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I INTRODUÇÃO

O presente documento refere-se ao Relatório Integral de Autoavaliação
Institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, para
o triênio 2015-2017. A Autoavaliação Institucional compõe o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei nº 10.861/2004. O
SINAES tem entre suas finalidades, a melhoria da qualidade da Educação Superior e a
expansão da sua oferta, dentro de um contexto de (1) desenvolvimento institucional, em
consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFMA e de (2)
ações de avaliação, como a autoavaliação institucional e a avaliação externa.
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) conduz a autoavaliação institucional,
com base nos resultados das avaliações externas e das informações coletadas e
organizadas a partir do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), envolvendo
todos os atores institucionais (docentes, discentes, técnicos-administrativos e sociedade
civil organizada). As CPAs são regulamentadas pela Resolução CONSUP nº 121A, de
12 de novembro de 2010.
A CPA CENTRAL coordena as ações das CPAs Locais nos campi do IFMA. Os
membros da CPA CENTRAL foram instituídos pela Portaria nº 7541/2017, tendo como
membros, representantes dos segmentos docente, discente, técnico administrativo e
sociedade civil, como disposto na Tabela I.1.

1 HISTÓRICO DO IFMA

A história do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
– IFMA, criado pela Lei nº 11.892/2008, mediante integração do Centro Federal de
Educação Tecnológica do Maranhão e das Escolas Agrotécnicas Federais de Codó, de
São Luís e de São Raimundo das Mangabeiras, começou a ser construída no século XX.
Por meio do Decreto nº 7.566/1909, assinado pelo então presidente Nilo Peçanha, foram
criadas as Escolas de Aprendizes Artífices nas capitais dos Estados com o intuito de
proporcionar às classes economicamente desfavorecidas uma educação voltada para o
trabalho.

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2015-2017

1

Tabela I.1 - Membros da CPA CENTRAL (Portaria nº 7541/2017), IFMA, 2017.
Segmento Membros

Segmento Membros

Laurinda

Fernanda

Saldanha

Siqueira

Ranjef Carneiro Araújo (Titular)

(Presidente – Titular)
John dos Santos Freitas

Gerson Maria Santos (Titular)

Medeiros (Suplente)
Adonias

Técnico Administrativo

Sarmento

Discente

Angela Maria Ferreira de

Cantanhede
(Secretário

Lucivânia Damaceno da Silva
(Suplente)
Raimundo Rodrigues da Silva

–

(Titular)

Titular)
Jonathan

Gonçalves

da

Silva (Titular)
Retieli de Oliveira Silva
(Suplente)

Sociedade Civil

Docente

(Vice-Presidente – Titular)

Inaldo Silva França (Titular)

Clelio

Guerra

Alvaro

Filho

(Suplente)

Somente em 2004, com o Decreto nº 5.154, abriu-se a possibilidade das Escolas
Agrotécnicas Federais ofertarem cursos superiores de tecnologia. A partir de então se
iniciaram as fases I e II do Plano de Expansão da Educação Profissional, visando
implantação de escolas federais profissionalizantes em cada cidade-polo do país com a
intenção de cobrir maior número possível de mesorregiões e consolidar o compromisso
da educação profissional e tecnológica com o desenvolvimento local e regional. Com a
expansão, surgiu a necessidade de sua reorganização, e, por conseguinte, da criação dos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, dentre eles, o IFMA.
Hoje, o IFMA é uma autarquia com atuação no Estado do Maranhão, detentora
de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.
É uma instituição pública de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e
multicampi. E está na fase III da expansão. O IFMA oferta Ensino Superior em 17 dos
seus 29 campi.
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2 AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

A Avaliação Institucional executada no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão (IFMA), pressupõe o compromisso de todos os segmentos da
comunidade

acadêmica

(docentes,

técnicos-administrativos

e

discentes)

na

Autoavaliação. Esse processo contínuo de autoconhecimento institucional funciona
como balizador de ações, reestruturações, discussões e reflexões sobre todas as ações
administrativas e acadêmicas praticadas. Os benefícios advindos poderão ser
expandidos para os alunos, em sua formação profissional e em sua postura como
cidadãos.
Os princípios da autoavaliação seguem as diretrizes apresentadas pela Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), no que se referem à
concepção, princípios e dimensões do SINAES. Sendo assim, a atuação da CPA
CENTRAL está baseada nos princípios:
− Responsabilidade social com a
qualidade da educação superior;
− Respeito

à

identidade

pensamento e de crítica;
da

instituição;

coletadas no processo avaliativo;

sujeitos

e
e

instituição;

− Compromisso com a melhoria da
qualidade da educação;

− Fidedignidade das informações
− Respeito

− Respeito à liberdade de expressão, de

valorização
dos

órgãos

− Continuidade

e

regularidade

do

processo avaliativo;

dos

− Difusão de valores éticos e de

da

liberdade, igualdade e pluralidade
cultural e democrática.

São eixos e dimensões a serem avaliadas (Tabela I.2), de acordo com o PDI e
Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65 e avaliações externas:
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2.1 OBJETIVOS E METAS DA CPA CENTRAL

São metas da CPA CENTRAL, o planejamento, o desenvolvimento, a
coordenação e a supervisão da Politica de Avaliação Institucional, de acordo com a
Resolução CONSUP nº 121A,/2010, e a elaboração de Relatórios de Autoavaliação
Institucional, de acordo com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65/2014.
Constituem objetivos da CPA CENTRAL, (1) coletar informações junto aos
setores e os atores institucionais, (2) analisar todas as atividades desenvolvidas no
âmbito institucional e documentos institucionais, (3) tornar público o conhecimento
advindo, (4) possibilitar a apropriação dos resultados pelos atores envolvidos, (5) propor
ações de melhoria a partir do autoconhecimento institucional, (6) subsidiar o processo
de avaliação externa e (7) fornecer elementos para o Planejamento Estratégico do
IFMA.
Tabela I.2 – Eixos e dimensões a serem avaliados de acordo com a Nota Técnica
4

INEP/DAES/CONAES nº 65/2014.
EIXO 1: Planejamento e Avaliação Institucional

EIXO 4: Políticas de Gestão

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação

Dimensão 5: Políticas de Pessoal

EIXO 2: Desenvolvimento Institucional

Dimensão 6: Organização e Gestão

Dimensão 1: Missão e PDI

Dimensão
Financeira

10:

Sustentabilidade

Dimensão 3: Responsabilidade Social
EIXO 3: Políticas Acadêmicas
Dimensão 2: Políticas para
Extensão

EIXO 5: Infraestrutura Física
Ensino, Pesquisa e

Dimensão 7: Infraestrutura Física

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes
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II METODOLOGIA

A estratégia metodológica da autoavaliação institucional pela CPA CENTRAL
compreende:

(a) Elaboração e divulgação do Projeto de Autoavaliação Institucional.
Compreende as ações da CPA no ato da Autoavaliação Institucional, de acordo com
eixos e dimensões da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65/2014.

(b) Análise documental. Por meio da apreciação do PDI, relato institucional, relatórios
de avaliações externas, relatórios de autoavaliação, relatórios de gestão, projetos
pedagógicos dos cursos, legislações, dentre outros.

(c) Elaboração e aplicação de questionários de pesquisa aos discentes, docentes e
técnicos-administrativos.

Foram três modelos de questionários com perguntas

objetivas, para os segmentos discente, docente e técnico administrativo, abrangendo os
eixos e dimensões propostas pelo SINAES. Foi realizada ampla divulgação via email e
site institucional, reuniões, murais do campus, pessoalmente e por intermédio de
coordenadores e diretores, de modo a conscientizar todos os atores da importância da
autoavaliação institucional.
Os questionários foram aplicados eletronicamente por meio do software livre
GoogleForms, que, entre outras funcionalidades, garantirá o sigilo das respostas dos
participantes, que responderão ao questionário individual e anonimamente, assim como
permitirá a organização dos dados obtidos em gráficos, e através de percentuais das
respostas dadas a cada pergunta, e em cada grupo pesquisado, os quais constarão em
relatórios que o próprio sistema possibilita emitir. Ao segmento discente, foram
disponibilizados computadores para auxiliar na resposta aos questionários.
O universo amostral para aplicação dos questionários consta na Tabela II.1,
considerando os atores da comunidade acadêmica do IFMA no ano de 2017.
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Tabela II.1 – Universo amostral contemplado pela Autoavaliação Institucional, IFMA,
2017.
Segmento

Amostra

Discente

772

Docente

232

Técnico administrativo

204

Total

1208

(d) Comparação entre os dados levantados na análise documental e na aplicação de
questionários e comparação com dados de autoavaliações anteriores. Essa
apreciação subsidia a construção dos Relatórios de Autoavaliação Institucional,
constituindo o “diagnóstico” institucional. Sendo, portanto, um documento norteador e
de comparação, base para dirigentes e gestores definirem metas e ações futuras em prol
da instituição, da melhoria do ensino ofertado e da própria comunidade acadêmica, além
cumprir objetivos junto ao SINAES e MEC.
6

(e) Análise e tratamento dos dados quantitativos. Os dados obtidos com os
questionários foram tabulados. As respostas dos questionários foram ponderadas entre
“excelente”, “muito bom” e “bom” para áreas institucionais melhor assistidas, portanto
categorizadas como SATISFATÓRIOS e entre “ruim” e “péssimo” indicam as áreas
menos assistidas

pelas

políticas

institucionais,

portanto

categorizadas

como

INSUFICIENTES.

(f) Elaboração do Relatório Integral de Autoavaliação Institucional e proposição
de Plano de Ações de Melhoria. Conjuntamente a análise dos dados, foi elaborado
Relatório Integral de Autoavaliação Institucional congregando todas as informações
adquiridas, e também, foi elaborado um Plano de Ações de Melhoria Institucional, de
acordo com a identificação das áreas menos assistidas pelas políticas institucionais. Para
maior organização, os resultados foram organizados de acordo com os eixos e
dimensões da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65/2014.
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III DESENVOLVIMENTO

A pesquisa teve um caráter descritivo-exploratório, pois visou gerar
conhecimento sobre a opinião de diversos públicos acerca dos serviços do IFMA,
gerando subsídios para suas políticas e envolveu a classificação, descrição e
interpretação dos dados levantados. O universo da pesquisa de autoavaliação
institucional é formado por discentes, técnicos administrativos e docentes. Em 2017,
foram respondidos 1.208 formulários (cerca de 58% a mais que nos anos anteriores),
disponibilizados de forma eletrônica via email, para 772 discentes (cerca de 48% a mais
que nos anos anteriores), 204 técnicos-administrativos (cerca de 250% a mais que os
anos anteriores), 232 docentes (cerca de 45% a mais que nos anos anteriores.

1 EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
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1.1 DIMENSÃO 8: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
Esta dimensão trata da análise dos principais elementos do processo avaliativo
institucional.

1.1.1 PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

O Projeto de Autoavaliação Institucional foi elaborado com base nas diretrizes
apresentadas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES)
no que se referem à concepção, princípios e dimensões do SINAES. As orientações
sobre a elaboração do projeto e dos relatórios de autoavaliação são repassadas as CPAs
Locais dos campi do IFMA que ofertam cursos superiores. O Projeto de Autoavaliação
Institucional desenvolvido pela CPA-CENTRAL encontra-se disponibilizado para a
comunidade no site institucional.
As etapas previstas no projeto envolvem:
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(1) Sensibilização

e

mobilização

dos

segmentos
docente

discente,
e

técnico

administrativo, quanto
a

importância

da

autoavaliação

e,

portanto,

da

participação de todos
no

processo.

Figura

Na

1.1,

apresentado

é
um

exemplo

de

divulgação feita por
uma CPA Local.
(2) Elaboração

de

instrumentos de coleta

Figura 1.1 – Imagem usada para sensibilização e
divulgação da Autoavaliação Institucional pela
Comissão Própria de Autoavaliação, IFMA Campus
Barreirinhas, 2017.

de dados, de aplicação
diversificada, a fim de atender de maneira satisfatória a todos os segmentos.
(3) Elaboração e divulgação do Relatório de Autoavaliação, a fim de promover debates
e mover ações de melhoria.

Ademais, a CPA CENTRAL é operacionalizada por meio da criação do órgão
no Sistema Único da Administração Pública (SUAP) compondo o organograma da
Reitoria do IFMA, do email institucional cpa.central@ifma.edu.br e do sítio no portal
institucional

(https://portal.ifma.edu.br/comissao-propria-de-avaliacao-cpa/).

Cada

CPAs Locais também possui órgão no SUAP, email institucional e sítio no site
institucional.
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1.1.2 AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA

A comunidade acadêmica participa de etapas dos processos avaliativos,
considerando que cada um destes tem periodicidade própria, diferentes instrumentos e
públicos determinados de acordo com as dimensões do SINAES. A participação da
comunidade acadêmica se dá nas etapas de coleta de dados e de análise de dados dos
diferentes setores e departamentos, e também tem acesso aos resultados da avaliação e
ações sugeridas, na etapa de disponibilização dos relatórios de autoavaliação. Um
detalhamento do quantitativo de campi, discentes, docentes e técnicos administrativos
participantes da Autoavaliação Institucional nos anos de 2015 a 2017 encontra-se na
Figura 1.2.
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Figura 1.2 – (A) Quantitativo de campi participantes da Autoavaliação Institucional
por ano. (B) Quantitativo de discentes, docentes e técnicos administrativos
participantes da Autoavaliação Institucional, IFMA, 2015-2017. (Fonte: Relatórios
de Autoavaliação Institucional, 2015, 2016).

1.1.3 AUTOAVALIAÇÃO

INSTITUCIONAL: PREVISÃO DE ANÁLISE E DIVULGAÇÃO DOS

RESULTADOS

O relatório de Autoavaliação Institucional é elaborado de forma coletiva.
Anualmente, por volta do mês de dezembro, inicia-se a redação. A CPA CENTRAL
desenvolveu um sistema próprio para a coleta das informações que devem ser inseridas
na avaliação, o que contribui para a compilação do texto final.
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Parte-se da orientação de que em cada dimensão e/ou indicador - ou conjunto de
indicadores – sejam descritos: PDI e documentos oficiais; a situação no ano em questão
e sua relação com os anteriores; os resultados de avaliações externas; a análise crítica; e
as ações de melhoria sugeridas a partir dos problemas identificados. O Relatório
Integral de Autoavaliação Institucional deve ser apresentado aos segmentos por email,
com descrição dos pontos principais e também disponibilizado no site institucional na
aba CPA, juntamente com os demais documentos pertinentes.
Neste âmbito avaliativo, destacam-se resultados dos cursos do IFMA nos índices
de qualidade do INEP/MEC, referentes aos anos de 2014 a 2016 na Figura 1.3. Na
Figura 1.3 constam as notas médias do Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (ENADE), Conceito Preliminar de Curso (CPC), Indicador de Diferença
entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), infraestrutura, organização
didática, oportunidade de ampliação, regime de trabalhos dos servidores e índices
referentes aos docentes mestres e doutores. Com base no gráfico, apesar de uma sutil
melhoria em alguns índices, constata-se a necessidade de atenção especifica quanto a
10

2014
ENADE
Infraestrutura
Mestres

2015
IDD
Organização Didática
Doutores

5,00
0,47

1,79

2,50
2,08
2,45
2,53

2,51
2,88

1,79
0,47

2,93
1,76
2,02
1,50
1,45
2,53

0,98

2,19
2,29
2,57
2,82
3,21
3,14
2,34

4,91

5,00

infraestrutura, no número de doutores e mestres e na organização didática.

2016
CPC continuo
Oportunidade de Ampliação
Regime de Trabalho

Figura 1.3 – Nota média por componente do CPC para cursos do IFMA, 2014-2016.
(Fonte: INEP/MEC, 2017).
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a. Autoavaliação

75,0%

As ações decorrentes

47,2%

56,0%

do

processo

avaliação

de

interna

18,7%

25,3%

10,8%

14,2%

32,1%

20,7%

foram referidas pela
maioria

expressiva

dos

segmentos

docente

e

técnico

administrativo, e em
Discentes

Docentes

Técnicos
Satisfatório Insuficiente

menor
NA

Figura 1.4 – Avaliação dos segmentos sobre as ações
decorrentes da autoavaliação institucional pela CPA, IFMA,
2017.

escala,

pela

maioria do segmento
discente. Ressalta-se
que na maioria dos
campi, o processo de

autoavaliação institucional é recente, e portanto, em fase de consolidação e costume,
sobretudo para os discentes dos primeiros períodos.

1.2 ANÁLISE DOS DADOS E INFORMAÇÕES

Considerando os anos 2015, 2016 e 2017, a quantidade de campi participantes
do processo institucional autoavaliativo dobrou (de 5 campi participantes nos anos de
2015 e 2016, para 10 campi em 2017). A quantidade de participantes por segmento
também aumentou significativamente (cerca de 60% ).
Estes fatos podem ser resultado da capacitações promovidas pela gestão anterior
em parceria com o Diretoria de Desenvolvimento Institucional (DDI) e do esforço em
sistematizar o processo autoavaliativo pela nova gestão da CPA CENTRAL, bem como
pela resiliência e luta por espaço e respeito por todas as CPAs,
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A despeito dos resultados do IFMA nos índices de qualidade do INEP/MEC, há
necessidade clara de que seja criado um novo setor visando utilizar os resultados das
avaliações institucionais e os relatórios do ENADE e demais índices, no diagnóstico
para o planejamento construção de currículos inovadores a fim de qualificar os cursos
continuamente, utilizando a avaliação como ferramenta de gestão.
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2 EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

2.1 DIMENSÃO 1: MISSÃO E PDI
Esta dimensão relaciona políticas de ensino, pesquisa e extensão e a missão
institucional em execução no campus com o que é expresso no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI).

2.1.1 MISSÃO, OBJETIVOS, METAS, VISÃO E VALORES INSTITUCIONAIS.

Para o efetivo cumprimento da Missão, Valores, Metas e Objetivos, os órgãos
deliberativos e órgãos executivos do IFMA processam a gestão institucional com base
no PDI, no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e em resultados de avaliações
internas e externas. Em específico, o PDI constitui-se como instrumento dinâmico de
apoio a gestão do IFMA, apresentando balizamentos fundamentais e princípios
orientadores, assim como objetivos e metas relacionadas a demandas sociais,
econômicos e culturais da Instituição e da sociedade, e define diretrizes para o ensino, a
pesquisa e a extensão. A Missão, Valores e Visão estão presentes no PDI, em todas as
comunicações eletrônicas do IFMA e são divulgados no site institucional. A saber:
(a) Missão: “promover educação profissional, científica e tecnológica, por meio da
integração do ensino, pesquisa e extensão, com foco na formação do cidadão e no
desenvolvimento socioeconômico sustentável” (p.18).
(b) Valores: “respeito à democracia e à ética; formação para a cidadania; postura
investigativa, inovadora e empreendedora; Qualidade, excelência e efetividade; e
Responsabilidade socioambiental” (p.18).
(c) Visão: “Ser reconhecida como uma instituição de excelência em educação, ciência
e tecnologia, formadora de cidadãos críticos, promotores da transformação social”
(p.18).

Quanto aos Objetivos e Metas contidos no PDI, estes são utilizados,
diretamente, como subsídio para o planejamento de ações e procedimentos.
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a. Autoavaliação

Pela Figura 2.1, no ano de 2017, apenas 22% dos 787 participantes do segmento
discente referiram conhecer à existência do PDI (Figura 2.1A). No segmento docente
41% dos 185 participantes (Figura 2.1B) e 46% dos 206 técnicos administrativos
participantes (Figura 2.1C) alegaram conhecer o PDI. Cerca de 7% dos discentes
referiram ter participado da elaboração do documento; a pequena participação também
se repete no segmento técnico administrativo (13%) e no docente (33%). Sobre a missão
institucional, os segmentos discentes, docente e técnico administrativo em maioria
referiram ter conhecimento (50%, 72% e 83%, respectivamente).

2.1.2 PDI,

PLANEJAMENTO DIDÁTICO-INSTRUCIONAL E AS POLÍTICAS DE ENSINO DE

GRADUAÇÃO.

A Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) é o órgão superior responsável por planejar,
superintender, coordenar, fomentar e acompanhar as atividades e políticas de ensino,
articuladas à pesquisa, à inovação e à extensão. Conta com a uma Diretoria de
Educação, onde se instalam a Coordenadoria de Admissão de Alunos, o Núcleo de
Registros e Emissão de Diplomas e o Núcleo de Estudos e Formação Educacional
Continuada. Conta também com o Departamento Pedagógico, com seu Núcleo de
Legislação Educacional, e o Departamento de Políticas Especiais, com a Coordenadoria
de Apoio as Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas e o Núcleo de
Acompanhamento e Avaliação de Programas e Projetos. Nos campi, é representada
pelas Diretorias de Desenvolvimento Educacionais, Departamentos de Ensino,
Coordenações dos Cursos, Setores Pedagógicos, Núcleos Especializados (como
NAPNES e NEABI), dentre outros.
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Figura 2.1 – Avaliação sobre o conhecimento sobre PDI e Missão
Institucional, e Participação na construção do PDI pelos segmentos (A)
discente, (B) docente e (C) técnico administrativo, IFMA, 2017.
RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2015-2017

Neste sentido, os Relatórios de Gestão da PROEN e setores correlatos, e a
autovaliação sobre disciplinas, planos de curso, coordenação, setor pedagógico,
integração entre ensino-pesquisa-extensão e outros, pelos entes acadêmicos, são as
principais referências para acompanhamento das atividades e das Políticas de Ensino. E,
por conseguinte, integram o grupo de indicadores de acompanhamento do Ensino
Superior no IFMA. Não obstante, alguns programas e ações relacionados às Políticas de
Ensino do IFMA estão discriminados na Tabela 2.1.
Além do exposto nessa tabela, destacam-se: (a) o Programa do Governo
“Educação de Qualidade para Todos”, relacionado com a oferta de programas de
assistência e permanência estudantil como auxilio moradia, auxílio transporte e bolsas
de estudo, pesquisa e extensão; (b) Programa de Estágios por meio de parceiras com
outras Pró-Reitorias, com os setores produtivos e demais instituições da sociedade civil;
(c) Programa de Acompanhamento dos Discentes, em parceria com outras PróReitorias, por meio Plano Institucional de Combate à Evasão e Retenção, Programa de
Acompanhamento Psicológico, Programas de Assistência Primária e Programas de
Apoio a Participação Estudantil em Eventos; (d) Programa de Apoio a Pessoas com
Necessidades Educacionais Específicas, operacionalizado pelos Núcleos de Apoio as
Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNES) dos campi; (e) ações de fortalecimento
e intensificação de políticas e projetos de fomento à inclusão e diversidade por meio da
atuação dos Núcleos de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas (NEABI) dos campi e dos
já citados, NAPNES; (f) ações de acompanhamento dos egressos, em parceria com a
PROEXT; dentre outros.
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Tabela 2.1 – Programas e ações vinculadas às Políticas de Ensino do IFMA, por curso
superior e campus atendido, 2017 (Fonte: Relatórios de Gestão, 2015, 2016 e 2017).
Curso
Licenciatura

Campus/Polo IFMA
em

Ciências

Biológicas

São Luís – Monte Castelo
Licenciatura em Física

Imperatriz
Santa Inês

Licenciatura em Matemática

Codó
São Luís – Monte Castelo
Bacabal

Docência (PIBID)

Caxias
Licenciatura em Química

Codó
São Luís – Monte Castelo
Zé Doca

Ciências Agrárias

Codó
São Luis – Maracanã

São Luis – Monte Castelo

(PET)

Educação

Licenciatura em Física
Programa

Buriticupu

Tutorial

de

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à

Ação

Aberta do Brasil (UAB)

Programa Universidade

Porto Franco
Licenciatura em Química

Caxias
Dom Pedro
Fortaleza dos Nogueiras

Licenciatura em Informática

São João dos Patos
São Luis

Licenciatura em Matemática

Imperatriz
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Pós-graduação lato sensu em
Geoprocessamento

Barra do Corda
Carolina
Colinas

Pós-graduação lato sensu em
Informática na Educação

Pós-graduação lato sensu em
Gestão Pública

Programa
Reforma Plano Nacional de Formação de Professores
Agrária e Governança da Educação Básica (PARFOR)

Açailândia
Licenciatura em Química

Bacabal
Zé Doca

Licenciatura

em

Ciências

Biológicas

Buriticupu
Caxias
São Raimundo das Mangabeiras
Buriticupu

Licenciatura em Matemática

Caxias
Codó
Zé Doca

Licenciatura em Física

Licenciatura em Educação do
Campo

Santa Inês
Imperatriz

São Luis – Maracanã
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Licenciatura
Agrárias

2.1.3 PDI,

em

Ciências Codó
São Luis – Maracanã

POLÍTICAS E PRÁTICAS DE PESQUISA OU INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DE

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL.

As políticas institucionais para a pesquisa estão norteadas pelos princípios de
ética na pesquisa e nas relações entre os pesquisadores, orientandos, membros da
comunidade acadêmica e da sociedade; valorização e reconhecimento dos pesquisadores
em qualquer nível; valorização e reconhecimento da produtividade de caráter individual
e coletivo; primazia das soluções técnicas e tecnológicas que gerem benefícios à
sociedade; integração entre pesquisa, ensino e extensão; interação com a comunidade
em que a instituição está inserida.
Nesse sentido, as ações acadêmico-administrativas devem estar voltadas para
inovação, internacionalização, interdisciplinaridade e sustentabilidade, bem como para a
geração e disseminação do conhecimento e dos resultados inovadores, para o estímulo a
criação de grupos de pesquisa, para criação de condições de execução de projetos de
pesquisa, e por fim, para a contribuição para a formação de profissionais altamente
qualificados e capazes de atender às demandas da sociedade.
Com base nas Políticas de Pesquisa presentes no PDI e nos Relatórios de Gestão
da PRPGI, destacam-se algumas ações relacionadas na Tabela 2.2:
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Tabela 2.2 – Programas e ações vinculados às Políticas de Pesquisa do IFMA (Fonte:
SUAP; Relatórios de Gestão 2015, 2016).
PROGRAMAS E AÇÕES
CARACTERISTICAS
Programa Institucional de Bolsas de Objetiva seleção e execução de projetos
Iniciação Científica (PIBIC).
de pesquisa visando a iniciação científica
nos estudantes de graduação e de ensino
técnico/médio.
Programa Institucional de Bolsas de Visa proporcionar aprendizagem de
Iniciação
em
Desenvolvimento técnicas e métodos científicos, por meio
Tecnológico e Inovação (PIBITI).
da melhoria ou desenvolvimento de um
produto, processo ou tecnologia, por meio
de projetos de pesquisa.
Programa de Bolsa de Desenvolvimento Objetiva despertar a vocação científica
Institucional (BDI).
nos estudantes de graduação e de ensino
técnico/médio, diante de um cenário de
problemas na pesquisa e desafios
tecnológicos.
Programa Institucional Voluntário de Visa possibilitar aos alunos regularmente
Iniciação Científica (PIVIC).
matriculados nos cursos do IFMA
participação de forma voluntária nas
atividades de pesquisas.
Programa de Incentivo a Projetos de Objetiva disponibilizar auxílio financeiro
Pesquisa Cientifica.
para desenvolvimento de projetos de
pesquisa aprovados em editais.
Projetos de Pesquisa Financiados por Projetos de pesquisa financiados por
Agências de Fomento.
agências de fomento são um importante
indicativo da maturidade da pesquisa.
Citam-se Editais Universais da FAPEMA
de Apoio a Projetos de Pesquisa.
Programa de Internacionalização da Visa proporcionar possibilidades de
Pesquisa.
cooperação e compartilhamento de
informações sobre educação superior e
programas de pesquisa, assim como das
oportunidades de pós-graduação e
mobilidade
acadêmica
entre
as
instituições.
Bolsa de Produtividade Cientifica (BPC). Visa estimular e manter a produção dos
pesquisadores do IFMA. Em 2016, 5
projetos foram fomentados através desse
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Programa de Apoio à Publicação de
Artigos Científicos.
Auxílio financeiro a participação e
apresentação de trabalhos científicos em
eventos no exterior para discentes.
Auxílio Financeiro para Participação em
Eventos Científicos, Tecnológicos e de
Inovação no Exterior para docentes
pesquisadores.
Publicações próprias

programa.
Visa selecionar propostas para apoio
financeiro que visem à publicação de
periódicos científicos.
Visa selecionar propostas para concessão
de auxílio financeiro a participação e
apresentação de trabalhos científicos em
eventos no exterior.
Visa selecionar propostas para concessão
de auxílio financeiro a participação e
apresentação de trabalhos científicos em
eventos no exterior aos pesquisadores do
IFMA.
Acta Tecnologica
Innover
Revista do Núcleo de Estudos Afrobrasileiro e Indiodescendente- NEABI

2.2 DIMENSÃO 3: RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO

Esta dimensão relaciona-se com a responsabilidade social da instituição,
considerada especialmente no que se refere à inclusão social, ao desenvolvimento
econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção
artística e do patrimônio cultural.

2.2.1 PDI,

POLÍTICAS INSTITUCIONAIS VOLTADAS À VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE,

DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO
PATRIMÔNIO CULTURAL, E AÇÕES AFIRMATIVAS DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS E DA IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL; E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E À RESPONSABILIDADE SOCIAL

O PDI defende o diálogo com a comunidade como espaço privilegiado para
consolidar a responsabilidade social da instituição, e por meio de ações que busquem
manter relações diretas com variados setores da sociedade (p.177). Assim, a promoção
de ações afirmativas de valorização da diversidade, de defesa e promoção dos direitos
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humanos e da igualdade étnico-racial tende a nortear projetos e programas institucionais
nos campi do IFMA.
No tocante, cita-se a Política de Inclusão Social de estudantes de baixa renda por
meio de cotas nos processos seletivos e do acesso aos diversos programas institucionais
de assistência ao estudante. O IFMA reserva o mínimo de 50% das vagas em cursos de
graduação a estudantes que tenham frequentando, integralmente, o ensino médio na rede
pública. Dentro dessa cota, as vagas atendem percentuais específicos para critérios
sociais (renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita), raciais e étnicos
do Maranhão. O IFMA ainda reserva 2,5% das vagas para candidatos com deficiência
independente de renda ou escola de origem. A quantidade de vagas é definida
considerando o número de pessoas com deficiência no Estado segundo o último Censo
Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Sobre as políticas e projetos de fomento à inclusão e diversidade e de defesa dos
direitos humanos, cita-se a criação do Núcleo de Produção e Material Pedagógico
Assistivo (IFMA Campus Sã Luis - Monte Castelo) e a realização de Oficinas sobre
“Orientação e mobilidade”, “Recursos pedagógicos e tecnologia assistiva”, ambos com
participação da PROEN; e o projeto de extensão “Tecendo Gênero e Diversidade nos
Lençóis Maranhenses: da exclusão ao enfrentamento na escola – Parte I” (IFMA
Campus Barreirinhas) em parceria com a PROEXT/DERI-BAR.
Soma-se a Política de Cultura, prevista no PDI, que tem como metas a garantia
da livre expressão da diversidade da cultura no IFMA e na sociedade; a promoção do
estímulo e do fomento das atividades culturais; a proteção, preservação e divulgação do
patrimônio cultural, material e imaterial; e a promoção do processo de interação
dinâmica entre Cultura e Educação (p. 177).
Alguns eventos e ações institucionais agregaram e agregam todos os indicadores
desta dimensão, quais sejam: Semana Nacional das Pessoas com Deficiência (IFMA
Campus Grajaú); 4º IFMAConsCiência: diversidade, identidade e consciência (IFMA
Campus Barreirinhas); Ação Social de Dia das Crianças (IFMA Campus Barreirinhas);
Semana do Meio ambiente (Multicampi); Mostra Cientifica de Tecnologia Assistiva
(IFMA Campus Timon); Semana

da Consciência Negra: desafios e perspectivas na

efetivação da educação escolar quilombola (IFMA Campus Rosário e Quilombo São
Miguel /São Simão); Oficina de Libras (IFMA Campus Codó); Capacitação em Libras
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para Servidores (IFMA Campus Bacabal e Campus São José de Ribamar); I Ciclo de
Estudos em Gênero, Corpo e Sexualidade e III Simpósio de Educação Inclusiva (IFMA
Campus Pinheiro); Capacitação “Como trabalhar com alunos com síndrome de
Asperger” (IFMA Campus Imperatriz); VI Semana de Valorização da Pessoa com
deficiência (IFMA Campus Maracanã); dentre outros. Alguns destes eventos contaram
com a colaboração do Departamento de Direitos Humanos e Inclusão Social
(DDHIS/IFMA).
Salienta-se que muitas dessas ações tendem a ser implementadas pelos núcleos
NAPNES e NEABI, apesar da inoperância destes setores em muitos campi do IFMA,
como por exemplo, no IFMA Campus Barreirinhas.

2.2.3 PDI

E POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA A MODALIDADE

EAD

E

ESTUDO

PARA

IMPLANTAÇÃO DE POLOS EAD..

Encontra-se em fase de elaboração Resolução Institucional para tratar da
temática, sob a coordenação do Centro de Referência em Tecnologias, Educação a
Distância e Programas Especiais – CERTEC em diálogo com a PROEN, em atenção ao
PDI sobre oferta e ampliação da oferta de cursos de graduação e pós-graduação na
modalidade EaD, bem como de disciplinas (parcial ou integralmente) a distância.

2.3 ANÁLISE DOS DADOS E INFORMAÇÕES.

Nos anos de 2015 e 2016, a maioria dos segmentos docente e técnico
administrativo manifestaram conhecimento sobre a missão institucional e o PDI. Porém,
a maioria do segmento discente alegou desconhecimento do PDI. Já em 2017, em suma,
considerando toda a amostra participante da autoavaliação neste ano, menos de 30% da
comunidade acadêmica conhece o PDI.
Entende-se que a elaboração e representação do PDI intenta o “desenvolvimento
institucional” em todas as suas dimensões, o que se contrapõe efetivamente ao
desconhecimento por uma quantidade expressiva da comunidade acadêmica,
reverberando negativamente em todos os indicadores da Dimensão 1 (Missão e PDI)
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desta avaliação, bem como nos indicadores de qualidade e excelência pretendidos pela
instituição.
As Políticas de Ensino, as Políticas de Pesquisa e as Políticas de Extensão no
geral atendem ao preconizado no PDI em relação ética e bioética; integração entre
pesquisa, ensino e extensão; oferta de cursos de pós-graduação; interação com a
comunidade externa; realização de parcerias com os setores produtivos. Contudo,
contrariando o que prevê o PDI, as Bibliotecas dos campi no geral não são abertas a
comunidade. No geral, os campi necessitam de ações de acompanhamento aos egressos,
da sua trajetória socioprofissional e educacional.
As Políticas Institucionais vinculadas a responsabilidade social (Dimensão 3),
tendem a ser ações de desenvolvimento social que asseguram direitos de cidadania,
promovem inclusão social e melhoria da qualidade de vida, desenvolvem capacidades e
habilidades sociais e o fortalecimento do capital social, para todos os cidadãos.
Contudo, a inoperância do NAPNES e NEABI em alguns campi repercute
negativamente no fortalecimento e intensificação de políticas e projetos de fomento à
inclusão e diversidade, bem como no atendimento especializado. As Políticas para
Educação a Distância carecem de ampliação, implementação e efetivação.
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3 EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS

3.1 DIMENSÃO 2: POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO

Esta dimensão trata das políticas para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a
extensão e as respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para
estímulo à produção acadêmica, e ainda a política de concessão de bolsas de pesquisa e
de monitoria, entre outras.

3.1.1 POLÍTICAS DE ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO ADMINISTRATIVAS PARA OS CURSOS
DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO.

As ações vinculadas às Politicas de Ensino do IFMA visam aumento da oferta de
cursos de graduação e pós-graduação, além de envolver ações de incentivo a pesquisa e
extensão. No que se refere a evolução da oferta de cursos superiores, apresenta-se um
25
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1620
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1400
35
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2015

1760

comparativo entre os anos de 2015, 2016 e 2017 na Figura 3.1.

2017
Campi

Cursos ofertados

Vagas

Figura 3.1 – Evolução da oferta de cursos e vagas no ensino
superior por quantidade de campi IFMA ofertantes, 20152017. (Fonte: SUAP; SISU).
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Na Figura 3.1 percebe-se um aumento de cerca de 20% na oferta de vagas e um
aumento de 25% na oferta de cursos de Ensino Superior no triênio. No tocante, a meta
do PDI de “ampliar, em 30%, até 2018, a oferta inicial de cursos superiores,
assegurando a verticalização e a qualidade da oferta” (p.20) ainda não foi atingida.
Da Figura 3.2 extrai-se um pequeno aumento na quantidade de cursos de pósgraduação lato sensu (Especialização) neste triênio. Os cursos de pós-graduação lato
sensu ofertados pelo IFMA no triênio foram na modalidade EaD; Especialização em
Gestão Pública, Especialização em Informática na Educação e Especialização em
Geoprocessamento; e na modalidade presencial: Especialização em Controle de
Qualidade em Alimentos, Especialização em Ensino de Ciências, Especialização em
Relações étnicas e raciais e Especialização em Educação no campo.
Também não houve incremento na quantidade de cursos de pós-graduação
stricto sensu. O IFMA mantem três de pós-graduações desta modalidade, quais sejam:
Química (PPGQ), Engenharia de Materiais (PPGM) e é credenciado como polo do
Mestrado Profissional de Ensino de Física (MPEF).

2015

2016

Cursos de pós-graduação lato sensu

3

3

3

4

5

6

26

2017
Cursos de pós-graduação stricto sensu

Figura 3.2 – Quantitativo de cursos de pós-graduação lato sensu e
stricto sensu por ano, IFMA, 2015-2017 (Fonte: SUAP; Relatórios de
Gestão, 2015, 2016).
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Outra ação das Políticas de Ensino do IFMA, o Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação a Docência (PIBID) está em execução nos campi Bacabal, Buriticupu,
Caxias, Codó, Imperatriz, São Luís/Maracanã, São Luís/Monte Castelo e Zé Doca nas
Licenciaturas em Matemática, Química, Física, Biologia e Ciências Agrárias, em
parceria com mais de 50 escolas da Educação Básica, da região urbana e rural.
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Na Figura 3.3 é
apresentado

o

quantitativo

de

44

51

72

bolsas e cadastro de
do

PIBID/IFMA

de

13

2015 a 2017. Em

0
2015

reserva

2016, a quantidade
de bolsas ofertadas

2016

2017
Bolsas
Cadastro de reserva

Figura 3.3 – Quantitativo de bolsas e cadastro de reserva do
PIBID, IFMA, 2015-2017 (Fonte: SUAP; Relatórios de
Gestão, 2015, 2016).

foi bem maior em
relação a dos outros
anos. Cabe ressaltar
que o ano de 2017,
apresenta-se um ano

de transição entre o PIBID e o Programa de Residência Pedagógica, considerada como
uma modernização do PIBID objetivando melhoria da qualidade da formação inicial e
uma melhor avaliação dos futuros professores (MEC, 2017).
Na Figura 3.4 é exposto um comparativo entre a quantidade de alunos e de
turmas em execução por ano no triênio. O ano de 2016 apresentou maior quantitativo de
alunos vinculados e o ano de 2017 apresentou o menor número de alunos e turmas
vinculados. Cabe ressaltar mais uma vez que o último ano também compreende a
transição do PARFOR para o Programa de Formação Inicial Continuada para
Professores da Educação Básica (PROFIC).
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e os campi. Na Figura 3.5
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cursos do Ensino Superior do
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Figura 3.4 – Quantitativo de alunos e turmas
vinculados ao PARFOR, IFMA, 2015-2017 (Fonte:
SUAP; Relatórios de Gestão, 2015, 2016).

IFMA. Em 2015, cerca de
12% do total de 673 bolsas
de estudo para o ano e cerca
de 50% do total de 268

bolsas de monitoria previstas para o ano foram concedidas para a graduação. Em 2016,
foram 20% das 927 bolsas de estudo e 40% do total de 352 bolsas de monitoria
186

distribuídas no ano.

(PARFOR)

134

113

Educação

Básica
está

81

da

137

Formação de Professores

143

O Plano Nacional de

implementado nos campi
Açailândia,

Bacabal,

Buriticupu,

Caxias,

Codó, Imperatriz, Santa
Inês, São João dos Patos,
S.Luís, S.Raimundo das
Mangabeiras e Zé Doca,
onde são ofertados cursos

2015

2016
Bolsa de estudo

2017
Bolsa de monitoria

Figura 3.5 – Quantitativo de bolsas de estudo e monitoria
para discentes dos cursos de graduação, IFMA, 20152017 (Fonte: SUAP; Relatórios de Gestão, 2015, 2016).

de Licenciatura em Artes
Visuais, Ciências Biológicas, Física, Química e Matemática.
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a. Autoavaliação

Em 2017, o grau de satisfação dos segmentos discente e docente quanto as
ações relativas às Politicas de Ensino de Graduação do IFMA consta na Figura 3.6.

29

Figura 3.6 – Avaliação dos (A) discentes e (B) docentes sobre algumas ações
vinculadas às Politicas de Ensino do IFMA, 2017.
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Figura 3.7 – Avaliação dos docentes e discentes quanto ao
Programa de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID),
IFMA, 2017.
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Pela Figura 3.7, temse que o Programa de
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Figura 3.8 – Participação dos discentes em ações
vinculados às Políticas de Ensino, IFMA, 2017.
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participou
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Programas de Monitoria e de Estágios.
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Figura 3.9 – Avaliação dos técnicos
administrativos quanto a integração com discentes
e docentes nas ações vinculadas as Políticas de
Ensino, Pesquisa e Extensão, IFMA, 2017.

3.9)

3.1.2 POLÍTICAS

INSTITUCIONAIS E AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS PARA A

PESQUISA

INICIAÇÃO

OU

CIENTÍFICA,

A

INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA

E

O

DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL

A gestão dos projetos e da produção científica e tecnológica desenvolvidos no
IFMA, por meio do aprimoramento de alguns processos, tem contribuído para dar
transparência ao desenvolvimento e consolidação da pesquisa como diferencial da
instituição. Os editais da PRPGI e de agências de fomento visam o incentivo a pesquisa
e o aprimoramento profissional. No tocante, o IFMA apresentou um aumento
expressivo de cerca 60% na quantidade de projetos PIBIC aprovados e executados no
último triênio, como destacado na Figura 3.10.
De acordo com a Figura 3.10, também é destacado o aumento expressivo no
quantitativo de projetos de desenvolvimento institucional, sendo 31(trinta e um)
bolsistas contemplados em 13 (treze) projetos aprovados no ano 2015 e em 5 (cinco)
projetos em 2016, e 90 9 (noventa) bolsistas divididos em 29 (vinte e nove) projetos
aprovados em 2017. Houve aumento expressivo também nos projetos de pesquisa
voluntária.
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Figura 3.10 - Quantitativo de projetos de pesquisa aprovados por
programa institucional do IFMA, 2015-2017 (Fonte: SUAP; Relatórios
de Gestão, 2015, 2016).
Segundo a Figura 3.10, também é destacado o aumento expressivo no
quantitativo de projetos de desenvolvimento institucional, sendo 31(trinta e um)
bolsistas contemplados em 13 (treze) projetos aprovados no ano 2015 e em 5 (cinco)
projetos em 2016, e 90 9 (noventa) bolsistas divididos em 29 (vinte e nove) projetos
aprovados em 2017. Houve aumento expressivo também nos projetos de pesquisa
voluntária.
Em contrapartida, a quantidade de projetos voltados ao desenvolvimento
tecnológico e inovação (PIBITI) no ano de 2017 diminuiu aproximadamente 35% em
relação ao ano de 2015 e cerca de 40% em relação ao ano de 2016. Este fato
provavelmente se deve a falta de infraestrutura e de equipamentos básicos para
realização desses projetos ou mesmo a falta de familiaridade com os temas desta esfera,
em muitos campi.
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Na Figura 3.11 é observado o

10,2%

percentual da oferta de bolsas
por fonte financiadora no triênio
2015- 2017. Claramente a maior
42,6%

47,3%

porcentagem de cota é ofertada
pelo IFMA, indicando a forte
política

CNPq

IFMA

FAPEMA

Figura 3.11 – Percentual de oferta de bolsas por
fonte financiadora, IFMA, 2015-2017 (Fonte:
SUAP; Relatórios de Gestão, 2015, 2016)..

implantada

incentivar o desenvolvimento da
pesquisa.

145

O IFMA também apresentou um
113

102

aumento expressivo na quantidade
de grupos de pesquisa no triênio

para

2015-2017 (Figura 3.12). Em
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2017, dos 145 (cento e quarenta e
cinco)

grupos

certificados

no

de

pesquisa

Diretório

de

Grupos de Pesquisa (CNPq), 15
(quinze) grupos estão com status
“em preenchimento” e 21 (vinte e
um) grupos estão com status “nãoatualizado”.

2015

2016

2017

Figura 3.12 – Quantitativo de grupos de
pesquisa do IFMA, 2015-201 (Fonte:
Diretório de Grupos de Pesquisa (CNPq);
Relatórios de Gestão, 2015, 2016)..

A expansão do quantitativo de grupos, com linhas de pesquisa bem definidas,
além de ser fundamental para o desenvolvimento e crescimento da pesquisa no IFMA
incentiva a multidisciplinariedade e promove o intercâmbio de experiências e
conhecimentos entre estudantes e pesquisadores.
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a. Autoavaliação

As maiorias do segmento discente (Figura 3.13A) e do segmento docente
(Figura 3.13B) referiram como satisfatórias ações relativas as Políticas de Pesquisa, ao
que tange a iniciação científica, ao Processo de seleção de bolsas de iniciação cientifica
e a integração das Políticas de Pesquisa e demais atividades. Salienta-se que as
condições para desenvolvimento da pesquisa são insuficientes para cerca da metade do
segmento docente e para cerca de 35% dos discentes.
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Figura 3.13 – Avaliação do (A) segmento discente e (B) segmento docente sobre
algumas ações vinculadas às Politicas de Pesquisa do IFMA, 2017.
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87,3%

90,2%

do

discente

pesquisado (76,2%)
referiu não ter sido
ou ser bolsista PIBIC

32,6%

12,7%

e não ter participado
9,8%

23,8%

maioria

segmento

67,4%

76,2%

A

de

projetos

pesquisa

de
como

voluntários (67,4%)
Bolsista PIBIC Voluntário em
Projeto de
Pesquisa

Atividade
artística

Atividade
desportiva
SIM

(Figura 3.14). Um
NÃO

Figura 3.14 – Participação do segmento discente em ações e
atividades vinculadas às Politicas de Pesquisa e em
atividades artísticas e culturais, IFMA, 2017.

dado

alarmante

considerando a tríade
Ensino-PesquisaExtensão.
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Pela Figura 3.15, cerca de

12,7%

30,0%

22% do segmento técnico
17,2%

administrativo pesquisado
citou o acúmulo de tarefas
como principal empecilho
na participação nas ações e

16,7%

21,6%

atividades relacionadas à
pesquisa . Ademais, cerca
de 17% citou falta de
informação

e

falta

de

oportunidade e cerca de
13%

alegou

interesse.

falta

Como

de

Falta de interesse
Não há oportunidades
Outros

Falta de informação
Acumulo de tarefas

Figura 3.15 – Causas que interferem na participação
do segmento técnico administrativo em ações e
atividades vinculadas às Politicas de Pesquisa do
IFMA, 2017.

outras

causas, 30% referiu falta de formação acadêmica, falta de mais editais que permitam a
participação dos técnicos administrativos e falta de incentivo no plano de carreira.
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3.1.3 POLÍTICAS

INSTITUCIONAIS E AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS PARA A

EXTENSÃO

A Política de Extensão do IFMA é compreendida como o conjunto de ações que
promovem a articulação e o diálogo entre os setores públicos, a sociedade e os setores
produtivos. Dessa forma, a extensão institucional permite a estreita relação entre a
práxis educacional, inerente ao conhecimento produzido no âmbito do Instituto Federal
e a pluralidade de saberes, oriundos da comunidade em que está inserido.
Buscando contribuir para a o fortalecimento do tripé ensino-pesquisa-extensão, a
PROEXT oferta anualmente editais visando registro, monitoramento e apoio de ações
de extensão, apoio a realização de eventos, fomento para criação e consolidação de
empresa juniores, cadastro de empresa parceiras e outros, em atendimento à (a) Política
de estágio e egressos, (b) Política de programas do governo federal, (c) Política de
empreendedorismo e cooperativismo, (d) Política de projetos de extensão e (e) Política
de cultura (PDI, 2014) (Figura 3.16).

36
114

O IFMA por

64

68

Apoio a Ações
de

54
55

58

do

Programa de

86

90

meio

Extensão,

38
36

operacionaliza

2015

7

9

11
13

internos

0

0

0
0

7

12

14

do por editais

2016
Projetos
Cursos
Programas e Outros
Empresas juniores

2017
Eventos
Visitas Técnicas
Cooperação técnica

Figura 3.16 – Quantitativo das ações vinculadas às Políticas de
Extensão, IFMA, 2015-2017 (Fonte: SUAP; Relatórios de Gestão,
2015, 2016; 2017).
Figura 3.16 – Quantitativo das ações vinculadas às Políticas de
Extensão, IFMA, 2015-2017
SUAP;INSTITUCIONAL
Relatórios –de
Gestão,
RELATÓRIO DE(Fonte:
AUTOAVALIAÇÃO
2015-2017
2015, 2016; 2017).

campi

dos
e

de

fluxo continuo
tem observado
aumento

no

quantitativo
de ações de
extensão. Tais

ações acontecem na forma de projetos, cursos, oficinas, eventos, visitas técnicas,
viagens de estudo, dentre outras. Ao todo, foram 404 ações em 2017; 220 ações em
2016 e 151 ações em 2015. Ressalta-se que muitas ações de extensão são desenvolvidas
sem o devido registro, mesmo com toda a informação pertinente sendo amplamente
divulgada. De modo que os indicadores para Políticas de Extensão são de certo modo,
subestimados.

146.554
119.273

Com

aumento

ações

de

das

extensão,

também há aumento da
quantidade de atores
acadêmicos
envolvidos,

e

beneficiários

de
dessas

ações como mostrado

8.768

na Figura 3.17. Por
2015

2016

beneficiários entende-

2017

Figura 3.17 – Quantitativo de beneficiários das ações de
extensão, IFMA, 2015-2017 (Fonte: SUAP; Relatórios de
Gestão, 2015, 2016; 2017).
governamentais

federais;

instituições

governamentais

se:

discentes

técnica);

(visita

comunidade

em geral; instituições
estaduais;

instituições

governamentais municipais; organizações de iniciativa privada; movimentos sociais;
organizações não-governamentais; organizações sindicais; grupos comunitários.
22,3%

a. Autoavaliação

Pela Figura 3.18

percebe-se que a

maioria dos discentes não participou ou
não participa de ações de extensão no

77,7%

ano de 2017. Isto pode ser fruto do
desconhecimento sobre o que são ações
de extensão.

NÃO

SIM

Figura 3.18 – Participação do segmento
discente em Projetos/Programas de
Extensão, IFMA, 2017.
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O

grau

de

satisfação

do

segmento docente
e discente quanto
as

ações

de

extensão consta na
Figura 3.19.
Ambos segmentos
referiram

como

satisfatórias

as

politicas

e

mecanismos

de

incentivo
extensão
relação

a
e

a
das

atividades

de

extensão com a
sociedade.
Ressalta-se
Figura 3.19 – Avaliação do (A) segmento docente e do (B)
segmento discente sobre algumas ações vinculadas às Politicas
de Extensão do IFMA, 2017

a

quantidade
expressiva

de

discentes que se

manifestou como “não apto a responder” (NA). Tal fato pode confirmar certo
desconhecimento do segmento discente sobre a Extensão e as ações de extensão, além
de refletir uma necessidade de discussões sobre o tema.
As causas que interferem na participação do segmento técnico administrativo em
ações de extensão constam na Figura 3.20. A maioria (~40%) do segmento refere
“outras causas” como interferentes na sua participação em ações de extensão, como
falta de formação acadêmica, falta de mais editais que permitam a participação dos
técnicos administrativos e falta de incentivo no plano de carreira. Acúmulo de tarefas,
falta de interesse e falta de oportunidades também apresentaram quantidade expressiva.
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39,0%

16,2%
15,2%

15,2%
23,5%
Falta de interesse
Falta de informação
Não há oportunidades
Acumulo de tarefas
Outros

Figura 3.20 – Causas que interferem na
participação do segmento técnico administrativo
em ações vinculadas às Políticas de Extensão,
IFMA, 2017.

3.1.3 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES DE ESTÍMULO E DIFUSÃO PARA A PRODUÇÃO
ACADÊMICA DOCENTE

O PDI 2014-2018 prevê como um dos princípios da Política Institucional de
Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do IFMA, a valorização e reconhecimento da
produtividade de caráter individual e coletivo (p.33) e o incentivo a produção
qualificada de conhecimento científico e tecnológico (p.35). No tocante, cita-se o
Programa de Apoio à Participação em Eventos Internacionais e Nacionais (Ver item
3.1.5), visando à divulgação da produção docente e discente em eventos.
O IFMA compreende três periódicos – Acta Tecnologica, Innover e Revista do
Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e Indiodescendente- NEABI – e a Editora IFMA.
Ademais, os Programas de Apoio à Publicação (PRPGI) visam atender a publicação de
obras originais dos servidores, apoio à publicação de livros impressos e e-books para
divulgar o conteúdo das aulas dos professores como auxílio didático aos alunos,
programa de apoio à publicação de Teses e Dissertações defendidas por servidores ou
alunos dos programas de Pós-Graduação do IFMA.

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2015-2017

39

30

Na Figura 3.21
são apresentadas

10

as

propostas
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de

7

Auxílio
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de

3
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Eventos
Científicos
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Auxilio eventos/docentes

pra

Docentes

Apoio da publicação de artigos

e

propostas

Figura 3.21 – Propostas aprovadas em Programas de Auxilio a
Participação de Eventos e de Publicação de Artigos Científicos,
IFMA, 2015-2017 (Fonte: SUAP; Relatórios de Gestão, 2015,
2016).

aprovadas

no

Programa

de

Apoio

a

Publicação de Artigos Científicos no triênio. Pela Figura 3.21, percebe-se um aumento
expressivo na quantidade de propostas aprovadas para participação de eventos por
docentes. Em contrapartida, foram poucas as propostas aprovadas para o apoio a
publicação de artigos.

a. Autoavaliação

Cerca

de

5,1%

80%

16,8%

do

segmento docente pesquisado
consideraram
apoio

satisfatório

institucional

o
a

participação e divulgação da
produção

acadêmica

em

eventos (Figura 3.22), o que
corrobora

com

institucionais.

as

78,1%

ações

Insuficiente

Satisfatório

NA

Figura 3.22 – Avaliaçãodo segmento docente
sobre o apoio institucional para participação e
divulgação da produção acadêmica docente,
IFMA, 2017.
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3.1.4 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS

O PDI 2014-2018 prevê a Política de Egressos (p.49), considerando a relação da
instituição de ensino com os diversos setores produtivos – arranjos produtivos locais,
regionais, nacionais e internacionais.
Atualmente as principais ações pertinentes ao tema são:
(1) IFMA no Mundo, que visa acompanhamento de egressos para identificar
dinâmica no acesso ao mercado de trabalho e em atividades de
empreendedorismo.
(2) Encontro de Egressos, evento visando proporcionar um momento de
integração entre os ex-alunos.
Contudo a CPA CENTRAL não obteve informações sobre a aplicação desses e
de outros mecanismos de acompanhamento de egressos, sobre atualização sistemática a
respeito da continuidade na vida acadêmica ou da inserção profissional, sobre a relação
entre a atuação do egresso e a formação recebida e outras ações.
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3.1.5 POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA INTERNACIONALIZAÇÃO

O PDI 2014-2018 prevê apoio à participação estudantil em mobilidade
internacional (p.68), visando a concessão de ajuda de custo para a participação dos
estudantes candidatos e/ou aprovados em programas de bolsas de estudo no exterior
oferecidos pelas agências de fomento nacional e internacional, para pagamento de
despesas referentes a procedimentos para tirar visto, taxas consulares, passagens,
hospedagem, exames clínicos e/ou laboratoriais, alimentação, traslado, inscrições em
Testes de Proficiência em Línguas Estrangeiras, pagamentos de Cursos Preparatórios
para Testes de Proficiência em Línguas Estrangeiras, taxas para retirada de passaporte e
traduções juramentadas.
Em

consonância,

a

PRPGI

por

meio

do

Programa

Especial

de

Internacionalização da Pesquisa proporciona possibilidades de cooperação e
compartilhamento de informações sobre educação superior e programas de pesquisa,
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assim como das oportunidades de pós-graduação e mobilidade acadêmica entre as
instituições.
Quantitativo

8

relativo

a

concessão de auxílios para

7
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eventos

internacionais de 2015 a
2017 constam na
3.23.
3
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missões de pesquisa em
instituições
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também podem ser notadas
no triênio.. Cabe ressaltar,
que no ano de 2017, o
2015

2016

2017

Figura 3.23 – Quantitativo de propostas vinculadas ao
Programa de Internacionalização da Pesquisa do
IFMA, 2015-2017 (Fonte: SUAP; Relatórios de
Gestão, 2015, 2016).
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Figura 3.24 – Quantitativo de propostas aprovadas
vinculadas ao Programa de Mobilidade Internacional
do IFMA, 2015-2017 (Fonte: SUAP; Relatórios de
Gestão, 2015, 2016).
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3.2 DIMENSÃO 4: COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

Esta dimensão remete comunicação e divulgação de informações e uma forma
de resposta da instituição para a sociedade.

3.2.1 COMUNICAÇÃO DA IES COM A COMUNIDADE EXTERNA
De acordo com PDI 2014-2018, é objetivo “dotar o IFMA de comunicação
institucional, estratégica e integrada” (p.23) tomando por base a sociedade e o público
prioritário previamente identificado.
Para comunicação externa dois setores são importantes: Assessoria de
Comunicação (ASCOM) e a Ouvidoria Institucional. A ASCOM é o setor responsável
pela gestão da Comunicação no IFMA e tem como objetivo fortalecer o relacionamento
da instituição com seus diversos públicos, dando amplo conhecimento à sociedade sobre
as ações e os programas executados pelo Instituto. A Ouvidoria Institucional por sua vez
representa as demandas da comunidade (externa e interna) e as respectivas devolutivas.
O Portal institucional (https://www.ifma.edu.br) é uma das principais fontes de
informação para a comunidade externa, com a publicação de editais para ingresso no
ensino superior, seletivos e concursos, divulgação de eventos, editais de licitação,
informações sobre o acervo da biblioteca e documentos publicados, além de
informações sobre professores e servidores, a localização dos campi e uma aba para a
Ouvidoria Institucional. Parte da alimentação dos sites dos campi é de responsabilidade
das Comissões Permanentes de Comunicação.
O acesso à Ouvidoria pode ser via (1) telefone, (2) portal institucional e SUAP
(https://ouvidoria.ifma.edu.br/), (3) correspondência, (4) presencial, (5) e-SIC
(https://www.acessoainformacao.gov.br/)

e

(6)

e-OUV

(https://sistema.ouvidorias.gov.br/). Todos os canais estão disponíveis para os cidadãos,
independente de vínculos institucionais.
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Figura 3.25 – Demandas da Ouvidoria Institucional, IFMA,
2015-2017 (Fonte: Relatórios de Gestão, 2015, 2016, 2017).

referem-se

a

reclamações

e

solicitações. Entende-se que a manutenção de canais de interação com os atores internos
e externos é uma necessidade e a Ouvidoria Institucional cumpre esse papel, recebendo
demandas que serão encaminhadas para a devida área competente para esclarecimentos,
soluções e retorno ao solicitante.

a. Autoavaliação

A maioria do segmento técnico

5,2%
25,2%

administrativo considerou como
satisfatórias a comunicação com
a comunidade externa e também
a imagem pública seus dos
69,6%

respectivos campi (Figura 3.26).
A maioria dos docentes e em

Satisfatório

Insuficiente

NA

Figura 3.26 – Avaliação do segmento técnico
administrativo sobre a comunicação externa e a
imagem pública da instituição, IFMA, 2017.

menor

escala

consideraram
com

a

os
a

discentes,

comunicação

sociedade

satisfatória (Figura 3.27A).
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Figura 3.27 – Avaliação dos docentes e discentes quanto a (A) comunicação com a
sociedade e (B) imagem pública da instituição, IFMA, 2017.
Gráfico 06 – Demandas da Ouvidoria Institucional para o IFMA-BAR por ano.
Uma maioria expressiva dos segmentos docente e discente consideraram a
imagem pública da instituição como satisfatória (Figura 3.27B).
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3.2.2 COMUNICAÇÃO DA IES COM A COMUNIDADE INTERNA

As ações de comunicação com o público interno visam conquistar o
comprometimento dos servidores com as prioridades institucionais previstas no PDI.
O portal institucional também é uma das principais fontes de informação para os
alunos e servidores, com divulgação de editais internos de pesquisa, extensão e ensino,
editais de assistência ao educando, resultados de editais, eventos, calendário acadêmico
e outros. Os estudantes têm acesso ainda a informações acadêmico-administrativas, por
meio da aba “aluno” (https://www.ifma.edu.br/aluno/) onde podem ter acesso ao
sistema acadêmico, vagas de estágio e ao Sistema Nacional de Emprego (SINE). Para os
professores

e

técnicos

administrativos,

na

aba

“servidores”

(https://servidor.ifma.edu.br/) encontram-se atualizações sobre planos de saúde,
convênios para benefícios, manuais e cartilhas, regulamentos e legislação, campanhas,
Portal do Servidor Federal, dentre outros.
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Todos os servidores têm e-mails institucionais da plataforma Google® que além
de permitir troca de e-mails, criação de grupos e listas de e-mails e compartilhamento de
arquivos, também permite conversas e webconferências via Hangouts®. Boletins
informativos semanais via email, como o boletim “Sexta no Ponto”, fornecem
informações atualizadas. Os campi contam com murais informativos físicos para cada
setor, para divulgação de editais, resultados, campanhas e informativos no geral.

a. Autoavaliação

As formas de obtenção de informações nos campi estão dispostas na Figura
3.28. Para o segmento discente, as formas mais utilizadas são por meio de boletins
informativos, avisos em quadros e murais, informes e email e conversando com outros
colegas discentes. O mesmo ocorre para o segmento técnico administrativo. Para o
segmento docente, boletins informativos, avisos em quadros e murais, informes e email;
reuniões, encontros e palestras; e conservando com colegas são as formas de
comunicação interna mais utilizadas.

6,2%
5,6%
4,5%

Ofícios, memorandos e cartas internas

Reuniões, encontros, palestras

8,1%
13,2%
5,2%

Conversando com os outros colegas discentes

13,2%

33,6%
23,9%
45,0%

Boletins informativos, avisos em quadros, internet
e e-mail.

67,5%
63,4%
7,1%
0,5%
3,0%

NA

Discentes

Docentes

Técnicos administrativos

Figura 3.28 – Formas utilizadas para obtenção de informações nos campi, IFMA, 2017.
O grau de satisfação dos segmentos sobre a assiduidade da divulgação das
informações nos campi consta na Figura 3.29.
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Figura 3.29 – Avaliação dos segmentos (A) discente, IB) docente e (C) técnico
administrativo quanto a assiduidade na divulgação das informações nos campi,
IFMA, 2017.
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Para o segmento discente (Figura 3.29A) a assiduidade na divulgação das
portarias, eventos, palestras, encontros e relatórios de ensino foi satisfatória para
maioria; enquanto, a assiduidade na divulgação foi insuficiente para os relatórios
financeiros e boletins de serviço interno. Para os segmentos docente (Figura 3.29B) e
técnico administrativo (Figura 3.29C), a assiduidade na divulgação de todas as
informações internas foi considerada satisfatória.

3.3 DIMENSÃO 9: POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES

Esta dimensão compreende uma gama diversificada de estratégias, serviços,
oportunidades aos discentes.

3.3.1 POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES
48

O IFMA, por meio da Diretoria de Assistência ao Educando (DAE), da PROEN,
da PRPGI e da PROEXT, implementa Políticas para o Atendimento aos Discentes, de
forma a democratizar as condições de permanência, minimizar os efeitos das
desigualdades sociais, reduzir as taxas de evasão e promover a inclusão social. De
acordo com o PDI 2014-2018 (p.165-175), a Política de Atendimento aos Discentes
compreende:
- Programas universais de apoio pedagógico:
 Programa de apoio pedagógico
 Programa de acompanhamento psicológico
 Programa de apoio às pessoas com necessidades educacionais específicas

- Programas de apoio financeiro:


Auxílio transporte



Auxílio monitoria



Bolsa alimentação
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Bolsa de assistência ao aluno



Apoio à participação estudantil em eventos



Apoio à participação estudantil em mobilidade internacional.

Somam-se a estes, os estímulos a permanência (jogos estudantis, residências
estudantis etc, p.169), o apoio a organização estudantil, o acompanhamento de egressos
e o programa de estágios.
Para desenvolvimento das políticas aos estudantes, cada campus do IFMA
dispõe de uma Coordenação de Assistência ao Educando (CAE) que articulada com
outros setores, é responsável pela coordenação dos programas e projetos para
atendimento aos discentes envolvendo o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Os programas
são divulgados via editais universais (voltados para toda comunidade discente) e editais
específicos (voltados para demandas dos estudantes em suas necessidades específicas),
facilitando o acesso dos alunos.
O Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas é operado pelo
NAPNES. O programa pertence ao Plano de Promoção de Acessibilidade (PDI 20142018, p.170) que por sua vez prevê atendimento prioritário, imediato e diferenciado às
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, para utilização, com segurança e
autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das
edificações, dos serviços de transporte; dos dispositivos, sistemas e meios de
comunicação e informação, serviços de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de
Sinais – LIBRAS.
Um setor de contínuo atendimento aos discentes, além da própria Coordenação
do Curso, é o Departamento de Registro Acadêmico (DRCA), que visa o contínuo
aperfeiçoamento do atendimento presencial ao discente, bem como o atendimento por
meio de serviços e informações disponibilizadas digitalmente ao aluno (como o SUAP
acadêmico). Para tanto, também é fundamental o permanente aperfeiçoamento dos
processos internos deste setor, visando a melhoria constante dos serviços oferecidos ao
corpo discente e aos demais setores dependentes de informações. Entende-se que a
melhora dos serviços de internet é um ponto fundamental para a melhoria desse setor.
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a. Autoavaliação

Na Figura 3.30 estão
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70,4%
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53,3%

50,3%
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43,0%
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18,6%
10,9%
5,2%

3,7%

nos

campi.

Apesar

maioria

de

da
cada

segmento considerar
Discentes

Docentes

a

Técnicos
Satisfatório

Insuficiente

NA

Figura 3.30 – Avaliação dos segmentos quanto a
acessibilidade, IFMA, 2017.

acessibilidade

satisfatória,

uma

quantidade
significativa
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segmentos docente e
técnico

72,2%

70,2%
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insuficiente este item.
54,5%

A

maioria

segmento
19,0%

20,0%

8,8%

23,9%
21,6%

como

satisfatórios

9,8%

Programas de
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Assistência
profissional
Estudantil
continuada ofertada
(transporte,
ou incentivada
moradia, bolsa
trabalho) Satisfatório Insuficiente

discente

considerou

recepção
Procedimento de
recepção de novos
alunos no Campus

do

a

a

novos

alunos, os programas
de

assistência

educando
NA

Figura 3.31 – Avaliação do segmento discente quanto ações
de vinculadas às Politicas de Atendimento aos Discentes,
IFMA, 2017.

e

ao
o

incentivo a formação
continuada
3.31).

Gráfico 06 – Demandas da Ouvidoria Institucional para o
IFMA-BAR por ano.
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3.3.2 POLÍTICAS

INSTITUCIONAIS E AÇÕES DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO DISCENTE E À

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS (GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO)

10

Cita-se o Apoio à Participação
Estudantil em Eventos como parte
da Política de Atendimento aos
Discentes contida no PDI e como
ação de estímulo à produção
discente

3

e

participação
2

triênio

à
em

organização
eventos.

2015-2017,

o

e
No

IFMA

atendeu a solicitações de ajuda de
custo para discentes participantes
2015

2016

2017

Figura 3.32 – Quantitativo de discentes da
graduação e pós-graduação contemplados com
ações de incentivo a participação em eventos
do IFMA, 201-2017(Fonte: SUAP; Relatórios
de Gestão, 2015, 2016).

de eventos, como apresentado na
Figura 3.32. Percebe-se aumento
na

quantidade

de

discentes

assistidos por ações de incentivo e
estimulo a participação de eventos.

.

Gráfico 06 – Demandas da Ouvidoria
Institucional
a. Autoavaliação para o IFMA-BAR por ano.

Pela Figura 3.33,
a grande maioria
do

segmento

docente,

refere

como satisfatório
o

apoio

institucional para
participação

e

divulgação

da

Figura 3.33 – Apoio institucional para participação e
divulgação da produção acadêmica discente, IFMA, 2017.
Gráfico 06 – Demandas da Ouvidoria Institucional para o
IFMA-BAR por ano.
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produção acadêmica em eventos. Sendo que deste montante, cerca de 75% foram
contemplados com auxílios financeiros institucionais.

3.4 ANÁLISE DOS DADOS E INFORMAÇÕES
Nos anos de 2015 e 2016, já era observado aumento das ações vinculadas ao
ensino, pesquisa e extensão. A consolidação desse aumento ocorreu em 2017. Com uma
análise crítica dos programas, projetos, atividades e ações vinculadas às Políticas para
Ensino, Pesquisa e Extensão, percebe-se o ganho de cada vez mais relevância o aspecto
da interdisciplinaridade, na medida em que propiciam a integração de saberes e
metodologias de campos diferentes do conhecimento, por meio de estudos e
investigações científicas, da reflexão de problemas complexos e abrangentes envolvidos
na educação e na sociedade.
Ademais, a revisão contínua dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, a ampliação
do conhecimento sobre as ações de pesquisa, a diversificação das ações de extensão, a
prática de ações vinculadas ao ensino, a celebração de convênios interinstitucionais
nacionais e internacionais, o inicio de novos cursos de graduação e pós-graduação
autorizados, o incentivo crescente à publicação e participação em eventos, a efetivação
de ações de acompanhamento de egressos: todas essas ações tendem a favorecer ainda
mais os indicadores referentes a Dimensão 2 (Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão).
A comunicação com a comunidade externa e interna, nos anos de 2015 e 2016,
mostrou-se insuficiente. Em 2017, estes indicadores foram considerados satisfatórios.
Provavelmente, o atual grau de satisfação se deve a melhoria relativa dos serviços de
internet em alguns campi. Além disso, a abertura dos campi à comunidade externa
durante eventos institucionais também poder ter colaborado com a melhoria dos
indicadores da Dimensão 4 (Comunicação).
Sobre a Política de Atendimento aos Discentes (Dimensão 9), acessibilidade nos
anos anteriores foi categorizada como “péssima” pela maioria de cada segmento. Em
2017, por sua vez, a acessibilidade foi considerada satisfatório por todos os segmentos.
Contudo, quantidade expressiva dos segmentos docente e técnico administrativo alguns
campi categorizou como insuficiente as Políticas de Acessibilidade. De fato, núcleos
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institucionais importantes para execução destas políticas, como o NAPNES, em muitos
campi, estão inoperantes. Programas assistenciais (como auxílios transporte, moradia e
alimentação), no triênio, foram caraterizadas como satisfatórias, bem como o apoio
institucional à participação em eventos.
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4 EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO

4.1 DIMENSÃO 5: POLÍTICAS DE PESSOAL

Abordam-se, nesta dimensão, as políticas, as ações, a avaliação e indicadores de
acompanhamento dos servidores.

4.1.1 POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO DOCENTE E FORMAÇÃO CONTINUADA
De acordo com o PDI 2014-2018, “a qualidade da atuação do Instituto Federal
do Maranhão perpassa pelo processo de qualificação do seu pessoal, o qual assume
sua posição na categoria de investimento institucional” (p.153).
Nesta perspectiva, a Política de Qualificação do IFMA entende que a formação
permanente dos servidores técnico-administrativos e docentes é um ponto estratégico,
possibilitando, em vias de regra, a valorização do servidor, ampliação de suas
competências

e

conhecimentos,

melhora

do

seu

desempenho

e

assim,

o

desenvolvimento institucional.
A operacionalização desta politica fica a cargo da PROEN, PRPGI e PRGP, por
meio de:
(1) Cursos de pós-graduação stricto-sensu (MINTER e DINTER e outros
convênios);
(2) Cursos de pós-graduação lato-sensu;
(3) Cursos de graduação para técnicos administrativos em educação;
(4) Cursos de atualização, extensão e de treinamento/capacitação;
(5) Apoio a participação em eventos como congressos, encontros, seminários etc;
(6) Programa de Incentivo à Produção Científica;
(7) Programa de Bolsa de Incentivo à Qualificação dos Servidores (PROQUALIS);
dentre outros.
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Na Figura 4.1, são apresentados (A)
o quantitativo de servidores com
mestrado

e

doutorado,

(B)

o

quantitativo de docentes afastados
para cursar mestrado e doutorado e
(C)

quantitativo

de

bolsas

PROQUALIS no triênio.
Além dos já mencionados Auxílios
para Participação em Eventos e de
Apoio a Publicação de Artigos, pela
Figura 4.1 houve incremento na
quantidade

de

servidores

com

mestrado e doutorado no triênio: um
aumento de cerca de 11% no
quantitativo

de

servidores

com

doutorado e de cerca de 7% no
quantitativo

de

servidores

com

mestrado, considerando os anos de
2016 e 2017.
No que tange ao número de docentes
afastados, houve um aumento de
cerca de 45% nos afastamentos para
doutorado e de cerca de 55% nos
afastamentos para mestrado, de 2016
e 2017. Ademais, o número de
Figura 4.1 – (A) Quantitativo de servidores
por titulação, (B) docentes afastados para
Programas de Mestrado e Doutorado e (C)
quantitativo de bolsas PROQUALIS, IFMA,
2015-2017 (Fonte: SUAP; Relatórios de
Gestão, 2015;2016).
Gráfico 06 – Demandas da Ouvidoria
Institucional para o IFMA-BAR por ano.

bolsas de incentivo à qualificação
dos

servidores

(PROQUALIS)

distribuídas no triênio praticamente
foi triplicado.
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a. Autoavaliação
Pela Figura 4.2, a maioria do

11,6%

segmento docente categoriza como
satisfatórias as ações vinculadas a

24,1%

capacitação e formação continuada..
Isto corrobora com o incentivo
institucional à qualificação por meio

64,2%

da concessão de afastamentos para
Satisfatório

Insuficiente

NA

Figura 4.2 – Avaliação do segmento docente
sobre as ações vinculadas a Politica de
Capacitação
e
Formação
Profissional
Continuada, IFMA, 2017.

pós-graduação e de bolsas.

Gráfico 06 – Demandas da Ouvidoria
Institucional para o IFMA-BAR por ano.
4.1.2 POLÍTICA

DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O CORPO

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

O corpo técnico administrativo é composto pelos servidores técnicos de nível
básico, médio e superior, permanentes, que compõem o Quadro Referência de
Servidores (PDI 2014-2018, p.162).
Neste aspecto, atendendo ao PDI e às políticas voltadas ao corpo técnicoadministrativo, a capacitação é promovida por meio de cursos externos e internos. Dessa
forma, aos técnicos são ofertadas ações de capacitação, e, por conseguinte,
oportunidades que contribuem para o desenvolvimento pessoal e profissional. Da
mesma forma que o segmento docente, o desenvolvimento do servidor na carreira se dá
pela mudança de nível de capacitação (Progressão por Capacitação) ou de padrão de
vencimento (Progressão por Mérito Profissional).
O IFMA concedeu afastamento aos técnicos para capacitações e qualificações de
acordo com o quantitativo discriminado na Figura 4.3. A maior quantidade de
afastamentos referem-se a capacitações.
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De acordo com a

264

base de dados do
215

SUAP,

183

as
capacitações

concluídas incluem
(a)
13

1
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curso

execução

0

orçamentária;
2015
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Capacitação
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Mestrado

de

curso

de

(b)
gestão

Doutorado

Figura 4.3 – Quantitativo de técnicos administrativos
afastados para programas de educação informal (capacitação)
e programas de mestrado e doutorado, IFMA, 2015-2017
(Fonte: SUAP; Relatórios de Gestão, 2015;2016).

tributária

de

contratos

e

convênios; (c) curso
de

gestão

e

formação
e gestores
contratos Institucional
administrativos;
Gráfico de
06fiscais
– Demandas
dadeOuvidoria
para(d)o gestão e fiscalização de
IFMA-BAR
por ano.
contratos
administrativos;
(e) curso de licitações e contratos administrativos; (f) curso
de regime jurídico único; (g) curso de dispensa e inexigibilidade de licitação; (h) curso
de licitações públicas e formação de pregoeiros; e (i) curso de gestão tributária de
contratos e convênios, dentre outras.
Além destes cursos de capacitação, acrescentam-se Mestrados em Politicas
Públicas, em Educação, em Administração de Empresas, dentre outros, bem como
autorizações e auxílios financeiros para participação de eventos, a saber: XXXVI e
XXXVII Encontro Nacional de Dirigentes de Pessoal e Recursos Humanos das
Instituições Federais de Ensino; XXVII Congresso Brasileiro de Biblioteconomia; e
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratação Públicas, e
outros.
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a. Autoavaliação

10,8%

Pela Figura 4.4, a maioria do
segmento técnico administrativo
56,9%

categoriza como satisfatórias as
ações vinculadas a capacitação e

32,4%

formação continuada. O que
Satisfatório
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Figura 4.4 – Avaliação do segmento técnico
administrativo sobre a operacionalização da Politica
de Capacitação e Formação Continuada, IFMA,
2017.

corrobora

com

o

incentivo

institucional à qualificação por
meio

da

concessão

de

afastamentos para pós-graduação
e capacitação.

4.2 DIMENSÃO 6: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO

Esta dimensão relaciona-se especialmente com o funcionamento, independência
e autonomia da instituição e a participação dos segmentos da comunidade acadêmica
nos processos decisórios.

4.2.1 PROCESSOS DE GESTÃO INSTITUCIONAL

A organização e a gestão do IFMA são alinhadas a missão, visão, valores,
objetivos e metas do PDI, bem como a outros documentos oficiais como PPI,
Regimento, Manual do Servidor, Código de Ética do Servidor Federal e do Servidor do
IFMA, e outros. O Planejamento Estratégico contido no PDI definiu 4 estratégias, 17
objetivos e 31 metas e os respectivos projetos estratégicos, sob responsabilidade das
órgãos institucionais e desdobrados em planos de ações.
A estrutura organizacional simplificada do IFMA é delineada no Figura 4.5. As
coordenações dos cursos superiores estão sob influência do Departamento de Ensino
Superior e Tecnologia (DESTEC), Departamento de Ensino (DE) e a Diretoria de
Desenvolvimento Educacional (DDE).
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Figura 4.5 – Estrutura organizacional simplificada do IFMA (adaptada do
PDI, 2014).

Ademais, a estrutura organizacional do IFMA prevê o aumento do número de
colegiados de cursos superiores, de forma autônoma, propiciando a tomada de decisões
com a participação dos diferentes segmentos da Instituição, definindo e implementando
políticas de ensino, pesquisa e extensão, explicitadas no PDI.
O colegiado de um curso superior no IFMA é composto por todos os docentes
da graduação, pelo coordenador do curso, por no mínimo 1 (um) pedagogo ou técnico
em assuntos educacionais e por no mínimo 1 (um) discente regularmente matriculado. A
atuação do colegiado se dá por meio de reuniões periódicas para análise, aprovação e
acompanhamento de atividades e ações, e demais atribuições de acordo com a
Resolução CONSUP/IFMA nº75/2016. As decisões colegiadas e dos demais órgãos são
divulgadas por email, murais, pessoalmente e ou site institucional.

a. Autoavaliação
Na Figura 4.6 e Figura 4.7 estão dispostos os graus de satisfação dos segmentos
discente e docente, e técnico administrativo, respectivamente, quanto à organização e
gestão institucional, por conseguinte, sobre os setores.
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Figura 4.6 – Avaliação do (A) segmento discente e (B) segmento docente sobre
a atuação de órgãos institucionais, IFMA, 2017.
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De modo geral, a maioria de

6,0%

18,7%

cada segmento referiu como
satisfatória a organização e
gestão institucional, e também
a atuação dos setores.

75,4%
Satisfatorios

Insuficiente

NA

Figura 4.7 – Avaliação do segmento técnico
administrativo sobre a organização e gestão dos
campi, IFMA, 2017.

Destaca-se,

contudo,

os

percentuais

expressivos

em

relação ao desconhecimento
sobre os setores. Isto pode
denotar tanto certo descaso
da gestão em informar sobre
os processos e a organização,

quanto descaso dos próprios atores acadêmicos quanto aos setores e procedimentos
administrativos.

4.2.2 SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO

O IFMA oferta programas de incentivo a produção e distribuição de material
didático por meio de editais vinculados a Editora do IFMA (EdIFMA). Os editais são
voltados a publicação de apostilas e manuais didáticos e de e-Books, bem como de anais
de eventos internos. Consideram-se ainda os materiais disponibilizados nas Bibliotecas
dos campi.
No geral, há esforço para que o acervo das bibliotecas atendam as ementas das
disciplinas.

Cada biblioteca conta com bibliotecários e auxiliares de biblioteca,

atendendo em caráter de escala nos turnos diurno e noturno. Contam ainda
computadores com acesso a internet destinado para uso dos discentes. Demais materiais
didáticos (e-Books, apostilas, material multimídia usados nas aulas etc) quando não
disponibilizados na biblioteca, são distribuídos pelos próprios docentes por meio de email e ou dispositivos móveis.
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a. Avaliação

Na

Figura

4.8

estão

discriminados os graus de
satisfação do (A) segmento
docente e do (B) segmento
técnico

administrativo

quanto ao funcionamento e
acervo da biblioteca.
Uma

maioria

expressiva

do

docente

e

pouco
segmento
técnico

administrativo (~ 55,8% e
~53,3%,

respectivamente)

consideraram

como

satisfatórios

o

funcionamento e o acervo
das bibliotecas dos campi.
Ressalta-se
Figura 4.8 – Avaliação do (A) segmento docente e do
(B) segmento técnico administrativo sobre o
funcionamento e acervo das bibliotecas, IFMA, 2017.

campi

que

muitos

manifestaram

insuficiência

a

deste

indicador.

O grau de satisfação dos discentes sobre (a) disponibilidade, qualidade e
quantidade de livros disponíveis; (b) atendimento das necessidades das disciplinas; (c)
atualização do acervo de periódicos e (d) horário de funcionamento das bibliotecas dos
campi está exposto na Figura 4.9. A maioria do segmento discente referiu como
satisfatórios os quatro itens supracitados relativos as bibliotecas. Uma maioria pouco
expressiva foi identificada quanto à atualização do acervo de periódicos científicoacadêmico – de fato, em alguns campi, tal acervo não existe.
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61,0%
Disponibilidade, qualidade e quantidade de livros
disponíveis

37,5%
0,1%
1,4%
64,9%

Acervo da biblioteca atende as necessidades das
disciplinas

31,6%
0,6%
2,9%
57,4%

Atualização doacervo de periódicos cientificoacadêmicos

34,1%
1,7%
6,9%
74,8%

Horário de funcionamento

22,0%
1,1%
2,1%
Satisfatório

Insuficiente

Não existe

NA

Figura 4.9 – Avaliação do segmento discente sobre o funcionamento e acervo das
bibliotecas, IFMA, 2017.
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4.3 DIMENSÃO 10: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Esta dimensão tem em vista principalmente o significado social de manter a
oferta da educação superior.

4.3.1 SUSTENTABILIDADE

FINANCEIRA:

RELAÇÃO

COM

O

DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE INTERNA

O IFMA é uma Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação e,
como tal, sua sustentabilidade financeira é viabilizada, majoritariamente, com recursos
repassados pelo Tesouro Nacional (PDI 2014-2018, p.182). As políticas direcionadas à
aplicação de recursos estão fundamentadas de forma clara no PDI/PPI, visando cumprir
a missão institucional de atender de modo qualificado ao ensino, à pesquisa, e à
extensão.
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Na Figura 4.10 está discriminada distribuição orçamentária média no triênio,
por ação orçamentária (despesas discricionárias). De acordo a Figura 4.10, ação
orçamentária 20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional
e Tecnológica detém cerca de 70% do orçamento. A ação 20RG - Expansão e
Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica por
sua vez reserva cerca de 20% do orçamento. Cerca de 10% do orçamento são destinados
à ação 2994 - Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica. O
restante do orçamento divide-se entre as ações 20RJ- Apoio a capacitação e formação
inicial e continuada para a Educação Básica, 6358- Capacitação de Recursos
Humanos da Educação Profissional e Tecnológica, e outras.

10%

20RL - Funcionamento de
Instituições Federais de
Educação Profissional e
Tecnológica

3%

18%
20RG - Expansão e
Reestruturação de Instituições
Federais de Educação
Profissional e Tecnológica
2994 - Assistência ao
Estudante da Educação
Profissional e Tecnológica

69%
20RJ- Apoio a capacitação e
formação inicial e continuada
para a Educação Básica

Figura 4.10 – Distribuição orçamentária média por ação orçamentária,
IFMA, 2015-2017 (Fonte: Relatórios de Gestão, 2015, 2016, 2017).

a. Autoavaliação

Na Figura 4.11 estão discriminados os graus de satisfação dos segmentos
quanto a sustentabilidade financeira e a distribuição dos recursos financeiros.
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Percebe-se que as maiorias do segmento discente e docente referiram-se como
não aptos a responder, provavelmente em função do desconhecimento quanto aos

Discentes

9,0%

30,3%

22,1%

38,6%

33,7%

7,7%

8,1%

17,6%

17,8%

28,7%

29,8%

56,5%

relatórios orçamentários dos campi.

Docentes
Satisfatório

Técnicos
Insuficiente

Parcialmente

NA

Figura 4.11 – Avaliação dos segmentos sobre a sustentabilidade financeira e
distribuição e aplicação dos recursos financeiros, IFMA, 2017.

Uma sutil maioria do segmento técnico administrativo classificou como
satisfatória a sustentabilidade financeira e distribuição e aplicação dos recursos
financeiros. No mesmo segmento, muitos técnicos manifestaram-se como não aptos a
responder (NA). Ressalta-se que uma quantidade expressiva de cada segmento referiu
como parcialmente eficiente a distribuição e aplicação dos recursos financeiros.
Quanto a participação da comunidade interna, a maioria pouco expressiva dos
segmentos docente e técnico administrativo referiram como satisfatória a divulgação
dos relatórios orçamentários (Figura 4.12). O segmento discente referiu com
insuficiente a divulgação desses relatórios, sendo que uma quantidade expressiva
manifestou-se como não apta a responder (NA). Salienta-se que o IFMA, em seu PDI,
prevê ciência, participação e acompanhamento das instâncias gestoras e acadêmicas,
disponibilização de relatórios orçamentários a comunidade interna.
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6,6%

7,6%

32,0%

41,9%

50,5%

61,3%
33,4%

38,0%
28,7%
Discentes

Docentes

Técnicos
Satisfatório

Insuficiente

NA

Figura 4.12 – Avaliação dos segmentos sobre a divulgação dos relatórios
orçamentários nos campi, IFMA, 2017.
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4.4 ANÁLISE DOS DADOS E INFORMAÇÕES

Nos anos de 2015 e 2016, os indicadores referentes as Politicas de Capacitação e
Formação Continuada dos docentes e do corpo técnico-administrativo foram
classificados como satisfatórios pelos segmentos. Essa classificação foi mantida no ano
de 2017. Estes fatos podem ser explicados considerando que as Políticas de Capacitação
e Qualificação tanto do corpo docente quanto do técnico administrativo estão muito bem
implantadas e operacionalizadas por resoluções e normas internas.
Os indicadores relativos a Organização e Gestão Institucional – processos de
gestão institucional e sistema de controle de produção e distribuição de material didático
– nos anos anteriores, foram considerados pelas maiorias de cada segmento como
satisfatórios. Contudo, a maioria mais expressiva na categoria “satisfatório” foi atingida
em 2017. Isto se deve provavelmente às reestruturações na organização e gestão de
alguns campi e à atualização do acervo de algumas das bibliotecas.
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O desconhecimento quanto a distribuição e aplicação de recursos financeiros,
dos relatórios financeiros e da própria sustentabilidade financeira dos campi por uma
quantidade expressiva de cada segmento foi mantida no triênio. O que indica
necessidade de abertura das discussões a todos os segmentos sobre a execução
orçamentária nos campi, bem como necessidade de divulgação dos relatórios
orçamentários.
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5 EIXO 5 – INFRAESTRUTURA

5.1 DIMENSAO 7: INFRAESTRUTURA FÍSICA
Esta dimensão diz respeito a infraestrutura destinada ao ensino, pesquisa e
extensão ofertada aos servidores e discentes, considerando o objetivo de promover
melhorias e modernização da infraestrutura física e instalações das unidades do IFMA
previsto no PDI.

5.1.1 INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Segundo Relatórios de Gestão (2015; 2016), no geral, existe um modelo padrão
de infraestrutura administrativa, acadêmica e de desporto e lazer com: biblioteca,
auditório (estilo teatro), refeitório, garagem, almoxarifado, bloco de salas de aula,
blocos de laboratórios, bloco pedagógico, bloco administrativo, bloco médico, bloco de
assistência a terceirizadas, sala de armazenamento de resíduos, área de vivência,
complexo esportivo, guarita e instalações sanitárias.

Na Figura 5.1 é

Docentes
Satisfatório

43,0%

3,7%

0,0%

0,5%

0,0%

18,4%

Discentes

1,5%

0,2%

7,8%

53,3%

81,1%

90,5%

a. Autoavaliação

Não existe

pela

maioria

dos

segmentos

como

satisfatória

a

conservação

e

limpeza

das

instalações

dos

campi.

Técnicos
Insuficiente

expresso

NA

Figura 5.1 – Avaliação quanto à conservação e limpeza das
instalações administrativas, IFMA, 2017.
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68,4%

maioria

dos

segmentos
43,0%

53,3%

44,9%

35,1%

45,9%

A

considerou

como

satisfatória

a

infraestrutura
a

0,0%

3,7%

acessibilidade
3,1%

6,1%

3,9%

8,4%

relacionada

(rampas, piso tátil,
avisos em braile

Discentes

Docentes
Satisfatório

Técnicos
Insuficiente

Não existe

etc.) (Figura 5.2).
NA

Contudo, também

Figura 5.2 – Avaliação quanto à infraestrutura de
acessibilidade (rampas, piso tátil, placas de divulgação em
braile etc), IFMA, 2017.

foi mencionada a
inexistência

de

estruturas

de

acessibilidade em alguns campi, fato condiz com a menor diferença entre as categorias
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“satisfatório” e “insuficiente” nos segmentos.

5.1.2 SALAS DE AULA

No geral, os campi IFMA contam com salas de aula com carteiras aos discentes,
mesa e cadeira de apoio aos docentes e quadro branco, frequentemente com aparelhos
de ar-condicionado, lousa digital e ou projetos de multimídia.

a. Autoavaliação

A maioria dos segmentos categorizou como satisfatórios o ambiente e as
instalações das salas de aula (Figura 5.3). Cerca de 64% do segmento discente
pesquisado caracterizou as salas de aula como amplas, arejadas, bem iluminadas e com
mobiliário

adequado

às

atividades

(Figura
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5.4).

53,3%
0,9%

3,7%

14,0%

1,7%

15,9%

43,0%

85,1%

82,4%
Discentes

Docentes
Satisfatório

Técnicos
Insuficiente

Não existe

NA

Figura 5.3 – Avaliação dos segmentos quanto ao ambiente e
instalações das salas de aula, IFMA, 2017.

6,6%

Amplas, arejadas, bem
iluminadas e com
mobiliário adequado.

3,6%

10,7%

15,3%

63,9%

Arejadas, bem iluminadas
e com mobiliário
satisfatório, embora
pequenas.
Bem iluminadas e com
mobiliário satisfatório,
embora mal ventiladas e
pequenas.
Mal ventiladas, mal
iluminadas, pequenas e
com mobiliário
razoavelmente satisfatório.
Mal arejadas, mal
iluminadas, com mobiliário
inadequado e pequenas.

Figura 5.4 – Avaliação das salas de aula pelo segmento discente,
IFMA, 2017.
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5.1.3 AUDITÓRIO

Os auditórios (no modelo teatro) tendem a ser compostos por cadeiras para
plateia, aparelhos de ar-condicionado, projetores de multimídia, mesa cerimonial, caixas
de som e microfones.

3.5.1.4 Salas de professores

As salas dos professores, no geral, tendem a possuir computadores,
gabinetes/estações de trabalho, mesa, cadeiras e armários.

75,5%

a. Autoavaliação

Pela

Figura

docente

12,9%

referente a sala dos
0,9%

1,0%

0,5%

entende

infraestrutura

professores

Espaço para as atividades do
professor
Satisfatório

a

como satisfatória a

espaço
Sala dos professores

que

maioria do segmento
35,2%

23,0%

51,1%

extrai-se

5.5,

Insuficiente

Não existe

para
NA

Figura 5.5 – Avaliação do segmento docente quanto ao
espaço para as atividades e sala dos professores, IFMA,
2017.

suas

e

ao

individual
execução

de

atividades.

Contudo, em muitos
campi

não

existe

espaços reservados,

nem adequação dos espaços e mobiliário às necessidades dos docentes.
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5.1.5 ESPAÇOS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES

O atendimento aos discentes se dá principalmente na Coordenação do Curso,
mas outros espaços institucionais também atendem de acordo com a especificidade dos
alunos (como por exemplo, CAE, DPPGI, DERI etc).

5.1.6 ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DE ALIMENTAÇÃO

A estrutura dos refeitórios e cantinas variam de acordo com o campi e a oferta de
alimentação. Em alguns campi a oferta de alimentação é terceirizada. Os espaços de
convivência se restringem a pátios internos e externos.

63,9%

a. Autoavaliação

segmento

julgou

43,0%

53,3%

cada

espaços

Docentes
Satisfatório

0,0%
3,7%

9,0%
8,6%

2,4%
3,1%
Discentes

como

satisfatórios os

27,0%

30,6%

55,4%

A maioria de

Não existe

a

convivência

e

alimentação
(Figura

Técnicos
Insuficiente

destinados

NA

Figura 5.6 – Avaliação dos segmentos quanto aos espaços de
convivência e alimentação, IFMA, 2017.

Em
campi,
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5.6).
alguns
estas
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existem e ou são
insuficientes.
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5.1.7 LABORATÓRIOS,

AMBIENTES

E

CENÁRIOS

PARA

DIDÁTICAS:

PRÁTICAS

INFRAESTRUTURA FÍSICA

Os laboratórios de ensino, no geral, tendem a possuir bancadas de estudo com e
sem cubas, armários, cadeiras, mesa de apoio aos docentes, quadro branco.

A maioria de
43,0%

53,3%

cada

como

satisfatória

a

infraestrutura

Docentes
Satisfatório

referentes

ensino (Figura
5.7). Em alguns

Técnicos
Insuficiente

Não existe

aos

laboratórios de

3,7%

0,0%

10,8%

2,2%

2,8%
4,7%
Discentes

segmento

julgou

27,2%

30,3%

59,9%

62,2%

a. Autoavaliação

NA

Figura 5.7 – Avaliação dos segmentos quanto a infraestrutura dos
laboratórios de ensino, IFMA, 2017.

campi,

esta

infraestrutura é
tida

como

insuficiente.

5.1.8 INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DESTINADA À CPA

No triênio e até o momento da elaboração deste relatório, as CPA Locais e a
CPA CENTRAL NÂO contam com qualquer estrutura física e tecnológica.
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5.1.9 BIBLIOTECAS: INFRAESTRUTURA E PLANO DE ATUALIZAÇÃO DO ACERVO

As bibliotecas, no geral, contam com computadores para acesso à internet,
gabinetes/estações de trabalho, mesas para estudo, cadeiras, mesa para atendimento ao
discente por bibliotecários e auxiliares da biblioteca, estantes para o acervo. No geral, a
atualização do acervo fica a critério do docente, da coordenação do curso e do
colegiado, por meio de abertura de editais para aquisição de livros e materiais didáticos.

53,3%

A maioria de cada
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0,0%
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bibliotecas
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Satisfatório

alguns campi, este
indicador foi tido

Técnicos
Insuficiente

Não existe

NA

Figura 5.8 – Avaliação dos segmentos quanto a infraestrutura e
acervo das bibliotecas, IFMA, 2017.
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Figura 5.9 – Avaliação do segmento discente
quanto as salas de leitura e estudo, IFMA, 2017.

insuficiente

o

quantitativo dessas estruturas
nos campi.
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5.1.10 SALAS DE APOIO DE INFORMÁTICA OU ESTRUTURA EQUIVALENTE

Os campi no geral contam com laboratório de informática, com computadores
com acesso à internet e respectivos mesas de suporte e cadeiras, aparelhos de arcondicionado, quadro branco, mesa e cadeira de apoio ao professor, lousa digital e ou
projetor de multimídia.

75
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Docentes
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Técnicos
Insuficiente

Não existe

NA

Figura 5.10 – Avaliação dos segmentos quanto a infraestrutura
dos laboratórios de informática, IFMA, 2017.

insuficiente.

5.1.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

No geral, os campi contam com banheiros masculinos e femininos, com boxes
individuais e mictórios.
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Pela Figura 5.11,
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Figura 5.11 – Avaliação dos segmentos quanto às instalações
sanitárias, IFMA, 2017.

existem banheiros
familiares,

não

existem
fraldários, não existem banheiros para portadores de deficiência, não existem banheiros
administrativos, não existem banheiros com chuveiros. A inexistência de banheiros
administrativos corroboram com a categorização “insuficiente” por parte dos segmentos
docente e técnico.

5.1.12 ESTRUTURA DOS POLOS EAD E AMBIENTE DE APRENDIZAGEM - AVA

Os polos EAD, no geral, constituem-se de salas com computadores com acesso a
internet, lousas digitais, televisores, projetores de multimídia, para uso o uso do
ambiente virtual de ensino e aprendizagem e o uso de material impresso, áudios, vídeos,
multimídia, internet, web conferências e fóruns, com atividades propostas pelos
professores das unidades curriculares. Os polos funcionam em escolas públicas ou nos
campi do IFMA, quando estes existirem nos municípios.
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5.1.13

INFRAESTRUTURA

TECNOLÓGICA,

RECURSOS

DE

TECNOLOGIAS

DE

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Além do objetivo de “dotar o IFMA de comunicação institucional, estratégica e
integrada” (p.23), o PDI 2014-2018 também visa “intensificar o uso das tecnologias de
Informação e Comunicação entre as unidades do IFMA” e “implantar o acesso à
internet banda larga em todas as unidades do IFMA até o ano de 2018” (p.23).
No geral, os campi possuem internet sem fio e não possuem subestações de
energia elétrica ou geradores. Os campi possuem computadores para servidores e alunos
com acesso a internet e as salas de aula e de vídeo e auditórios são equipadas com
lousas digitais e ou projetores de multimídia. Neste sentido, de modo geral, existe apoio
às atividades acadêmicas por meio dos serviços de Rede Lógica, física e
Wireless/Telefonia, além dos sistemas informatizados disponibilizados aos alunos e
professores.
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Figura 5.12 – Avaliação dos segmentos quanto a infraestrutura
tecnológica, recursos de tecnologias de informação e
comunicação, IFMA, 2017.

principalmente

no

que se refere aos
serviços de internet.
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Os segmentos docente e técnico administrativo consideraram como satisfatório
este indicador, apesar de parte desses segmentos considerar como insuficiente. Salientase que os procedimentos e encaminhamentos pelos sistemas acadêmicos (SUAP
acadêmico) e administrativos (SUAP) dependem da internet.

5.1.14 PLANO DE EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

No geral, a preocupação com a evolução tecnológica é permanente, traduzindose na constante atualização de sistemas de informação e em menor escala, os
equipamentos. A manutenção e atualização se dão de maneira periódica e agendada e ou
vinculada a manifestação/pedido dos campi via SUAP.

5.2 ANÁLISE DOS DADOS E INFORMAÇÕES

Como ocorrido nos anos 2015 e 2016, foi mantida a tendência da maioria dos
segmentos considerar como satisfatória a infraestrutura das instalações administrativas
dos campi em 2017, considerando todos indicadores relacionados a infraestrutura.
Apesar do fato de que muitos campi não possuírem todas as instalações contidas no
modelo padrão de infraestrutura do IFMA. A conservação e limpeza dos campi foram
consideradas como satisfatórias pela maioria; salienta-se que estes serviços são
terceirizados.
Neste triênio, as estruturas destinadas a acessibilidade nos campi mantiveram-se
como desafio à instituição, corroborando com a categorização “insuficiente” por parte
expressiva de cada segmento. Ressalta-se que as condições de acessibilidade para
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida estão amparadas na CF/88, Art. 205,
206, 208, na NBR 9050/2004 da ABNT, na Lei nº 10.098/2000, nos Decretos nº
5296/2004, nº 6949/2009, nº 7611/2011 e na Portaria nº 3284/2003. Ademais, consta no
PDI, “a consciência da necessidade de assegurar a acessibilidade aos estudantes
portadores de deficiências, o esforço em empreender modificações infra estruturais
para permitir o máximo de autonomia e integração entre esses estudantes e os demais”
(p.186).
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A infraestrutura das salas de aulas foi considerada satisfatória nestes últimos três
anos, considerando a reestruturação e reforma dos campi ocorridas recentemente. As
salas dos professores e espaços destinados ao desenvolvimento das atividades dos
professores, embora consideradas como satisfatório, em muitos campi são insuficientes,
sobretudo levando-se em conta que muitos campi não possuem gabinetes de trabalho
individual ou sala de professores adequadas que atendam às necessidades do segmento.
Em 2015 e 2016, a maioria de cada segmento indicou necessidade de melhorias
nos espaços de convivência e de alimentação de modo a atender satisfatoriamente às
necessidades da comunidade acadêmica, considerando os aspectos: quantidade,
dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. Em
2017, estes espaços de convivência e de alimentação foram considerados satisfatórios,
apesar de que estes espaços não existem ou são considerados insuficientes em alguns
campi, considerando que alguns serviços de alimentação são terceirizados e os espaços
de convivência se restringem aos pátios internos e externos.
Quanto aos laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas, nos anos
anteriores os resultados da autoavaliação denotaram a insatisfação da maioria da
comunidade acadêmica quanto a quantidade de equipamentos, a qualidade dos
laboratórios, a acessibilidade, a atualização de equipamentos e a disponibilidade de
insumos. Em 2017, no entanto, este indicador foi considerado satisfatório pela maioria,
apesar de uma quantidade expressiva do segmento técnico administrativo – e em menor
escala, os segmentos docente e discente – considerarem como insuficiente a
infraestrutura dos laboratórios de ensino.
A infraestrutura e acervo das bibliotecas em 2015 e 2016, no geral, foram
considerados insuficientes. Em contrapartida, em 2017, foram considerados como
“satisfatório”; o mesmo ocorreu sobre as salas de estudo e leitura, individuais e
coletivas. Contudo, muitos campi referiram como “insuficiente” considerando a
inexistência de salas de leitura e estudo e deficitária atualização do acervo.
Em 2017, apesar dos laboratórios de informática terem sido considerados
satisfatórios pela maioria de cada segmento, uma quantidade expressiva considerou
“insuficiente”. A infraestrutura tecnológica, recursos de tecnologias de informação e
comunicação foi considera insuficiente pelo segmento discente, levando-se em conta

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2015-2017

79

principalmente os serviços de internet. Nos anos de 2015 e 2016, a maioria dos campi
referiu necessidade de melhorias institucionais devido a precariedade de acesso à
internet, atualização de software, acessibilidade digital, acessibilidade física, condições
ergonômicas, serviços, suporte e plano de atualização as salas de apoio de informática
existentes.
As instalações sanitárias foram consideradas satisfatórias em 2017, apesar de um
quantitativo expressivo achar insuficiente. Sobretudo ao considerar que em muitos
campi não existem banheiros administrativos. Em 2015 e 2016, as instalações sanitárias
foram consideradas insuficientes pela maioria dos campi.
Ressalta-se que apesar da melhoria em muitos indicadores relativos a
infraestrutura institucional neste triênio, alguns setores ainda não dispõem de
infraestrutura tecnológica e física adequadas, quais sejam: (1) a maioria das CPA Locais
e CPA CENTRAL não possuem infraestrutura física nem tecnológica; (2) os auditórios
em muitos campi funcionam em salas adaptadas; (3) no geral, não existem espaços
adequados para atendimento aos discentes; (4) as salas dos professores muitas vezes não
possuem espaço e mobiliário suficiente ´para atendimento das necessidades dos
docentes; (5) muitas bibliotecas não dispõem de salas de estudo e leitura, seja
individuais ou coletivas; (6) muitos campi não oferecem condições de acessibilidade; e
(7) os serviços de internet no geral são deficitários, sobretudo ao considerar que os
sistemas acadêmicos e administrativos dependem desses serviços e
expansão da educação a distância é uma meta.

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2015-2017

que

a

80

IV PLANO DE AÇÕES DE MELHORIA

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
DIMENSÃO 8: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
Ação 1. Elaborar estratégias de combate às condutas desidiosas em relação à
Autoavaliação Institucional.
Ação 2. Reformular a Resolução 121A/2010.
Ação 3. Divulgar informações sobre a função e abrangência das CPAs para todos os
segmentos institucionais.
Ação 4. Criar mecanismos para utilizar a avaliação efetivamente como ferramenta de
gestão.
Ação 5. Criar mecanismos de incentivo a permanência dos membros nas CPAs.
Ação 6. Criar um calendário próprio para as ações de autoavaliação institucional, com
período específico para eleições das CPAs, para aplicação dos instrumentos de
coleta de dados e entrega dos relatórios dos campi.
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Ação 7. Fomentar o debate como toda comunidade acadêmica sobre os resultados da
Autoavaliação Institucional, bem como sobre os índices de qualidade do
INEP/MEC para os cursos da instituição e sobre as avaliações externas do
MEC.
EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIMENSÃO 1: MISSÃO E PDI
Ação 8.

Criar mecanismos para maximizar a participação dos servidores e toda a
comunidade acadêmica na construção de documentos institucionais (PDI,
PPC, dentre outros).

Ação 9.

Promover maior divulgação do PDI/IFMA e outros documentos legais
pertinentes ao ensino superior, por meio dos veículos de comunicação interna
(impressos e digitais), bem como, de reuniões presenciais com a comunidade
Acadêmica.

Ação 10. Fomentar a ampla participação da comunidade acadêmica na elaboração da
nova versão do PDI/IFMA referente ao período de 2019 a 2020.
DIMENSÃO 3: RESPONSABILIDADE SOCIAL
Ação 11. Apoiar de maneira efetiva – com a infraestrutura e orçamento – os Núcleos de
Estudos Afrobrasileiros e Indígenas (NEABI) e Núcleo de Atendimento às

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2015

Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNES), sobretudo
em campi onde estes núcleos estão inoperantes.
Ação 12. Apoiar a criação de mais núcleos transdisciplinares.
Ação 13. Promover campanhas de respeito à diversidade e aos direitos humanos.
Ação 14. Promover campanhas contra violência de gênero.
Ação 15. Promover campanhas de combate a violência contra idosos.
Ação 16. Promover campanhas de combate à violência no ambiente de trabalho,
sobretudo de combate ao assédio moral.
Ação 17. Promover campanhas de combate a violência contra a mulher no trabalho,
considerando os conceitos de gaslighting, manterruping e mansplaining.
Ação 18. Elaborar, efetivar e regulamentar Políticas Institucionais de Educação a
Distância.
EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS
DIMENSÃO 2: POLÍTICAS PARA ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
Ação 19. Fomentar a reformulação e atualização contínua dos currículos e PPCs.
Ação 20. Regulamentar internamente o funcionamento dos Núcleos Docentes
Estruturantes (NDE) e colegiados de cursos.
Ação 21. Incentivar a abertura das bibliotecas dos campi a comunidade externa.
Ação 22. Fomentar a execução de cursos obrigatórios de capacitação e atualização de
curta duração a distância, sobre temas essenciais ao ensino (como Libras,
Mídias Educacionais, Avaliação Educacional, Estratégias Metodológicas,
Espectro de Autismo, CIPA, dentre outros).
Ação 23. Promover divulgação de informações sobre projetos e ações desenvolvidos
em tempo real no âmbito das Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão, via
SUAP, a toda comunidade acadêmica, a exemplo do que ocorre em outros
sistemas acadêmicos como o SIGAA.
Ação 24. Aumentar a oferta de editais que contemplem o segmento técnico
administrativo.
Ação 25. Incentivar novos Programas de Educação Tutorial (PET) nos campi.
Ação 26. Fomentar o aumento da oferta de cursos MINTER e DINTER.
Ação 27. Estimular a parceria entre docentes, discentes e técnicos administrativos para
publicação de artigos científicos e de trabalhos em eventos.
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Ação 28. Promover maior participação do segmento discente em atividades acadêmicas
(como projetos de pesquisa, projetos de extensão, monitoria etc).
Ação 29. Investir na criação, oferta permanente e ampla divulgação de cursos de
extensão, presenciais e a distância, abertos à comunidade acadêmica e ao
público externo.
Ação 30. Estimular a adoção de práticas pedagógicas inovadoras por parte dos
professores a partir de uma criteriosa revisão dos planos de disciplinas que
precisam ser atualizado.
Ação 31. Implementar ações do Programa de Apoio Pedagógico.
DIMENSÃO 4: COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
Ação 32. Aumentar a divulgação do serviço de ouvidoria junto à comunidade
acadêmica e comunidade externa, sobretudo aos discentes e ao corpo técnicoadministrativo.
Ação 33. Aumentar a divulgação das informações à comunidade interna.
Ação 34. Estimular o uso do Portal Institucional e das páginas das Pró-Reitorias.
DIMENSÃO 9: POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES
Ação 35. Implementar ações vinculadas a Política de Acompanhamento de Egressos,
como mecanismos de registro, identificação e acompanhamento profissional.
Ação 36. Implementar ações vinculadas a Política de Acessibilidade.
Ação 37. Elaborar e disponibilizar aos discentes um manual com informações gerais
sobre os setores dos campi, respectivas funcionalidades e responsabilidades; e
sobre o funcionamento do curso, PPC, matriz curricular, avaliações, etc.
EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO
DIMENSÃO 5: POLÍTICAS DE PESSOAL
Ação 38. Fomentar o aumento da oferta de cursos de capacitação e de qualificação.
Ação 39. Promover campanhas de combate à violência no ambiente de trabalho,
sobretudo de combate ao assédio moral.
Ação 40. Promover campanhas contra a violência contra a mulher no trabalho,
considerando os conceitos de gaslighting, manterruping e mansplaining.
Ação 41. Divulgar de maneira mais efetiva o Código de Ética do Servidor Federal e
Código de Ética do Servido do IFMA.
Ação 42. Promover a integração entre os segmentos docente e técnico administrativo.
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Ação 43. Adotar procedimentos no sentido de suprir as necessidades de pessoal por
meio de concursos públicos para docentes e técnico administrativos, a fim de
evitar acúmulo de tarefas, queda da produtividade e enfermidades.
DIMENSÃO 6: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
Ação 44. Divulgar amplamente anuais de gestão (relatórios financeiros, acadêmicos,
pedagógicos, dentre outros) dos diversos setores da instituição.
Ação 45. Revisar os procedimentos sobre tramitação de processos administrativos,
visando celeridade e eficiência.
Ação 46. Estender para os demais Campi o acesso ao acervo da biblioteca por meio do
sistema SophiA, que atualmente é utilizado apenas por três Campi .
Ação 47. Disponibilizar a estrutura organizacional e as funções e responsabilidades de
cada setor comunidade interna e externa.
Ação 48. Estimular a organização estudantil para que os acadêmicos construam seus
próprios espaços de discussão política e intelectual mediante Centros e
Diretórios Acadêmico.
DIMENSÃO 10: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação 49. Divulgar amplamente para toda comunidade acadêmica, os relatórios
orçamentários dos campi, com detalhamento das informações orçamentárias
relativas aos cursos superiores, pós-graduação, mestrado, doutorado (quando
houver) e cursos médios/técnicos, compras e programas do Governo Federal.
Ação 50. Abrir debate sobre aplicação e distribuição dos recursos financeiros à
comunidade interna nos campi.
EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA
DIMENSÃO 7: INFRAESTRUTURA FÍSICA
Ação 51. Fornecer imediatamente infraestratura física e tecnológica à CPA CENTRAL
na Reitoria e.às CPAs Locais nos respectivos campi.
Ação 52. Instalar e ou melhorar os gabinetes individuais de estudos para docentes.
Ação 53. Realizar melhorias imediatas nas instalações dos laboratórios de ensino, a fim
de garantir condições mínimas de ensino-aprendizagem e de realização de
pesquisas.
Ação 54. Fomentar a melhoria dos serviços de internet nos campi, sobretudo
considerando a informatização dos sistemas administrativos e acadêmicos.
Ação 55. Fomentar a existência de subestações de energia ou geradores nos campi.
Ação 56. Promover atualização dos acervos de livros e periódicos das bibliotecas dos
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campi, considerando as ementas das disciplinas.
Ação 57. Disponibilizar e-books como alternativa aos livros físicos nas bibliotecas.
Ação 58. Aumentar o quantitativo de salas individuais e coletivas de estudo e leitura
nos campi.
Ação 59. Criar espaços de convivência e de alimentação adequados a todos os
segmentos institucionais em todos os campi.
Ação 60. Realizar melhorias imediatas nas instalações sanitárias.
Ação 61. Aumentar o quantitativo de instalações sanitárias para docentes e técnicos
administrativos.
Ação 62. Melhorar imediatamente a estrutura física referente à acessibilidade nos
Campi
Ação 63. Instalar e ou manter centrais de cópias e impressões em todos os Campi para
facilitar o acesso dos estudantes ao material bibliográfico – quando
devidamente permitido pela legislação em vigor.

85

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2015

V CONSIDERAÇÕES FINAIS

A CPA CENTRAL considera que houve um avanço significativo no processo de
Autoavaliação Institucional neste triênio (2015-2017), a partir da sua reestruturação e
ampliação. O autoconhecimento institucional sobre suas Políticas Acadêmicas, Políticas
de Gestão, Desenvolvimento Institucional, Infraestrutura e Processo de Avaliação
Interna traz reflexões a cerca do cumprimento das finalidades institucionais e
compreende uma análise crítica de todos os processos e ações direcionadas à oferta de
uma Educação Superior de qualidade.
Houve aumento expressivo da quantidade de campi envolvidos e de atores
acadêmicos participantes, bem como melhoria na avaliação de muitos eixos e dimensões
da Autoavaliação Institucional. Mas ainda assim, existe claramente necessidade de
despender atenção para todos os indicadores, sobretudo para os que se relacionam com
infraestrutura física e com os processos de avaliação interna. De fato, o processo de
Autoavaliação Institucional deve ser contínuo, a fim de manter as avaliações positivas e
imprimir melhoras nas dimensões e indicadores com avaliações negativas.
Por fim, inserir a concepção de avaliação como ferramenta de gestão é um dos
principais objetivos e desafios das CPAs do IFMA. Com essa concepção impregnada
em cada setor institucional e em cada ente da comunidade acadêmica, intenta-se
promover e redirecionar as ações em prol da melhoria da qualidade da Educação
Superior ofertada, e ao menos tempo, alimentar os processos institucionais para enfim,
as metas e objetivos do IFMA sejam alcançados.
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