suas atividades? 
Docentes e Discentes 

Políticas de Pessoal 

Como você avalia o Plano de Carreira e a gestão do corpo docente no IFPA? 

(Desenvolvimento na carreira, Remuneração, Regime de Trabalho, Estágio 

Probatório, Afastamentos, etc.) 

Docentes 

Políticas de Pessoal 

Como você avalia o Plano de Carreira e a gestão do corpo técnico-

administrativo no IFPA? (Desenvolvimento na carreira, Remuneração, Regime 

de Trabalho, Estágio Probatório, Afastamentos, etc.) 

Técnicos 

Políticas de Pessoal 
Como você avalia as políticas/oportunidades de qualificação oferecidas para 

sua categoria pelo IFPA? 
Docentes e Técnicos 

Políticas de Pessoal 
Como você avalia as políticas/oportunidades de cursos e treinamentos para sua 

categoria oferecidos pelo IFPA? 
Docentes e Técnicos 

Políticas de Pessoal Como você avalia sua satisfação em relação à sua vida profissional no IFPA? Docentes e Técnicos 

Sustentabilidade Financeira 
Como você avalia a suficiência dos recuros orçamentária disponibilizados ao 

IFPA para cumprimento de sua missão institucional? 
Docentes e Técnicos 

Sustentabilidade Financeira 
Como você avalia a aplicabilidade dos de recursos orçamentários e sua 

distribuição aos setores da instituição? 
Docentes e Técnicos 

Infraestrutura Física 
Como você avalia a qualidade das instalações administrativas do IFPA (Sala 

das Direções, Coordenações, Secretaria Acadêmica, etc.)? 
Todos 
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Infraestrutura Física Como você avalia as condições das salas de aula (dimensão, limpeza, 

conservação, iluminação, comodidade, sistema de refrigeração, dentre outros)? 

Docentes e Discentes 

Infraestrutura Física Como você avalia a qualidade do(s) auditório(s) do Campus/Reitoria? Todos 

Infraestrutura Física 
Como você avalia a qualidade da(s) sala(s) dos professores do Campus? 

(dimensão, localização, sistema de refrigeração, equipamentos, mobiliário, etc) 
Docentes 

Infraestrutura Física 
Como você avalia a qualidade dos espaços para atendimento aos alunos (sala 

individualizada) no Campus? 
Docentes e Discentes 

Infraestrutura Física 
Como você avalia a qualidade da infraestrutura para a CPA? (dimensão, 

localização, sistema de refrigeração, equipamentos, mobiliário, etc) 
Todos 

Infraestrutura Física Como você avalia a limpeza e a conservação dos banheiros? Todos 

Infraestrutura Física 

Como você avalia a qualidade da infraestrutura física da biblioteca do Campus 

(dimensão, sistema de refrigeração, equipamentos, mobiliário, cabines de 

estudo, etc)? 

Todos 

Infraestrutura Física 
Como você avalia a qualidade dos serviços e da informatização da biblioteca 

do Campus? 
Docentes e Discentes 

Infraestrutura Física 
Como você avalia o acervo da biblioteca do Campus? (quantidade e qualidade 

dos livros) 
Docentes e Discentes 

Infraestrutura Física 
Como você avalia a qualidade da(s) sala(s) de apoio de informática ou 

infraestrutura equivalente do Campus? 
Docentes e Discentes 

Infraestrutura Física Como você avalia o acesso à internet na instituição? Todos 

Infraestrutura Física 
Como você avalia a infraestrutura dos laboratórios de informática do seu 

Campus? 
Docentes e Discentes 

Infraestrutura Física Como você avalia a infraestrutura dos laboratórios específicos do seu curso? Docentes e Discentes 
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Infraestrutura Física 
Como você avalia a intraestrutura do refeitório do Campus/Reitoria? 

(dimensão, equipamentos, mobiliário, etc.) 
Todos 

Infraestrutura Física Como você avalia os serviços oferecidos pelo refeitório do Campus/Reitoria? Todos 

Infraestrutura Física Como você avalia os serviços oferecidos pela cantina do Campus? Docentes e Discentes 

Infraestrutura Física 
Como você avalia a disponibilidade de materiais para prática desportiva, 

recreativas, artísticas e culturais no seu Campus/Reitoria? 
Todos 

Infraestrutura Física 
Como você avalia a infraestrutura das áreas de lazer? (quadra de esportes, 

jogos interativos, área de convivência, etc.) 
Todos 

Infraestrutura Física Como você avalia o alojamento do seu Campus/Reitoria? Todos 

Infraestrutura Física 
Como você avalia as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência 

no seu Campus/Reitoria? 
Todos 

Infraestrutura Física 
Como você avalia a iluminação, estabilidade de energia e a qualidade da água 

no seu Campus/Reitoria? 
Todos 

Infraestrutura Física Como você avalia a segurança interna no Campus/Reitoria? Todos 
Fonte: Elaborado pela CPA Institucional (2018). 
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2.2. Instrumentos de avaliação e análise dos dados 

O processo de avaliação se efetivou no ambiente virtual do IFPA, no qual o 

questionário ficou disponível por um prazo de trinta e dois dias, de 19 de novembro a 21 de 

dezembro de 2018, período em que se intensificou a sensibilização e mobilização da 

comunidade acadêmica para responder ao questionário. 

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: 

 

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

𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑁4 + 𝑁5
 

 

Onde: 𝑁1é o número de respondentes que avaliam o assunto abordado pela pergunta 

como “muito insatisfatório”, 𝑁2é 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 
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abordados nas perguntas. 

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. RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO 

 

3.1. Participação da comunidade acadêmica 

De acordo com a Tabela 1, participaram da pesquisa 327 pessoas, sendo 267 

estudantes, que equivale a 23,65% dos estudantes aptos a participarem da pesquisa, 30 

docentes, equivalente a 22,1% e 30 servidores técnico-administrativos, equivalente a 26,6%. 

Dos estudantes que responderam a pesquisa, 06 são do curso de Tecnologia em Aquicultura, 

68 do curso de Agronomia, 47 do curso de Licenciatura em Informática, 07 do curso de 

Engenharia de Alimentos e 27 do curso de Engenharia de Pesca, totalizando 155 estudantes de 

cursos de graduação, o que equivale a 58,0% dos estudantes que responderam a pesquisa. 

Considerando os estudantes regularmente matriculados nos Cursos de Graduação no 

período da avaliação, equivalente ao semestre 2018.2, o percentual dos respondentes 

correspondeu a 39,5% dos estudantes de Licenciatura em Informática, 11,76% dos estudantes 

de Tecnologia em Aquicultura e 37,78% de Agronomia, 13,46% de Engenharia de Alimentos 

e 44,26% de Engenharia de Pesca. 

Considerando os respondentes totais da categoria discente, num total de 23,65% 

apontada na tabela 1, fica evidenciada que a participação na autoavaliação abarcou uma 

parcela menor que um terço dos discentes. Observa-se também que 33,47% dos estudantes de 

graduação responderam a pesquisa. 

Quanto à participação dos docentes na pesquisa foi de 22,1%, tendo baixa 

expressividade, pois atingiu um número bastante reduzido de docentes. Já o índice de 

participação dos servidores técnico-administrativos foi de 26,6% de servidores, também com 

baixa participação. 

No Quadro 3 mostra o número de participantes da Pesquisa de Autoavaliação do 

campus Castanhal do IFPA em 2017, por Categoria, Nível de Ensino e Curso. 
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Quadro 3 – Número de participantes, número de aptos a participar e percentual de participação na Pesquisa de Autoavaliação do Campus Castanhal do IFPA em 

2018, por Categoria, Nível de Ensino e Curso. 

NÍVEL DE  

ENSINO 
CURSO 

DISCENTE DOCENTE 
TÉCNICO-  

ADMINISTRATIVO 
TOTAL 

RESPOND

ENTES 
APTOS % 

RESPO

NDENT

ES 

APT

OS 
% 

RESPO

NDENT

ES 

APT

OS 
% 

RESPO

NDEN

TES 

APT

OS 
% 

- -    
 

136 
 

30 113 26,6 30 249 12,1 

GRADUAÇÃO AGRONOMIA    10      10   

GRADUAÇÃO BACHARELADO EM AGRONOMIA 68 180 37,78 
 

     68 180 37,8 

GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE ALIMENTOS 7 52 13,46 5      12 52 23,1 

GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE PESCA 27 61 44,26 4      31 61 50,8 

GRADUAÇÃO LICENCIATURA EM INFORMÁTICA 47 119 39,5 9      56 119 47,1 

GRADUAÇÃO TECNOLOGIA EM AQUICULTURA 6 51 11,76 1      7 51 13,7 

MESTRADO 
MESTRADO PROFISS. EM DESENVOL. RURAL E GESTÃO DE 

EMPREENDIMENTOS AGROALIMENTARES 
13 81 16,05       13 81 16,1 

MESTRADO 
MESTRADO PROFISSIONAL EM DESENVOL. RURAL E 
GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS AGROALIMENTARES 

   3      3   

TÉCNICO TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA 5 78 6,41 4      9 78 11,5 

TÉCNICO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  32 
 

3      3 32 9,38 

TÉCNICO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA (PROEJA)    14      14   

TÉCNICO 
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO 
MÉDIO 

54 245 22,04 18      72 245 29,4 

TÉCNICO 
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO - PROEJA 
12 75 16 

 
     12 75 16 

TÉCNICO TÉCNICO EM FLORESTAS 1 13 7,69 4      5 13 38,5 

TÉCNICO TÉCNICO EM INFORMÁTICA (EAD)    1      1   

TÉCNICO 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO 
12 54 22,22 8      20 54 37 

TÉCNICO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 3 34 8,82 7      10 34 29,4 

TÉCNICO TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES 12 54 22,22 4      16 54 29,6 

TOTAL TOTAL 267 1129 23,65 30 136 22,1 30 113 26,6 327 1378 23,7 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação, 2018. 
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3.2. EIXO 1 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

3.2.1. Planejamento e Avaliação 

 

3.2.1.1. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal quanto a Contribuição dos processos de 

avaliação institucional como instrumento norteador de gestão 

 

De acordo com os dados tabulados (Figura 1), 37% dos pesquisados consideraram a 

contribuição dos processos de avaliação institucional (autoavalição, avaliação externa e 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE) como instrumento norteador de 

gestão e de ações para melhoria da instituição como satisfatório, 24,16% % consideram 

regular e 3,6% como muito insatisfatório. Os dados refletem uma melhoria quanto ao índice 

de satisfação da comunidade em relação a avaliação anterior (2017) quanto ao tema, 

sinalizando positivamente uma evolução institucional. Entretanto ainda há necessidade de 

melhorias, sendo necessário o aprimoramento de ações de divulgação dos resultados das 

avaliações, bem como das ações executadas para melhorias advindas das contribuições 

oriundas do processo de autoavaliação. 

 

 

Figura 1: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a contribuição dos 

processos de avaliação institucional (autoavalição, avaliação externa e ENADE) como instrumento norteador de 

gestão e de ações para melhoria da instituição. 
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3.2.1.2. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, quanto ao conhecimento sobre o processo 

de autoavaliação institucional do IFPA. 

 

No tema sobre a avaliação do conhecimento da comunidade sobre o processo de 

autoavaliação institucional, 37,31 % dos respondentes consideram satisfatório, 29,97% dos 

pesquisados como regular e 8,26% dos pesquisados desconhecem o assunto (Figura 2). Os 

dados de respondentes que desconhecem o assunto são significativos, evidenciando que são 

necessárias ações de divulgação sobre o processo de autoavaliação institucional. Observa-se 

ainda que houve uma melhoria nos resultados em relação a avaliação anterior (2017), 

demonstrando melhorias na avaliação, porém ainda são necessárias ações que contribuam 

para  evolução do processo de autoavaliação institucional. 

 

 

Figura 2: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre o seu conhecimento 

sobre o processo de autoavaliação institucional do IFPA. 
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3.2.1.3. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal quanto a participação das categoria nas 

ações de autoavaliação. 

 

Em relação ao questionamento como se avalia a forma de participação da sua categoria 

(discentes, docentes ou técnico-administrativa) nas ações de autoavaliação, 35,17% dos 

respondentes apontam como satisfatório, 28,75% opinam como regular e 9,17% dizem 

desconhecer o assunto (Figura 3). Os dados evidenciam que um significativo percentual de 

membros da comunidade acadêmica conhecem e participam do processo avaliativo da 

instituição, apesar de se ter ainda percentual também grande de avaliação regular. Verifica-se 

com os resultados que são necessárias ações de melhor divulgação da avaliação e intensificar 

um trabalho de conscientização e mobilização da comunidade para desempenhar seu papel, da 

sua contribuição como fundamental para a melhoria. Muitos servidores técnico-

administrativos e discentes não possuem o hábito de acessar os sistemas utilizados pelo IFPA, 

e isso se torna uma dificuldade para a uma avaliação que atenda um percentual maior de 

membros da comunidade acadêmica. 

 

 

Figura 3: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a forma de 

participação da sua categoria (discentes, docentes ou técnico-administrativa) nas ações de autoavaliação. 
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3.2.1.4. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal quanto a apresentação dos resultados, 

análises e proposições dos relatórios de autoavaliação institucional 

 

Em relação à avaliação da comunidade quanto à apresentação dos resultados, análises 

e proposições dos relatórios de autoavaliação institucional disponibilizados pela CPA, 29,05% 

dos sujeitos pesquisados apontam como regular, 27,52% consideram satisfatória e 17,13% 

apontam desconhecer o assunto (Figura 4). Os resultados demonstram que as ações de 

divulgação dos resultados da avaliação institucional ainda são incipientes, uma vez que o 

maior índice apresentado é regular. Dessa forma, há a necessidade da CPA intensificar ações 

de divulgação das suas atividades junto à comunidade acadêmica, socializando os dados das 

avaliações realizadas, e esclarecendo sobre a importância do papel da CPA na instituição. 

 

 

Figura 4: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a apresentação dos 

resultados, análises e proposições dos relatórios de autoavaliação institucional disponibilizados pela CPA. 

 

  



27 

 

  RELATÓRIO DE 
AUTOAVALIAÇÃO 2018 

Campus Castanhal 

IFPA – Campus Castanhal. Rod. BR-316, km – 62, Saudade, Castanhal - PA 
cpa.castanhal@ifpa.edu.br 

3.2.1.5.Índice de Satisfação, no Campus Castanhal quanto a avaliação da divulgação 

(feedback) dos resultados das autoavaliações e avaliações externas para comunidade 

acadêmica 

 

Na temática sobre como a comunidade avalia a divulgação (feedback) dos resultados 

das autoavaliações e avaliações externas para comunidade acadêmica, 28,44% aponta como 

regular, 24,77% como satisfatório e 12,33% dizem desconhecer o assunto (Figura 5). Os 

resultados demonstram que as ações de divulgação dos resultados da avaliação institucional 

precisam ser intensificados, de forma a dar um feedback para a comunidade, socializando os 

dados das avaliações realizadas na instituição. 

 

 

Figura 5: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a divulgação 

(feedback) dos resultados das autoavaliações e avaliações externas para comunidade acadêmica. 
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3.3 EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

3.3.1. Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

3.3.1.1. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre seu conhecimento sobre o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018) do IFPA. 

 

Na dimensão desenvolvimento institucional, na questão sobre o conhecimento sobre o 

PDI do IFPA, 28,75% dos respondentes apontam como regular, 31,8% como satisfatório, 

5,2% consideram muito insatisfatório e 12,84% afirmam desconhecer o assunto (Figura 6). 

Apesar dos bons resultados tendo ao satisfatório, para esse aspecto é necessário maior atenção 

e divulgação sobre o documento PDI, aos servidores, para que se aumente mais ainda o nível 

de satisfação.  

 

 

Figura 6: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre seu conhecimento 

sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018) do IFPA. 
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3.3.1.2. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a coerência entre os objetivos 

contidos no PDI e a missão institucional do IFPA. 

 

Na temática sobre como a comunidade avalia a coerência entre os objetivos contidos 

no PDI e a missão institucional do IFPA, 29,97% dos pesquisados consideram como regular, 

30,58% como satisfatório e 18,04% desconhecem o assunto (Figura 7). Nesse aspecto é 

necessário aumentar a divulgação sobre o documento PDI, a comunidade acadêmica, para que 

ao se ter conhecimento da coerência entre os objetivos contidos no PDI e a missão 

institucional do IFPA, reduza o percentual dos que desconhecem este ponto. 

 

 

Figura 7: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a coerência entre os 

objetivos contidos no PDI e a missão institucional do IFPA. 
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3.3.1.3. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a coerência entre as metas contidas 

no PDI e a missão institucional do IFPA. 

 

Na temática sobre como a comunidade avalia a coerência entre as metas contidas no 

PDI e a missão institucional do IFPA; 30,28% dos pesquisados consideram como regular, 

30,58% como satisfatório e 19,57% desconhecem o assunto (Figura 8). Nesse aspecto é 

necessário dar maior atenção e divulgação sobre o documento PDI, a comunidade acadêmica, 

para que ao se ter conhecimento das metas contidas no PDI e a missão institucional do IFPA, 

e reduza o percentual dos que desconhecem este ponto. 

 

 

Figura 8: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a coerência entre as 

metas contidas no PDI e a missão institucional do IFPA. 
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3.3.1.4. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a coerência entre as ações 

administrativas praticadas no IFPA e o proposto no PDI. 

 

No quesito sobre a coerência entre as ações administrativas praticadas no IFPA e o 

proposto no PDI, 30,89% dos respondentes consideram regular, 29,97% consideram 

satisfatório, e 18,65% dos respondentes desconhecem o assunto (Figura 9). Esses dados 

demonstram a necessidade de maior empenho institucional tanto na divulgação do PDI, como 

também na execução das suas ações, para que estejam em consonância com o PDI, para se 

atingir uma evolução no grau de satisfação. 

 

 

 

Figura 9: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a coerência entre as 

ações administrativas praticadas no IFPA e o proposto no PDI. 
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3.3.1.5. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a coerência entre as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão praticadas no IFPA e o proposto no PDI. 

 

Quanto a coerência entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão praticadas pelo 

IFPA e o proposto em sua missão institucional no PDI, 29,05% dos respondentes consideram 

regular, 28,75% como satisfatório, 16,21% apontam desconhecimento do assunto (Figura 10). 

Esses dados demonstram a necessidade de maior empenho institucional tanto na divulgação 

do PDI, como também na execução das suas atividades em consonância com o PDI, no intuito 

de atingir um grau maior de satisfação da comunidade. 

 

 

Figura 10: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a coerência entre as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão praticadas no IFPA e o proposto no PDI. 
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3.3.2. Responsabilidade Social da Instituição 

 

3.3.2.1. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre as ações do IFPA em relação à sua 

responsabilidade social. 

 

No tema sobre as ações do IFPA em relação à sua responsabilidade social, 31,39% dos 

pesquisados consideram regular, 32,11% consideram satisfatório (Figura 11). A instituição 

precisa desenvolver ações que enfatizem sua responsabilidade social, de forma a melhorar sua 

imagem institucional, reforçar sua responsabilidade social enquanto instituição de ensino, 

pesquisa e extensão, e elevar o nível de satisfação da comunidade quanto as suas ações para 

reduzir a insatisfação que está em torno de 17%. 

 

 
Figura 11: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre as ações do IFPA 

em relação à sua responsabilidade social. 
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3.3.2.2. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre o relacionamento do IFPA com o 

mundo de trabalho. 

 

Quanto ao relacionamento do IFPA com o mundo de trabalho, 26,3% dos sujeitos 

respondentes da pesquisa consideram o nível de satisfação regular, 28,44% consideram 

satisfatório e em torno de 15% estão insatisfeitos (Figura 12). O nível satisfatório sobressaiu-

se sobre os demais níveis, não deixando de evidenciar a necessidade da Instituição melhorar 

sua relação com o mundo do trabalho, estabelecendo diálogo constante e parcerias, no intuito 

de aprimorar suas ações. 

 

 
Figura 12: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre o relacionamento 

do IFPA com o mundo de trabalho. 
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3.3.2.3. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a parceria do IFPA com outros 

órgãos públicos (municipais, estaduais e federais). 

 

Em relação ao tema da parceria do IFPA com outros órgãos públicos (municipais, 

estaduais e federais), 29,66% consideram regular, 22,63% apontam como satisfatório e 

próximo dos 28% estão insatisfeito (Figura 13). Os dados demonstram que a instituição 

necessita desenvolver mais ações que busquem avançar quanto ao relacionamento da 

instituição com outros órgãos. 

 

 
Figura 13: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a parceria do IFPA 

com outros órgãos públicos (municipais, estaduais e federais). 
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3.4. EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

3.4.1. Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

 

 

3.4.1.1. Índice de Satisfação sobre o conhecimento sobre o Projeto Político-pedagógico (PPC) 

do seu curso 

 

Na avaliação realizada pela comunidade sobre o conhecimento sobre o Projeto 

Político-pedagógico (PPC) do seu curso, 34,46% dos respondentes consideram satisfatório, 

25,84% consideram satisfatório e 5,62 % avaliam como muito insatisfatório (Figura 14). Os 

dados revelam que uma quantidade significativa de discentes ainda não tem conhecimento do 

PPC de seu curso, demonstrando que as se precisa melhorar a divulgação do referido 

documento junto a comunidade acadêmica.  

 

 

Figura 14: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre seu conhecimento 

sobre o Projeto Político-pedagógico (PPC) do seu curso. 
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3.4.1.2. Índice de Satisfação sobre as diretrizes contidas no Projeto Político-pedagógico (PPC) 

do curso. 

 

Na avaliação realizada pela comunidade sobre Níveis de Satisfação, no Campus 

Castanhal, sobre as diretrizes contidas no Projeto Político-pedagógico (PPC) do seu curso, 

37,08% consideram satisfatório, 23,34% dos respondentes consideram regular e 10,49% 

apontam desconhecer o assunto (Figura 15). Os dados revelam que a instituição precisa 

ampliar e melhorar suas ações de divulgação das diretrizes contidas nos PPCs dos cursos, no 

intuito de atender satisfatoriamente a comunidade acadêmica. 

 

 

Figura 15: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre as diretrizes 

contidas no Projeto Político-pedagógico (PPC) do seu curso. 
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3.4.1.3.  Índice de Satisfação sobre a organização e as ações de ensino implantadas no seu 

curso. 

 

Na avaliação realizada pela comunidade sobre Índice de Satisfação, no Campus 

Castanhal, sobre a organização e as ações de ensino implantadas no seu curso, 34,46% dos 

respondentes consideram satisfatório, 30,34% dos respondentes consideram regular, e 5,99 % 

avaliam como muito insatisfatório (Figura 16). Os dados revelam que as ações de ensino 

implantadas nos cursos estão satisfatórias, entretanto um percentual significativo da 

comunidade ainda aponta como regular. Nesse sentido, é importante a realização da escuta da 

comunidade colhendo propostas para ampliação das suas ações. 

 

 

Figura 16: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a organização e as 

ações de ensino implantadas no seu curso. 
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3.4.1.4. Índice de Satisfação sobre o incentivo oferecido pelo IFPA para o desenvolvimento 

de pesquisas e de inovação. 

 

Na temática sobre o incentivo oferecido pelo IFPA para o desenvolvimento de 

pesquisas e de inovação, 32,42% consideram satisfatório, 26,61% dos respondentes 

consideram regular, e 8,26 % avaliam como muito insatisfatório (Figura 17). Os dados 

revelam que a instituição está avançando na implementação de ações de incentivos para 

desenvolvimento de pesquisas e de inovação, no intuito de melhor atender a comunidade. 

 

 

Figura 17: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre o incentivo 

oferecido pelo IFPA para o desenvolvimento de pesquisas e de inovação. 
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3.4.1.5.Índice de Satisfação, sobre o incentivo oferecido pelo IFPA para o desenvolvimento 

da extensão, das práticas desportivas e de manifestações artísticas/culturais. 

 

Na temática sobre o incentivo oferecido pelo IFPA para o desenvolvimento da 

extensão, das práticas desportivas e de manifestações artísticas/culturais, 36,09% consideram 

satisfatório, 27,52% dos respondentes consideram regular, e 6,73 % avaliam como muito 

insatisfatório (Figura 18). Os dados revelam que a instituição está avançando em suas ações 

de extensão, das práticas desportivas e de manifestações artísticas/culturais junto a 

comunidade acadêmica. Entretanto, é necessário que se avance ainda mais, para isso convém 

a realização da escuta dos docentes, discentes e de servidores técnico-administrativos, 

colhendo propostas de ações a serem implementadas. 

 

 

Figura 18: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre o incentivo 

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

artísticas/culturais. 
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3.4.1.6.Índice de Satisfação, sobre o incentivo oferecido pelo IFPA para a difusão das 

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

 

Quanto ao 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.), 29,97% consideram satisfatório, 29,05% dos respondentes 

consideram regular, 8,26% avaliam como muito insatisfatório (Figura 19). Os dados revelam 

que apesar de todas as ações realizadas, ainda se precisa melhorar bastante, uma vez que os 

índices de satisfatório e regular estão praticamente iguais, demonstrando que há necessidade 

de melhorar suas ações, no intuito de melhor atender a comunidade. 

 

 

Figura 19: Percentual de respondentes por Níveis 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.). 
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3.4.1.7. Índice de Satisfação, sobre o incentivo oferecido pelo IFPA para 

participação/realização de eventos internos e externos. 

 

Na avaliação sobre Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre o incentivo 

oferecido pelo IFPA para participação/realização de eventos internos e externos, 29,05% dos 

respondentes consideram regular, 28,44% consideram satisfatório, e 8,26 % avaliam como 

muito insatisfatório (Figura 20). Os dados revelam que ainda não atende plenamente a 

comunidade, evidenciando que há necessidade de ações contínuas para melhoria do incentivo 

para participação em eventos internos e externos. O IFPA precisa ainda ampliar a quantidade 

de eventos que oferece, de forma a tender maior quantidade de membros da comunidade. 

 

 

Figura 20: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre o incentivo 

oferecido pelo IFPA para participação/realização de eventos internos e externos. 
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3.4.1.8. Índice de Satisfação sobre a atuação do coordenador do seu curso. 

 

Na temática sobre Índice de Satisfação sobre a atuação do coordenador do seu curso, 

30,71% consideram muito satisfatório, 34,83% consideram satisfatório, e 6,37% avaliam 

como muito insatisfatório (Figura 21). Os dados revelam que o campus tem avançado na 

atuação dos coordenadores de cursos, tendo boa avaliação por parte da comunidade discente 

dos cursos. 

 

 

Figura 21: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a atuação do 

coordenador do seu curso.  
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3.4.1.9.Índice de Satisfação, sobre a política de ingresso e processos seletivos implantados 

pelo IFPA. 

 

Na temática sobre Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a política de 

ingresso e processos seletivos implantados pelo IFPA, 35,69% consideram satisfatório 

26,26% dos respondentes consideram regular, e 5,72 % avaliam como muito insatisfatório 

(Figura 22). Os dados revelam que o campus tem avançado na política de ingresso e processos 

seletivos implantados pelo IFPA, entretanto, há necessidade de ações contínuas para manter o 

bom atendimento e melhorar a avaliação da comunidade. 

 
Figura 22: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a política de 

ingresso e processos seletivos implantados pelo IFPA. 
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3.4.1.10.Índice de Satisfação, sobre a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos no IFPA 

para o desenvolvimento local e regional. 

 

Na temática sobre aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos no IFPA para o 

desenvolvimento local e regional, 29,96% consideram satisfatório, 28,84% dos respondentes 

consideram regular, e 7,49 % apontam desconhecer o assunto (Figura 23). Os dados revelam 

que apesar da aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos no IFPA para o desenvolvimento 

local e regional, ainda precisa melhorar bastante na oportunização, desenvolvimento e 

divulgação de suas ações. 

 

 

Figura 23: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a aplicabilidade dos 

conhecimentos adquiridos no IFPA para o desenvolvimento local e regional. 
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3.4.1.11.Índice de Satisfação, sobre a preparação oferecida pelo IFPA aos estudantes para o 

mundo do trabalho. 

 

Na avaliação referente a preparação oferecida pelo IFPA aos estudantes para o mundo 

do trabalho, 37,71% dos respondentes consideram satisfatório, 23,57% consideram regular, e 

7,74 % avaliam como muito insatisfatório (Figura 24). Os dados revelam que a preparação 

oferecida pelo IFPA aos estudantes para o mundo do trabalho é bem avaliada. Contudo, ainda 

é evidenciado um percentual significativo de avaliação regular, apontando que é necessário 

melhorar o seu desempenho para que se eleve o índice de avaliação dos respondentes. 

 

 
Figura 24: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a preparação 

oferecida pelo IFPA aos estudantes para o mundo do trabalho. 
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3.4.2 Comunicação com a Sociedade 

 

3.4.2.1. Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a eficiência dos canais virtuais de 

comunicação utilizados para divulgar as atividades do IFPA (site, sistemas, e-mail, etc.). 

 

Mais da metade dos respondentes da pesquisa acusam que o IFPA Castanhal 

apresentam relação de comunicação regular (30,89%) a satisfatório (30,58%) (Figura 25). O 

campus Castanhal possui uma assessoria de comunicação ASCOM que permeia as notícias 

através do site oficial e de redes sociais (Facebook e Instagram) que facilita a comunicação 

com os discentes, principalmente, pois os mesmos não possuem e-mail institucional. O que 

ocorre com os técnicos administrativos e Docentes, que possuem uma comunicação interna 

via e-mail. Sugere-se que o uso de outras vias de comunicação, tais quais a rede de estação de 

rádio institucional e jornal , PodCast, Tv mídia e uso de grupo de transmissão do whatsapps 

poderiam dinamizar a divulgação de informações diversas ligadas à instituição. É necessário 

que o IFPA Castanhal ocupe espaços na mídia externa, para que haja um processo de 

promoção e marketing voltando para o fortalecimento da região, que muitas vezes estão 

alheias ao que se ocorre dentro do Instituto. 

 

Figura 25: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a eficiência dos 

canais virtuais de comunicação utilizados para divulgar as atividades do IFPA (site, sistemas, e-mail, etc.). 
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3.4.2.2. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre as formas de 

comunicação/informação visual no Campus para divulgar as atividades do IFPA (murais, 

cartazes, TV´s informativas, etc.). 

 

Na temática sobre as formas de comunicação/Informação visual no campus para 

divulgar as atividades do IFPA (murais, cartazes, TV's informativas, etc), 32,72% dos 

pesquisados apontam como regular, seguido de 24,77% que consideram satisfatório e 10,4% 

como insatisfatório (Figura 26). Os resultados apresentam a necessidade de melhorar este tipo 

de comunicação na instituição. 

 

 

Figura 26: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre as formas de 

comunicação/informação visual no Campus para divulgar as atividades do IFPA (murais, cartazes, TV´s 

informativas, etc.). 
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3.4.2.3 Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a comunicação institucional do 

IFPA com a comunidade externa. 

 

Sobre a comunicação institucional do IFPA com a comunidade externa, 36,7% dos 

pesquisados apontam como regular, 21,1% e consideram satisfatório e 8,26% desconhecem o 

assunto (Figura 27). Os resultados apresentam a necessidade de uma melhor comunicação 

com a comunidade Externa, intensificando ações de divulgação do campus, por canais 

diferenciados de informação, visando abranger diferentes públicos. 

 

 

Figura 27: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a comunicação 

institucional do IFPA com a comunidade externa. 
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3.4.2.4. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a imagem institucional do IFPA 

junto à comunidade interna e externa. 

 

Na temática sobre a imagem institucional do IFPA junto a comunidade interna e 

externa, 35,17% dos pesquisados apontam como regular, 30,89% consideram satisfatório e 

6,73% como muito insatisfatório (Figura 28). Os resultados apresentam a necessidade de uma 

melhor divulgação da instituição para a comunidade, além de desenvolver projetos junto a 

comunidade, levando a instituição para fora dos seus muros, melhorando a relação com a 

comunidade em geral. 

 

 

Figura 28: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a imagem 

institucional do IFPA junto à comunidade interna e externa. 
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3.4.2.5. Índice de satisfação sobre a efetividade dos serviços prestados pelas ouvidorias do 

IFPA 

 

Na temática sobre efetividade dos serviços prestados pelas ouvidorias do IFPA, 

28,75% dos pesquisados apontam como regular, 24,16% consideram satisfatório e 18,75% 

apontam desconhecer o assunto (Figura 29). Os resultados revelam que a comunidade não 

conhece a efetividade das ouvidorias do IFPA. Dessa forma existe a necessidade de uma 

melhor divulgação dos serviços prestados por estes setores para a comunidade acadêmica. 

 

 

Figura 29: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a efetividade dos 

serviços prestados pelas Ouvidorias do IFPA 

 

 

  



52 

 

  RELATÓRIO DE 
AUTOAVALIAÇÃO 2018 

Campus Castanhal 

IFPA – Campus Castanhal. Rod. BR-316, km – 62, Saudade, Castanhal - PA 
cpa.castanhal@ifpa.edu.br 

3.4.3. Política de Atendimento aos Discentes 

 

3.4.3.1. Índice de Satisfação, sobre o suporte oferecido pelo IFPA às pessoas com deficiência, 

por meio do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas 

(NAPNE). 

 

O campus Castanhal possui atuação do NAPNE desde fevereiro de 2018. Desde lá 

apoiou ações de inclusão e diversidade. Em suas ações requereu uma intérprete em Libras que 

fez o apoio do aluno surdo no curso Técnico de Agroindústria. Professores e técnicos 

capacitados e especializados em atendimento ao aluno com deficiência, também atuou na 

inclusão de uma aluna portadora de cadeira de rodas, fazendo sua inclusão em atividades 

práticas educacionais no curso Técnico de Meio Ambiente além de promover a adaptação de 

instalações que pudesse atender àquelas necessidades. Os respondentes responderam num 

total de 30,8% que acham satisfatória a política de atendimento feita pelo NAPNE. É de se 

ressaltar que 8,87% acharam insatisfatório (Figura 30), o que deve demonstrar o não 

conhecimento das ações, sugerindo-se aqui uma maior divulgação das ações do NAPNE. 

 

Figura 30: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre o suporte oferecido 

pelo IFPA às pessoas com deficiência, por meio do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas (NAPNE). 
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3.4.3.2. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre as ações do IFPA para superar as 

dificuldades detectadas no processo de ensino-aprendizagem (apoio didático-pedagógico, 

assistência psicossocial, etc.). 

 

Quanto à temática sobre as ações do IFPA para superar as dificuldades detectadas no 

processo de ensino-aprendizagem (apoio didático-pedagógico, assistência psicossocial, etc.), 

30,98 dos pesquisados apontam como regular, 23,57% como satisfatório, 15,49% como 

insatisfatório e 9,09% desconhecem o assunto (Figura 31). Apesar as ações realizadas pela 

Equipe de Assessoramento Pedagógico da instituição, que conta com Psicólogo, Assistente 

Social, Pedagogos e outros profissionais, os resultados da pesquisa apresentam a necessidade 

de melhorar ações nesse tema, intensificando-se o trabalho da equipe junto aos docentes e 

discentes. 

 

 

Figura 31: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre as ações do IFPA 

para superar as dificuldades detectadas no processo de ensino-aprendizagem (apoio didático-pedagógico, 

assistência psicossocial, etc.). 
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3.4.3.3. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 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.). 

 

Em relação à disponibilidade de serviços e atendimento por diversos setores da 

instituição no(s) seu(s) turno(s) de aula (setor pedagógico, biblioteca, secretaria acadêmica, 

etc.)., 31,46% dos respondentes aponta como satisfatório, 28,46 aponta como regular e 

10,11% como muito insatisfatório (Figura 32). Os dados evidenciam que os serviços de 

atendimento do IFPA tem melhorado, entretanto ainda não está com uma avaliação 

plenamente satisfatória, apresentando a necessidade de melhorar ações nesse tema, 

intensificando-se o trabalho da equipe junto aos docentes e discentes. 

 

 

Figura 32: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre 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.). 
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3.5 EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

3.5.1. Políticas de pessoal 

 

3.5.1.1. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre o Plano de Carreira e a gestão do 

corpo docente no IFPA (Desenvolvimento na carreira, Remuneração, Regime de Trabalho, 

Estágio Probatório, Afastamentos, etc.). 

 

Em relação à satisfação a respeito do Plano de Carreira e da gestão do corpo docente 

do IFPA – Campus Castanhal, os respondestes demonstraram um nível de satisfação elevado 

(56,66%), ao se verificar o percentual de pessoas que responderam ser satisfatório (43,33%) e 

muito satisfatório (13,33%). No entanto, houve um percentual de pessoas que consideraram 

regular (36,57%), insatisfatório (3,33%) e muito insatisfatório (3,33%) (Figura 33). Portanto, 

o resultado demonstra o conhecimento dos sujeitos em relação ao plano de carreira e a gestão 

do corpo docente, assim como também demonstra que a maior parte dos servidores está de 

acordo com o desenvolvimento do plano de cargo e carreira dos docentes. 

 

 

Figura 33: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre o Plano de Carreira 

e a gestão do corpo docente no IFPA (Desenvolvimento na carreira, Remuneração, Regime de Trabalho, Estágio 

Probatório, Afastamentos, etc.). 
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3.5.1.2. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre o Plano de Carreira e a gestão do 

corpo técnico-administrativo no IFPA (Desenvolvimento na carreira, Remuneração, Regime 

de Trabalho, Estágio Probatório, Afastamentos, etc.). 

 

Em relação à satisfação a respeito do Plano de Carreira e a gestão do corpo técnico-

administrativo do IFPA – Campus Castanhal, maioria dos respondestes demonstraram nível 

regular de satisfação (33,33%). Para 36,67% deles, há um descontentamento quanto a essa 

questão, ao considerarem insatisfatório (20,00%) e muito insatisfatório (16,67%). No entanto, 

houve um percentual de pessoas que consideraram satisfatório (26,67%) e muito satisfatório 

(3,33%) (Figura 34). Portanto, o resultado demonstra o desconhecimento dos sujeitos em 

relação ao plano de carreira e a gestão do corpo técnico-administrativo, assim como também 

demonstra que a maior parte dos servidores não está de acordo com o desenvolvimento do 

plano de cargo e carreira dos técnico-administrativos. 

 

 

Figura 34: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre o Plano de Carreira 

e a gestão do corpo técnico-administrativo no IFPA (Desenvolvimento na carreira, Remuneração, Regime de 

Trabalho, Estágio Probatório, Afastamentos, etc.). 
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3.5.1.3. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre as políticas/oportunidades de 

qualificação oferecidas para sua categoria pelo IFPA. 

 

Em relação à satisfação a respeito das políticas/oportunidades de qualificação 

oferecidos pelo IFPA – Campus Castanhal, maioria dos respondestes demonstraram nível 

regular de satisfação (38,33%). Para 40,00% deles, há um contentamento quanto a essa 

questão, ao considerarem satisfatório (30,00%) e muito insatisfatório (10,00%). No entanto, 

houve um percentual de pessoas que consideraram insatisfatório (10,0%) e muito 

insatisfatório (10,00%) (Figura 35). Portanto, o resultado demonstra o conhecimento dos 

sujeitos em relação às políticas/oportunidades de qualificação oferecidas pelo Campus 

Castanhal, não entanto, ela não tem sido ampla o bastante para atender a demanda de todos os 

seus servidores, necessitando que gradativamente seja expandida e que possa atender tanto o 

corpo docente quanto o técnico-administrativo. 

 

 

 
 
Figura 35: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre as 

políticas/oportunidades de qualificação oferecidas para sua categoria pelo IFPA.   



58 

 

  RELATÓRIO DE 
AUTOAVALIAÇÃO 2018 

Campus Castanhal 

IFPA – Campus Castanhal. Rod. BR-316, km – 62, Saudade, Castanhal - PA 
cpa.castanhal@ifpa.edu.br 

3.5.1.4. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre as políticas/oportunidades de 

cursos e treinamentos para sua categoria oferecidos pelo IFPA. 

 

Em relação à satisfação a respeito das políticas/oportunidades de cursos e treinamentos 

oferecidos pelo IFPA – Campus Castanhal, os respondestes demonstraram que o campus 

atende minimamente de forma regular (41,67%), com uma parte deles demonstrou estar 

contente, ao considerar satisfatório (25,00%) e muito satisfatório (5,00%). No entanto, esse 

percentual manteve-se próximo ao de pessoas descontentes quanto a essa questão (28,33%), 

ao considerar insatisfatório (20,00%) e muito insatisfatório (8,33%) (Figura 36). Portanto, o 

resultado demonstra as políticas/oportunidades de cursos e treinamentos oferecidas pelo 

Campus Castanhal não têm sido amplas o bastante para atender a demanda de todos os seus 

servidores, necessitando que gradativamente seja expandida e que possa atender tanto o corpo 

docente quanto o técnico-administrativo. 

 

 

Figura 36: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre as 

políticas/oportunidades de cursos e treinamentos para sua categoria oferecidos pelo IFPA. 
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3.5.1.5. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre sua satisfação em relação à sua 

vida profissional no IFPA. 

 

Em relação à satisfação a respeito à sua vida profissional no IFPA – Campus 

Castanhal,os respondestes demonstraram, em sua maioria, um bom nível de satisfação 

(63,33%), sendo considerando satisfatório (35,00%) e muito satisfatório (28,33%). Para 

28,33% dos servidores o nível de satisfação foi regular, sendo baixo o nível de servidores 

descontentes (8,33%) com a vida que tem no campus (Figura 37). Dessa forma, esse 

contentamento dos docentes e técnico-administrativos com sua função desempenhada no 

campus, torna o ambiente de trabalho bem mais salutar aos servidores.  

 

 
Figura 37: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre sua satisfação em 

relação à sua vida profissional no IFPA. 
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3.5.2. Organização e Gestão da Instituição 

 

3.5.2.1. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre o funcionamento dos órgãos 

colegiados superiores do IFPA (CONSUP e CODIR) para promover a participação e a 

democracia interna. 

 

Em relação à satisfação a respeito do funcionamento dos órgãos colegiados superiores 

do IFPA (CONSUP e CODIR), os respondestes demonstraram contentamento quanto a essa 

questão (39,14%), ao considerarem satisfatório (28,44%) e muito satisfatório (10,70%) o 

funcionamento desse órgão superiores. Parte dos respondeste demonstram descontentamento 

quanto a essa questão (24,46%), sendo considerado insatisfatório (13,15%) e muito 

insatisfatório (11,31%); para 27,52% o nível de satisfação foi regular (Figura 38). No entanto, 

8,87% não desconhecem a funcionamento do CONSUP e CODIR. Portanto, a forma de 

promover a participação e a democracia interna dos órgãos colegiados superiores tem 

atendido a demanda da comunidade do Campus Castanhal, mas há a necessidade de se 

realizar ações de divulgação dos trabalhos realizados por estes colegiados a toda a 

comunidade, discentes, docentes e técnico-administrativos. 

 

 

Figura 38: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre o funcionamento 

dos órgãos colegiados superiores do IFPA (CONSUP e CODIR) para promover a participação e a democracia 

interna. 
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3.5.2.2. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre o funcionamento do Conselho 

Diretor (CONDIR) do seu Campus para promover a participação e a democracia interna. 

 

Em relação à satisfação a respeito do funcionamento do Conselho Diretor (CONDIR) 

do Campus Castanhal, os respondestes demonstraram contentamento quanto a essa questão 

(34,56%), ao considerarem satisfatório (22,94%) e muito satisfatório (11,62%) o 

funcionamento desse órgão superiores. Parte dos respondeste demonstram descontentamento 

quanto a essa questão (26,91%), sendo considerado insatisfatório (12,54%) e muito 

insatisfatório (14,37%); para 27,83% o nível de satisfação foi regular (Figura 39). No entanto, 

10,7% não desconhecem a funcionamento do CONDIR. Portanto, a forma de promover a 

participação e a democracia interna do CONDIR tem atendido a demanda da comunidade do 

Campus Castanhal, mas há a necessidade de se realizar ações de divulgação dos trabalhos 

realizados por estes colegiados a toda a comunidade, discentes, docentes e técnico-

administrativos.Esse resultado é reflexo da ausência do CONDIR na última gestão 

administrativa do campus (2015/2019), sendo o mesmo somente instituído, a partir do 

segundo semestre do ano de 2018. 

 

 
Figura 39: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre o funcionamento 

do Conselho Diretor (CONDIR) do seu Campus para promover a participação e a democracia interna. 
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3.5.2.3. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a representatividade da sua 

categoria no Conselho Superior (CONSUP) do IFPA (quantidade de membros, forma de 

escolha, atuação dos escolhidos, etc.). 

 

Em relação à satisfação a respeito da representatividade da sua categoria no Conselho 

Superior (CONSUP), os respondestes demonstraram contentamento quanto a essa questão 

(37,92%), ao considerarem satisfatório (25,99%) e muito satisfatório (11,93%). Parte dos 

respondeste demonstram descontentamento quanto a essa questão (25,07%), sendo 

considerado insatisfatório (11,31%) e muito insatisfatório (13,76%); para 25,08% o nível de 

satisfação foi regular. No entanto, 11,93% desconhecem a representatividade de sua categoria 

no CONSUP (Figura 40). Portanto, a forma de promover a de representatividade da 

comunidade discente, docente e técnico-administrativa no CONSUP necessita ser mais bem 

discutida no campus. 

 

 

 
Figura 40: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a 

representatividade da sua categoria no Conselho Superior (CONSUP) do IFPA (quantidade de membros, forma 

de escolha, atuação dos escolhidos, etc.). 
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3.5.2.4. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a representatividade (quantidade de 

membros, forma de escolha, atuação dos escolhidos, etc.) da sua categoria no Conselho 

Diretor (CONDIR) do seu Campus. 

 

Em relação à satisfação a respeito da representatividade da sua categoria no Conselho 

Diretor (CONDIR), os respondestes demonstraram contentamento quanto a essa questão 

(37,61%), ao considerarem satisfatório (28,13%) e muito satisfatório (9,48%). Parte dos 

respondeste demonstram descontentamento quanto a essa questão (23,24%), sendo 

considerado insatisfatório (10,40%) e muito insatisfatório (12,84%); para 26,61% o nível de 

satisfação foi regular. No entanto, 12,54% desconhecem a representatividade de sua categoria 

no CONDIR (Figura 41). Portanto, a forma de promover a de representatividade da 

comunidade discente, docente e técnico-administrativa no CONSUP necessita ser mais bem 

discutida no campus. 

 

 
Figura 41: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a 

representatividade (quantidade de membros, forma de escolha, atuação dos escolhidos, etc.) da sua categoria no 

Conselho Diretor (CONDIR) do seu Campus. 
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3.5.2.5. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre o Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas (SIGAA) para o gerenciamento/acompanhamento de suas atividades. 

 

Em relação à satisfação a respeito do Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas (SIGAA) para o gerenciamento/acompanhamento de atividades, a maioria dos 

respondestes demonstraram contentamento quanto a essa questão (55,89%), ao considerarem 

satisfatório (33,67%) e muito satisfatório (22,22%). Parte dos respondeste demonstram 

descontentamento quanto a essa questão (13,13%), sendo considerado insatisfatório (7,41%) e 

muito insatisfatório (5,72%); para 27,27% o nível de satisfação foi regular. No entanto, 3,7% 

desconhecem ou não usam o SIGAA (Figura 42). Portanto, o gerenciamento e o 

acompanhamento das atividades juntos ao SIGAA tem atendido a comunidade de discentes e 

docentes do campus. 

 

 
Figura 42: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre o Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) para o gerenciamento/acompanhamento de suas 

atividades. 
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3.5.3. Sustentabilidade Financeira 

 

3.5.3.1. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a suficiência dos recursos 

orçamentária disponibilizados ao IFPA para cumprimento de sua missão institucional. 

 

Em relação à satisfação a respeito da suficiência dos recursos orçamentária 

disponibilizados para cumprimento de sua missão institucional, a maioria dos respondestes 

demonstraram descontentamento quanto a essa questão (43,34%), ao considerarem 

insatisfatório (31,67%) e muito insatisfatório (11,67%). Parte dos respondeste demonstram 

contentamento considerado satisfatório (8,33%); para 43,33% o nível de satisfação foi 

regular. No entanto, 5,00% desconhecem a respeito da questão da suficiência dos recursos 

orçamentários institucional (Figura 43). 

 

 
Figura 43: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a suficiência dos 

recursos orçamentária disponibilizados ao IFPA para cumprimento de sua missão institucional.  
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3.5.3.2. Índice de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a aplicabilidade dos recursos 

orçamentários e sua distribuição aos setores da instituição. 

 

Em relação à satisfação a respeito daaplicabilidade dos recursos orçamentários e sua 

distribuição aos setores da instituição, a maioria dos respondestes demonstraram nível regular 

de satisfação (41,67%). Para 30,00% deles, há um descontentamento quanto a essa questão, 

ao considerarem insatisfatório (21,67%) e muito insatisfatório (8,33%). Parte dos respondeste 

demonstram contentamento considerado satisfatório (20,00%) e muito satisfatório (3,33%). 

No entanto, 5,00% desconhecem a respeito da questão aplicabilidade dos recursos 

orçamentária institucional (Figura 44). 

 

 
 

Figura 44: Percentual de respondentes por Níveis de Satisfação, no Campus Castanhal, sobre a aplicabilidade dos 

de recursos orçamentários e sua distribuição aos setores da instituição.  
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3.6 EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

3.6.1. Infraestrutura Física 

 

3.6.1.1. Instalações administrativas 

 

Analisando os níveis de satisfação, sobre a qualidade das instalações administrativas 

do IFPA, o nível de satisfação satisfatório é o de maior percentual de opinantes para este 

quesito, escolhido por 38,56% dos participantes da pesquisa, seguido do nível regular que foi 

apontado por 29,97% dos respondentes. O índice de menor representatividade neste quesito 

foi o muito insatisfatório, escolhido por 5,81% dos participantes (Figura 45).  

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

avaliam como satisfatório, seguido do nível regular, demonstrando que o campus possui boas 

instalações. 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. 

 
Figura 45: Percentual de respondentes por níveis de satisfação, no campus castanhal, sobre a qualidade das 

instalações administrativas do IFPA (sala das direções, coordenações, secretaria. 
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3.6.1.2. Salas de aula 

 

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

preponderou foi o de 33% dos respondentes que consideram satisfatório, seguida do nível 

regular, apontado por 26,06% dos pesquisados. O índice com percentual menor foi o de muito 

insatisfatório, com 7,74% (Figura 46). 

Analisando os resultados, verifica-se que existe uma boa aceitação a infraestrutura das 

salas de aulas, porém, identifica-se que há necessidade de algumas benfeitorias e 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. 

 

 

Figura 46: Percentual de respondentes por níveis de satisfação, no campus castanhal, sobre as condições das 

salas de aula (dimensão, limpeza, conservação, iluminação, comodidade, sistema de refrigeração, etc.). 
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3.6.1.3. Auditório(s) 

 

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

nível satisfatório, apontado por 35,17% dos pesquisados, em segundo lugar o nível foi o 

regular, apontado por 28,75% dos respondentes. O nível de satisfação menos preponderante 

foi o muito insatisfatório, apontado por 5,81 % dos pesquisados (Figura 47). 

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

níveis de satisfação regular e satisfatório estão com índices de respondentes superiores, 

tendendo para uma boa aceitação da comunidade. 

 

 

Figura 47: Percentual de respondentes por níveis de satisfação, no campus castanhal, sobre a qualidade do(s) 

auditório(s) (dimensão, sistema de refrigeração, equipamentos, mobiliário, etc.). 
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3.6.1.4. Sala(s) de professores 

 

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

apontado por 36,67 % dos pesquisados, seguido do regular e satisfatório com 20% (Figura 

48). 

Analisando os resultados identifica-se a necessidade 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. Porem foi 

realizado no inicio de 2019 melhorias nas salas dos professores e criação de novas salas. 

 

 

Figura 48: Percentual de respondentes por níveis de satisfação, no campus castanhal, sobre a qualidade da(s) 

sala(s) dos professores (dimensão, localização, sistema de refrigeração, equipamentos, mobiliário, etc.). 
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3.6.1.5. 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 27,61% dos 

respondentes, e o nível satisfatório é indicado por 23,57% dos entrevistados (Figura 49). 

A análise dos dados indica uma tendência para uma boa aceitação para os espaços para 

atendimento de alunos, mas que a instituição precisa melhorar estas instalações e/ou espaços. 

Enfatiza-se a necessidade de se escutar a crítica das categorias pesquisadas quanto ao assunto 

e a partir das sugestões planejar as melhorias necessárias. 

 

 

Figura 49: Percentual de respondentes por níveis de satisfação, no campus castanhal, sobre a qualidade dos 

espaços para atendimento aos alunos (salas individualizadas). 
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3.6.1.6. Infraestrutura para CPA 

 

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

preponderou foi o de 26,91% dos respondentes que consideram regular, seguida do nível 

satisfatório, apontado por 23,55% dos pesquisados. Destaca-se ainda o índice de 18,04 % dos 

pesquisados que apontam desconhecimento do assunto, dando o entender que não sabem o 

que significa CPA (Figura 50) e muito menos a sua importância para a instituição. 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. 

 

 

Figura 50: Percentual de respondentes por níveis de satisfação, no campus castanhal, sobre a qualidade da 

infraestrutura para a CPA (dimensão, localização, sistema de refrigeração, equipamentos, mobiliário, etc.). 
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3.6.1.7. Instalações sanitárias 

 

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

30,89% dos pesquisados consideram satisfatória, seguido do nível regular, apontado por 

27,52% dos pesquisados (Figura 51).  

Os resultados apontados demonstram uma boa aceitação da comunidade em relação as 

instalações sanitárias, mas que ainda existe a necessidade de investimentos para a melhoria da 

infraestrutura da instituição em relação a este assunto. As ações de melhorias precisam ser 

realizadas, enfatizando a necessidade da escuta crítica da comunidade para a realização das 

melhorias necessárias. 

 

 

Figura 51: Percentual de respondentes por níveis de satisfação, no campus castanhal, sobre a limpeza e a 

conservação dos banheiros. 
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3.6.1.8. Infraestrutura física da biblioteca 

Sobre como consideram a qualidade da infraestrutura física da biblioteca do IFPA, 

33,94% dos respondentes apontam como satisfatório. Em seguida foi apontado por 29,36% 

dos respondentes o nível regular (Figura 52). Esse resultado demonstra uma boa aceitação 

referente a infraestrutura da biblioteca do campus. 

 

 
Figura 52: Percentual de respondentes por níveis de satisfação, no campus castanhal, sobre a qualidade da 

infraestrutura física da biblioteca (dimensão, sistema de refrigeração, equipamentos, mobiliário, cabines de 

estudo, etc.). 
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3.6.1.9. Serviços e informatização da biblioteca 

 

Em relação a qualidade dos serviços e da informatização da biblioteca do campus, 

32,72% dos pesquisados apontam como satisfatório, 25,99% consideram regular (Figura 53). 

Os resultados evidenciam que há qualidade nos serviços prestados a comunidade, entretanto 

há necessidade de melhorias contínuas visando aumentar o índice de satisfação. 

 

 
Figura 53: Percentual de respondentes por níveis de satisfação, no campus castanhal, sobre a qualidade dos 

serviços e da informatização da biblioteca. 
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3.6.1.10. Acervo da biblioteca 

 

Quanto ao do acervo da biblioteca do campus, 29,97% dos respondentes apontam o 

nível de satisfação regular, seguido do nível satisfatório, apontado por 29,97% dos 

pesquisados (Figura 54).  

Os resultados tendem a apresentar uma satisfação da comunidade com o acervo da 

biblioteca, mas não deixando de ser realizadas constantemente aquisições para atualização e 

melhorias do acervo, de forma a atender a comunidade satisfatoriamente. 

 

 

Figura 54: Percentual de respondentes por níveis de satisfação, no campus castanhal, sobre o acervo da 

biblioteca (quantidade e qualidade dos livros). 
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3.6.1.11. 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 29,29% como regular, 24,58% como satisfatório 

(Figura 55).  

A análise dos resultados evidencia a necessidade de investimento em infraestrutura de 

salas de apoio de informática ou equivalente. Apesar do campus já ter realizado investimento 

nessa área. 

 

 

Figura 55: Percentual de respondentes por níveis de satisfação, no campus castanhal, sobre a qualidade da(s) 

sala(s) de apoio de informática ou infraestrutura equivalente. 
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3.6.1.12 Recursos de tecnologias de informação e comunicação 

 

Quanto a qualidade dos recursos de tecnologias de informação e comunicação do ifpa, 

33,03% dos sujeitos pesquisados apontam o nível de satisfação regular, em seguida aparece o 

nível satisfatório indicado por 22,02% dos respondentes (Figura 56). 

A análise dos resultados evidencia a necessidade de melhora na qualidade dos setores 

que responderam como muito insatisfatório e insatisfatório que totalizaram 32,72%. O 

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

forma a atender satisfatoriamente a comunidade acadêmica. 

 

 

Figura 56: Percentual de respondentes por níveis de satisfação, no campus castanhal, sobre o acesso à internet na 

instituição. 
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3.6.1.13. Acesso à internet na instituição. 

 

Na analise sobre acesso à internet, 30,64% dos respondentes entre todas as categorias, 

consideram este serviço satisfatório, seguido de 27,95% que consideram regular (Figura 57). 

Os números mostram que o serviço de acesso à internet atende as demandas do campus. 

 

 

Figura 57: Percentual de respondentes por níveis de satisfação, no campus castanhal, sobre a infraestrutura dos 

laboratórios de informática. 
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3.6.1.14. Infraestrutura dos laboratórios do campus 

 

Em relação à qualidade da infraestrutura física dos laboratórios, para práticas didáticas 

do ifpa, 29,97% dos respondentes apontam como satisfatório. Em seguida aparece o nível 

regular indicado por 26,94% dos pesquisados. E 10,01% consideram-se insatisfeitos (Figura 

58), esse grupo diminuiu em ralação a avaliação anterior. Neste item de análise, regular e 

satisfatório prevaleceram demonstrando que esta em um nível aceitável, mais ainda pode ser 

melhorado. 

  

 

Figura 58: Percentual de respondentes por níveis de satisfação, no campus castanhal, sobre a infraestrutura dos 

laboratórios específicos do(s) curso(s). 
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3.6.1.15. Infraestrutura do refeitório 

 

Ao quesito sobre como consideram a infraestrutura do refeitórioIFPA, 30,28% dos 

sujeitos pesquisados apontam como regular, seguido do nível satisfatório, apontado por 

27,83% dos pesquisados. Em terceiro lugar está o nível insatisfatório apontado por 14,68% 

dos respondentes (Figura 59). 

O refeitório passou por diversas melhorais no ano de 2018 e inicio de2019, na sua 

infraestrutura física, porem existe a necessidade da construção de outro que atenda com mais 

conforto. 

 

 

Figura 59: percentual de respondentes por níveis de satisfação, no campus castanhal, sobre a infraestrutura do 

refeitório (dimensão, equipamentos, mobiliário, etc.). 
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3.6.1.16. Serviços oferecidos pelo refeitório. 

 

Ao quesito sobre como consideram a qualidade do refeitório do IFPA, 28,44% dos 

sujeitos pesquisados apontam como satisfatório, os serviços do refeitório, seguido do nível 

regular, apontado por 27,22% dos pesquisados. Em terceiro lugar está o nível muito 

satisfatório apontado por 12,23% dos respondentes (Figura 60). Demonstrando que os 

serviços do refeitório atende a demanda do IFPA. 

 

 

Figura 60: Percentual de respondentes por níveis de satisfação, no campus castanhal, sobre os serviços 

oferecidos pelo refeitório. 
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3.6.1.17. Serviços oferecidos pela cantina do campus 

 

Ao quesito sobre como consideram a qualidade da cantina (espaços de alimentação) do 

IFPA, 33,03% dos sujeitos pesquisados apontam como satisfatório, os serviços da cantina, 

seguido do nível regular, apontado por 26,61% dos pesquisados. Em terceiro lugar está o 

nível muito satisfatório apontado por 17,13% dos respondentes (Figura 61). 

Houve um crescimento considerável do publico satisfeito com a cantina e os espaços 

de alimentação, pois na última avaliação o grupo de regular era maior que satisfeitos, porém 

ressalta-se a necessidade de melhorias e realizar investimentos na infraestrutura de espaços de 

convivência e alimentação. 

 

 

Figura 61: Percentual de respondentes por níveis de satisfação, no campus castanhal, sobre os serviços 

oferecidos pela cantina/lanchonete. 
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3.6.1.18. Disponibilidade de materiais para prática desportiva, recreativas, artísticas e 

culturais. 

 

Quanto à satisfação em relação de materiais disponíveisno campus 31,19% 

consideram regular, seguido de 23,85% que consideram que as áreas de lazer são satisfatórias. 

Vale observar que 11,01% consideram insatisfatórios (Figura 62). Considerando que o 

campus castanhal tem vários cursos em regime de alternância pedagógica ou em regimes 

integrais, esse item merece atenção. 

A análise dos resultados evidencia que há necessidade de investimento em materiais 

para prática desportiva, recreativas, artísticas e culturais. Porem no início do ano chegaram 

diversos materiais para a pratica de esportes. 

 

 

Figura 62: Percentual de respondentes por níveis de satisfação, no campus castanhal, sobre a disponibilidade de 

materiais para prática desportiva, recreativas, artísticas e culturais. 
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3.6.1.19. Infraestrutura das áreas de lazer 

 

Quanto à satisfação em relação às áreas de lazer no campus 33,64% consideram 

regular, seguido de 21,71% que consideram que as áreas de lazer são satisfatórias. Vale 

observar que 14,37% consideram os espaços insatisfatórios e 7,34% desconhecem o assunto 

(Figura 63). Considerando que o campus castanhal tem vários cursos em regime de 

alternância pedagógica ou em regimes integrais, esse item merece atenção. 

A análise dos resultados evidencia que há necessidade de investimento em 

infraestrutura física em espaços de lazer. O campus precisa organizar um plano de melhorias 

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

Contudo o ginásio poliesportivo esta passando por uma manutenção visando melhorar sua 

infraestrutura, tendo em vista que ele é o principal local de lazer. 

 

 

Figura 63: Percentual de respondentes por níveis de satisfação, no campus castanhal, sobre a infraestrutura das 

áreas de lazer? (quadra de esportes, jogos interativos, área de convivência, etc.). 
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3.6.1.20. Infraestrutura dos alojamentos 

Quanto à satisfação em relação aos alojamentos do campus 25,08% consideram 

regular, seguido de 19,27% que consideram insatisfatório. Vale observar que 15,9% 

consideram os espaços muito insatisfatórios e 21,1% desconhecem o assunto (Figura 64).  

A análise dos resultados evidencia que há necessidade de investimento em 

infraestrutura física em alojamentos. O campus precisa organizar um plano de melhorias para 

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

trata de áreas sensíveis nos quais os alunos passam muito tempo e devem fornecer segurança e 

conforto apropriado. 

 

 

Figura 64: Percentual de respondentes por níveis de satisfação, no campus castanhal, sobre as condições do 

alojamento (dimensão, localização, sistema de refrigeração, equipamentos, mobiliário, etc.). 
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3.6.1.21. Infraestrutura de acessibilidade para pessoas com deficiência. 

 

Na análise dos pesquisados quanto a condição de acessibilidade 27,83% consideram 

regular, seguido de 18,96% de satisfatório (Figura 65). A análise dos resultados evidencia a 

importância de investimentos em infraestrutura de acessibilidade, os números referentes a 

categoria de insatisfatório e muito insatisfatório representam a necessidade do campus em 

organizar um plano de melhorias e de investimento nessa área, de forma a atender 

satisfatoriamente a comunidade acadêmica. 

 

 

Figura 65: Percentual de respondentes por níveis de satisfação, no campus castanhal, sobre as condições de 

acessibilidade para pessoas com deficiência. 
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3.6.1.22. Infraestrutura de iluminação 

 

Em relação à qualidade de iluminação no campus, 31,8% dos respondentes apontam 

como regular. Em seguida aparece o nível satisfatório indicado por 26,3% dos pesquisados e 

14,68% consideram muito insatisfatório a iluminação no campus (Figura 66). 

A iluminação é um item de infraestrutura relacionado diretamente a segurança do 

campus e pode ser considerada de relevância para instituição. O campus precisa organizar um 

plano de melhorias que passa por discussões orçamentárias e ainda outras tecnologias de 

produção energética como utilização de energia fotovoltaica, como forma de atender 

satisfatoriamente a comunidade acadêmica. 

Nesse ultimo ano foi troca a iluminação de diversos setores, porem o vandalismo 

prejudica o serviços executados com os constates furtos de lâmpadas. 

 

 

Figura 66: Percentual de respondentes por níveis de satisfação, no campus castanhal, sobre a iluminação, 

estabilidade de energia e a qualidade da água. 
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3.6.1.23. Segurança na instituição 

 

Quanto a segurança na instituição, 29,66% dos entrevistados apontam como regular. 

Em seguida 23,55% dos entrevistados avaliam como satisfatório e 15,6% consideram muito 

insatisfatória a segurança no campus (Figura 67). Os números de muito insatisfeito para este 

item estão entre os mais altos dos critérios de infraestrutura, merecendo atenção. 

A análise dos resultados evidencia que há necessidade de investimento em segurança, 

desde contração de pessoal até investimento em equipamentos como câmeras, sensores e 

outros itens. O campus precisa organizar um plano de monitoramento contínuo nessa área, 

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

acadêmica. 

 

 

Figura 67: Percentual de respondentes por níveis de satisfação, no campus castanhal, sobre a segurança interna. 
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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 de forma a atender as 

demandas, visando a melhoria os índices de satisfação do IFPA Campus Castanhal. 

 

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; 

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

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

6. 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 e envolver a 

comunidade na elaboração das metas e objetivos quando da reformulação do PDI; 

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. 

6. Manter um vínculo de interação maior com a comunidade externa, o mercado de trabalho e 

órgãos municipais, estaduais e federais. 
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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 paraa 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; 

7. Manter uma comunicação efetiva com a comunidade através do sítio do IFPA, mantendo-o 

atualizado. 

8. Realizar frequentemente eventos científicos, artísticos e culturais e incentivar a participação 

dos discentes nestes eventos; 

9. Dar suporte para que o NAPNE desenvolva suas atividades de forma regular à comunidade 

acadêmica. 

 

4.4. Eixo 4 - Políticas de Gestão 

 

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

acadêmico, de forma a otimizar o seu uso; 

2. Divulgar periodicamente para a comunidade os valores do orçamento da instituição, de 

recursos disponíveis, os investimentos e despesas da instituição; 

3. Divulgar e informar a comunidade sobre o Regimento Interno do IFPA; 

4. Dar conhecimento à comunidade das ações dos órgãos colegiados do IFPA. 

 

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, lazer, alimentação e instalações 

sanitárias; 

2. Investir em infraestrutura de acessibilidade as pessoas com deficiência; 

3. Implementar ações de segurança na instituição, atentando-se principalmente para a 

adequação da iluminação do campus; 
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4. Ampliar o acesso da comunidade às tecnologias de comunicação e informação já existentes 

no campus e melhorar a infraestrutura já existente; 

5. Realizar periodicamente a aquisição de acervo bibliográfico; 

6. Viabilizar Sala para o atendimento da CPA; 

7. Investir em salas com instalações adequadas para os professores. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de autoavaliação ouviu uma parcela 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 muito dos sujeitos não tem o hábito de utilizar o sistema, tendo muitas vezes dificuldade 

de acessar. Além disso, como limitação percebeu ainda o descrédito das pessoas para com a 

realização da avaliação, apesar das inúmeras comunicações e solicitações para que todos 

realizassem a avaliação. Apesar da ampla divulgação realizada para comunidade participar da 

autoavaliação institucional, muitos não tiveram interesse em participar. 

Um aspecto positivo no processo de avaliação foi a disponibilização do Laboratório de 

Informática para que os alunos pudessem realizar a avaliação, com auxílio dos servidores 

membros da CPA. 

Verificou-se que grande parte da comunidade não conhece o PDI, o Regimento 

Interno, a ação dos órgãos colegiados e da própria CPA. Por este fato, identifica-se que os 

processos de informação e comunicação na instituição tem fragilidade e descontinuidade, 

precisando melhorar com urgência. Além disso, percebe-se também como fragilidade da 

instituição a sua infraestrutura como um todo, necessitando se intensificar ações de melhorias 

e ampliação das mesmas. 

Na pesquisa de autoavaliação de 2019, que será realizada presencialmente, junto aos 

cursos acreditamos que ocorra uma ampla participação da comunidade no processo. Neste 

processo o trabalho da CPA será fundamental desde então, com a divulgação dos resultados 

da avaliação de 2018, de forma a dar publicidade no processo e estimular a participação dos 

membros da comunidade acadêmica no processo de autoavaliação. 


