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APRESENTAÇÃO 

 
 
 
 O documento que hoje disponibilizamos à sociedade civil, ao INEP, à Comunidade 

e à gestão do IFPE, apresenta o Relatório Parcial de  Autoavaliação Institucional do ano 

de referência de 2018, período de consolidação da implementação, de redefinição de 

papéis e  de ressignificação de um trabalho que tem o desafio de se propor à 

consolidação de uma cultura avaliativa no seio desta comunidade, em especial, após 

quinze anos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

  

Avaliar a eficácia, eficiência e efetividade acadêmica dos cursos superiores e das 

estruturas disponibilizadas pela instituição não se restringe a apenas a verificar as 

condições de ensino, mas amplia horizontes, no sentido de também analisar, emitindo 

juízo de valor,  sua coerência com a vocação institucional e social, sua harmonia com a 

região, o País, além de sua adequação à legislação vigente. 

  

Dessa forma, o presente Relatório busca trilhar o início de uma caminhada iniciada 

no ano de 2018, com uma nova gestão que busca continuar balizada no diálogo e 

avançar com o intuito de proporcionar a concretização da utopia de uma educação 

superior de qualidade, repercutindo na qualificação da vida daqueles que, de alguma 

forma, estão inseridos nos limítrofes do contexto desta Instituição. 

 

 

Comissão Própria de Avaliação 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Nesta seção, amparando-se na Nota Técnica n.º 065 do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a Comissão Própria de Avaliação (CPA) do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) apresenta os dados 

da Instituição, a Composição da CPA e o Planejamento Estratégico de Autoavaliação para a 

Instituição.  

1.1. Dados da Instituição 

Dados da Mantenedora (1) 

ID: 16120 Nome: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

CNPJ: 10.767.239/0001-45 

 
 
Representante 
Legal: 

         

ANÁLIA KEILA RODRIGUES 
RIBEIRO 

 Telefone: 21251728 
 Correio Eletrônico: 
reitor@reitoria.ifpe.edu.br 

 

             

 
Dados da IES (1) 

  

ID: 1809 Sigla: IFPE Nome: 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

Situação da IES:         Ativa  

                      

Endereço da Reitoria/ Sede Administrativa: Avenida Professor Luiz Freire 

Bairro: Curado Número: 500 UF: PE Município: Recife 

Telefone: (81) 2125-1656 Fax: (81) 2125-1674 
Correio  
Eletrônico: 

  gabinete@reitoria.ifpe.edu.br 

 
Categoria 
Administrativa: 

Pública Federal 
Organização 
Acadêmica: 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia 

Dirigente Principal:  
ANÁLIA KEILA RODRIGUES 
RIBEIRO 

Telefone: 21251728 

 
Correio 
Eletrônico: reitor@reitoria.ifpe.edu.br 
 

 

 
Procurador Institucional (1) 

Nome: Denison Santana Bezerra Telefone: 2125-1735  

 
Correio Eletrônico: 
denison.bezerra@reitoria.ifpe.edu.br 

 

 

 
Pesquisador Institucional (2) 

Nome: DENISON SANTANA BEZERRA Telefone: 88168216 
  
Correio Eletrônico: 
 

denisonsantana@gmail.com 

1.2. Relatório de Cursos por Local de Oferta no Censo 2018 

Locais de oferta (1) 
 

Total de Locais    25 



 

 

 

 

de Oferta: 

Código Nome Grau Acadêmico Município (1) UF Modalidade 

1443506 GESTÃO DA QUALIDADE Tecnológico Igarassu PE Presencial 

1153786 AGROECOLOGIA Tecnológico Barreiros PE Presencial 

1127374 QUÍMICA Licenciatura Barreiros PE Presencial 

1153094 MÚSICA Licenciatura Belo Jardim PE Presencial 

1166022 ENGENHARIA MECÂNICA Bacharelado Caruaru PE Presencial 

48231 
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO 

DE SISTEMAS 
Tecnológico Recife PE Presencial 

71167 DESIGN GRÁFICO Tecnológico Recife PE Presencial 

115250 ENGENHARIA CIVIL Bacharelado Recife PE Presencial 

1369464 ENGENHARIA MECÂNICA Bacharelado Recife PE Presencial 

1153463 GEOGRAFIA Licenciatura Recife PE Presencial 

48229 GESTÃO AMBIENTAL Tecnológico Recife PE Presencial 

112084 GESTÃO DE TURISMO Tecnológico Recife PE Presencial 

85635 RADIOLOGIA Tecnológico Recife PE Presencial 

1166279 AGRONOMIA Bacharelado 
Vitória de Santo 

Antão 
PE Presencial 

1126881 QUÍMICA Licenciatura 
Vitória de Santo 

Antão 
PE Presencial 

1128010 QUÍMICA Licenciatura Ipojuca PE Presencial 

1153787 ENFERMAGEM Bacharelado Pesqueira PE Presencial 

1376231 ENGENHARIA ELÉTRICA Bacharelado Pesqueira PE Presencial 

1122775 FÍSICA Licenciatura Pesqueira PE Presencial 

100690 MATEMÁTICA Licenciatura Pesqueira PE Presencial 

1369533 ENGENHARIA ELÉTRICA Bacharelado Garanhuns PE Presencial 

1129627 GEOGRAFIA Licenciatura 

Polos UAB 
 Águas Belas, 

Limoeiro, Santa 
Cruz do 

Capibaribe, 
Sertânia/PE e 
Santana do 
Ipanema/AL 

PE / 
AL 

a Distância 



 

 

 

 

100746 GESTÃO AMBIENTAL Tecnológico 

Limoeiro, 
Palmares, 

Pesqueira, e 
Surubim  

PE a Distância 

123356 MATEMÁTICA Licenciatura 

Águas Belas, 
Limoeiro, 

Palmares, Santa 
Cruz, Sertânia/PE e 

Santana do 
Ipanema/AL  

PE / 
AL 

a Distância 

Fonte: e-Mec, 2018 

1.3. Composição da CPA 

 

Segundo seu Regimento Interno, cabe à CPA do IFPE o assessoramento e 

acompanhamento da execução da Política de Avaliação Institucional da Educação Superior, 

observada a legislação pertinente. O objetivo da avaliação institucional, a partir das 10 dimensões 

propostas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), visa verificar a 

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

Compete à CPA do IFPE assessorar e operacionalizar os processos avaliativos, 

acompanhar a execução das Políticas Institucionais, observada a legislação pertinente, conduzir 

os processos de avaliação interna, sistematizar os processos de avaliação interna, prestar 

informações sobre a avaliação institucional ao INEP, sempre que solicitadas, observando as 

dimensões indicadas pelo SINAES.  

A CPA do IFPE apresenta como atribuições realizar a avaliação institucional, em sua 

modalidade básica de avaliação interna, com o objetivo de identificar o perfil do Instituto e o 

significado de sua atuação por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores. 

Além dessas atribuições, desenvolve atividades no sentido de analisar as avaliações dos 

diferentes segmentos do IFPE, no âmbito da sua competência, desenvolver estudos e análises, 

visando ao fornecimento de subsídios para fixação, aperfeiçoamento e modificação da política da 

Avaliação Institucional,  propondo  projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do 

processo avaliativo institucional, colaborando, dessa forma,  com os órgãos próprios do IFPE, no 

planejamento dos programas de avaliação Institucional.  

A composição da CPA, designada por Portaria da Reitoria do IFPE, é constituída por: 

I. Um representante dos Técnico- Administrativos por Campus e Diretoria de Educação a 

Distância  que oferte curso superior e seu suplente;  

II. Um representante dos Docentes por Campus e Diretoria de Educação a Distância que oferte 

curso superior e seu suplente;  

III. Um representante dos Discente por Campus e Diretoria de Educação a Distância que oferte 

curso superior e seu suplente; 



 

 

 

 

IV. Um representante de uma das Pró-Reitorias, um da sociedade civil e seus suplentes a serem 

indicados pela Reitoria.  

 Os membros docentes, discentes e técnicos-administrativos serão eleitos entre seus 

pares, e no caso de não haver candidatos na representação de qualquer um destes segmentos, a 

Direção Geral do Campus ou da Diretoria de Educação a Distância será responsável por indicar a 

composição desse segmento. Tendo sido escolhidos, os nomes dos membros deverá ser 

encaminhado à Reitoria para serem referendados pelo Reitor(a). A presidência e a vice-

presidência serão exercidas por  docente ou técnico-administrativo sendo escolhido pelos 

membros da Comissão. A secretaria da comissão será exercida por docente ou técnico-

administrativo, sendo escolhido pelos membros da comissão, para composição da 1ª, 2ª e 3ª 

secretarias.  

Todos os Campi e Diretoria de Educação a Distância que ofertam cursos de graduação 

deverão ter representantes dos docentes e técnico- administrativos de algum dos cursos a serem 

avaliados integrando a Comissão. Cada integrante dessa  Comissão é considerado representante 

do Campus de origem perante a Comissão. Para os Campi que possuírem mais de três cursos 

superiores, poderá ser indicado mais um representante docente. O mandato dos membros da 

CPA será de 4 (quatro) anos, não podendo haver uma recondução. 

 

Composição da CPA: 
      COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
      Portaria 1.704/GR-2018  e 100/GR-2019 

 
 

PRESIDENTE 
ROSA MARIA OLIVEIRA TEIXEIRA DE VASCONCELOS 

 
VICE-PRESIDENTE 

MARGARETE MARIA DA SILVA 
 

 

1º SECRETÁRIO(A) ALDO LUIZ SILVA QUEIROZ 

2º SECRETÁRIO(A) FAGNER DIEGO SPINDOLA CORREIA MONTEIRO 

3º SECRETÁRIO(A) ELAINE CRISTINA BERNADO LOPES 

 
 

 

MEMBROS DA CPA 

CAMPUS NOME SEGMENTO 

AFOGADOS HÉLDER ANTRO AMARAL NUNES DOCENTE (TITULAR) 

AFOGADOS FLÁVIO CASTRO DE COUTO DOCENTE (SUPLENTE) 

AFOGADOS THIAGO LEITE AMARO DA SILVA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (TITULAR) 

AFOGADOS 
CAROLINA CAVALCANTE FERREIRA 

DE LIMA 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

(SUPLENTE) 



 

 

 

 

BARREIROS GILSON BEZERRA DA SILVA DOCENTE (TITULAR) 

BARREIROS WAGNER LUÍS DA SILVA SOUZA DOCENTE (SUPLENTE) 

BARREIROS TONNY CLEY CAMPOS LEITE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (TITULAR) 

BARREIROS 
PATRÍCIA RIBEIRO DOS SANTOS 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

(SUPLENTE) 

BARREIROS BRUNO ANDERSON MORAIS DISCENTE (TITULAR) 

BARREIROS 
MARILIA DANIELLE SANTOS DA 

SILVA DISCENTE (SUPLENTE) 

BELO JARDIM EVANDRO SAMPAIO DA NÓBREGA DOCENTE (TITULAR) 

BELO JARDIM RODOLFO RANGEL DE LIMA DOCENTE (SUPLENTE) 

BELO JARDIM JAMIRES PEREIRA DA SILVA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (TITULAR) 

BELO JARDIM 
MARIA CECÍLIA DA SILVA 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

(SUPLENTE) 

BELO JARDIM ALEXANDRE SANTOS DA SILVA DISCENTE (TITULAR) 

BELO JARDIM ADILMA ANDRADE DA SILVA DISCENTE (SUPLENTE) 

CARUARU JOSÉ MANOEL DE SOUSA DOCENTE (TITULAR) 

CARUARU 
FAGNER DIEGO SPINDOLA 

CORREIA MONTEIRO DOCENTE (SUPLENTE) 

CARUARU JOÃO VICTOR DA COSTA SILVA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (TITULAR) 

CARUARU 
ANDREA CARLA RIBEIRO ARAUJO 

DE PAIVA 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

(SUPLENTE) 

CARUARU 
MÔNICA D'ÂNGELO FARIAS DA 

SILVA DISCENTE (TITULAR) 

CARUARU WILLIAN DE OLIVEIRA PONTES DISCENTE (SUPLENTE) 

EAD 
ROSA MARIA OLIVEIRA TEIXEIRA 

DE VASCONCELOS TITULAR (DOCENTE) 

EAD ADRIANO RIBEIRO DA COSTA DOCENTE (SUPLENTE) 

EAD ALDO LUIZ SILVA QUEIROZ TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (TITULAR) 

EAD 
RAQUEL COSTA ANTAS 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

(SUPLENTE) 

EAD SANDRO DOS SANTOS COSTA DISCENTE (TITULAR) 

EAD RÔMULO FERREIRA DE BRITO DISCENTE (SUPLENTE) 

GARANHUNS GERÔNIMO BARBOSA ALEXANDRE DOCENTE (TITULAR) 

GARANHUNS 
RAPHAEL DE MEDEIROS SOUTO 

MAIOR BALTAR DOCENTE (SUPLENTE) 

GARANHUNS MARGARETE MARIA DA SILVA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (TITULAR) 

GARANHUNS 
ROBSON FRANÇA DO COSMO 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

(SUPLENTE) 

GARANHUNS MÚCIO DEMERY ALVES FILHO DISCENTE (TITULAR) 

GARANHUNS VITORIA BORGES SANTANA DISCENTE (SUPLENTE) 

IGARASSU INÊZ MANUELE DOS SANTOS DOCENTE (TITULAR) 

IGARASSU WILLYAMS GARCIA COELHO DOCENTE (SUPLENTE) 

IGARASSU ANDERSON DUARTE DA SILVA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (TITULAR) 

IGARASSU 
FERNANDA LIMA DE PAULA 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

(SUPLENTE) 

IGARASSU 
RAYANE KELLE ANASTÁCIO DE 

LIMA FAIRBANCKS DISCENTE (TITULAR) 

IGARASSU 
RENATA MARIA MENDES DE 

FRANCA PEREIRA DISCENTE (SUPLENTE) 

IPOJUCA HÉRCULES SANTIAGO SILVA DOCENTE (TITULAR) 

IPOJUCA ROBSON LIMA PEREIRA DO DOCENTE (SUPLENTE) 



 

 

 

 

NASCIMENTO 

IPOJUCA 
CLEMILDA FERREIRA DO 

NASCIMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (TITULAR) 

IPOJUCA 
LOIDE ALVES SILVEIRA 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

(SUPLENTE) 

IPOJUCA 
HANNAH VITÓRIA DE SOUZA 

SANTOS DISCENTE (TITULAR) 

IPOJUCA 
GUILHERME LINO ARTHUR DA 

SILVA DISCENTE (SUPLENTE) 

PAULISTA ALEXANDRE HOCHMANN BÉHAR DOCENTE (TITULAR) 

PAULISTA PATRÍCIA DE SOUZA MACIEL DOCENTE (SUPLENTE) 

PAULISTA RAFAELA RIBEIRO DE LIMA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (TITULAR) 

PAULISTA 
JOYCE KELLY LEONCIO DOS 

SANTOS DISCENTE (TITULAR) 

PAULISTA 
HUGO LEONARDO DE BRITO 

FRAGA DISCENTE (SUPLENTE) 

PESQUEIRA RAIMUNDO VALMIR DE OLIVEIRA DOCENTE (TITULAR) 

PESQUEIRA REGINA MARIA DE LIMA NETA DOCENTE (SUPLENTE) 

PESQUEIRA CINTIA DE KÁSSIA DE MELO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (TITULAR) 

PESQUEIRA 
GRAZIELLA RONCONI SOUTO 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

(SUPLENTE) 

PESQUEIRA EDINILZA MARQUES DE SOUZA DISCENTE (TITULAR) 

PESQUEIRA DANILO ALMEIDA SANTOS DISCENTE (SUPLENTE) 

PRODEN DANIELLE CASTRO DA SILVA PRODEN/REITORIA (TITULAR) 

PRODIN 
NATÁLIA TIBÉRIA VELOSO DE 

SANTANA PRODIN/REITORIA (SUPLENTE) 

RECIFE ROBSON SILVA PASSOS PROFESSOR TITULAR 

RECIFE ELIANA VIRGINIA VIEIRA DE MELO PROFESSOR TITULAR 

RECIFE LUCIANA LIMA MONTEIRO PROFESSOR SUPLENTE 

RECIFE MIELIX JOSÉ SEVERO DE LIMA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (TITULAR) 

RECIFE ELISAMA BEZERRA CAVALCANTI TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (TITULAR) 

RECIFE 
MARCELA MARIA LOURENÇO 

TERTULIANO LOPES DE SOUZA 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

(SUPLENTE) 

RECIFE 
MARCELA CRISTINA GONÇALVES 

DE MELO DISCENTE (TITULAR) 

RECIFE 
PALOMA VALENTIM LIMA DOS 

SANTOS DISCENTE (TITULAR) 

SENAI ANA CARLA FIGUEIRÔA COSTA COMUNIDADE EXTERNA (TITULAR) 

SENAI JÚLIO CÉSAR DE LIMA LOPES COMUNIDADE EXTERNA (SUPLENTE) 

VITÓRIA CHRISTIANNE TORRES DE PAIVA DOCENTE (TITULAR) 

VITÓRIA ADONIS QUEIROZ MENDES DOCENTE (SUPLENTE) 

VITÓRIA 
ELAINE CRISTINA BERNADO LOPES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (TITULAR) 

VITÓRIA 
LYLLIAN BRUNELLY DOS SANTOS 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

(SUPLENTE) 

VITÓRIA MACIEL ALVES TAVARES DISCENTE (TITULAR) 

VITÓRIA MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA DISCENTE (SUPLENTE) 

Fonte: CPA, 2018 

 

1.4. Planejamento Estratégico da  Autoavaliação 



 

 

 

 

 

No presente Relatório de Autoavaliação, a Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

juntamente com as Comissões Próprias de Avaliação Setoriais (CPAS) do IFPE, apresentam os 

resultados do processo avaliativo realizado no ano de referência 2018, conforme seu 

planejamento estratégico de autoavaliação descrito a seguir: 

 

Planejamento Estratégico da Autoavaliação do IFPE 

Ciclo avaliativo 2018-2020 

Ano de 

referência 

2018 2019 2020 

Período de 

postagem dos 

relatórios 

31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 

Período 1º ano do ciclo 

avaliativo 

2º ano do ciclo avaliativo 3º ano do ciclo avaliativo 

Dimensões a 

serem 

trabalhadas 

Eixo 1: Planejamento 

e avaliação 

institucional 

  

Eixo 3: Políticas 

acadêmicas 

  

Eixo 5: Infraestrutura 

Eixo 1: Planejamento e 

avaliação institucional 

  

Eixo 3: Políticas 

acadêmicas 

  

Eixo 4: Políticas de gestão 

Eixo 2: Desenvolvimento 

institucional 

  

Análise global 

Relatórios 1º Relatório parcial 2º Relatório parcial Relatório integral 



 

 

 

 

Contexto da 

avaliação 

interna 

Revisão do projeto de 

avaliação institucional 

e regimento interno da 

CPA 

+ 

Renovação dos 

quadros dos membros 

da CPA 

+ 

Formação inicial: 

Curso de avaliação 

educacional 

+ 

Desenvolvimento da 

metodologia 

(aprimoramento dos 

Instrumentos) 

 

Formação continuada 

+ 

Aprimoramento da 

metodologia 

  

Renovação dos quadros dos 

membros da CPA 

+ 

Formação continuada 

+ 

Aprimoramento da 

metodologia 

  

Fonte: CPA, 2018 

 

O Plano Estratégico de Autoavaliação desenvolvido pela CPA do IFPE, descrito no quadro 

acima, estabelece a estrutura deste Relatório de Avaliação Interna do ano de referência 2018, 1º 

ano do Ciclo Avaliativo, de forma a contemplar três das dez Dimensões do SINAES, 

distribuídas nos eixos I, III e V do novo roteiro de Autoavaliação proposto pelo INEP nas Notas 

Técnicas 062 e 065, de 04 de novembro de 2014, a saber: Eixo I - Planejamento e Avaliação 

Institucional - Dimensão 8 - Planejamento e Avaliação; Eixo III - Políticas Acadêmicas - 

Dimensão 2 - Ensino, Pesquisa e Extensão; Eixo V - Infraestrutura Física - Dimensão 7 - 

Infraestrutura Física.  

É importante ressaltar que o presente Relatório busca relatar o esforço de consolidação do 

processo de transição/adaptação ao novo ciclo avaliativo e os novos instrumentos de avaliação 

propostos pelo INEP. Para tal mudança, foram realizadas alterações e revisão dos instrumentos 

de coleta (questionários) da CPA IFPE com base nos novos instrumentos de coleta de dados 

(avaliação in loco) e a sistematização das reivindicações, preocupações, inquietações e sugestões 

da comunidade do IFPE.  

Para subsidiar democraticamente a tomada de decisões no âmbito da Instituição, ao longo 

do ano de 2018 e no decorrer do ano de 2019, está em curso o processo de consolidação do 

retorno das informações coletadas à Comunidade,   como uma  devolutiva dos diagnósticos das 

avaliações e negociação com a Gestão a respeito das ações propostas, oriundas dos diagnósticos 

da avaliação interna por meio do desenvolvimento de um instrumento de monitoramento 

compartilhado com a gestão e socializado com a comunidade, para acompanhar a execução das 



 

 

 

 

tomadas de decisões no ciclo avaliativo. 

O Programa de Avaliação Institucional coordenado pela CPA do IFPE foi organizado de 

forma a buscar elementos junto à comunidade acadêmica (docentes, discentes e técnico-

administrativos), às Pró-Reitorias (Pró-Reitoria de Ensino – PRODEN; Pró-Reitoria de Integração 

e Desenvolvimento Institucional – PRODIN; Pró-Reitoria de Extensão – PROEXT; Pró-Reitoria de 

Pesquisa – PROPESQ; Pró-Reitoria de Administração – PROAD); Direções dos Campi e da 

Educação a Distância; Direções de Ensino; Coordenadores dos Cursos Superiores; para realizar 

um  diagnóstico da instituição e contribuir com informações para a tomada de decisão 

compartilhada, visando fortalecer cada vez mais  a missão do IFPE, enquanto Instituição de 

Ensino a serviço da sociedade. 

O relato dos resultados, bem como a recomendação de ações de superação, busca 

contemplar as especificidades e diversidades de uma instituição multicampi e, ao mesmo tempo, 

possibilitar um olhar geral ao cenário do IFPE. 

 

1.5. Natureza do Relatório Parcial 

 

Este documento constitui o Relatório Parcial de Autoavaliação das atividades ocorridas no 

período de 2018, com a finalidade de apontar potencialidades e fragilidades do IFPE, visando o 

melhoramento contínuo de todos os setores da IES. Este documento procura atender às diretrizes 

traçadas pela Lei do SINAES, de acordo com as dez dimensões propostas no roteiro de 

autoavaliação. Também ao Art. 11, da Lei nº 10.861/04, às diretrizes emanadas pela CONAES e 

às orientações do INEP, nas Notas Técnicas nº 062 e nº 065, de novembro de 2014.  

A Reitoria do IFPE constituiu a CPA, conforme o Art. 11 da Lei nº 10.861/04, com intuito de 

conduzir o processo de avaliação interna institucional.  Convém ressaltar que a Autoavaliação do 

IFPE é entendida como um processo contínuo, que visa identificar, dentre outros pontos, os  fortes 

e frágeis, que lhes darão subsídios para   implementar  mudanças na melhoria institucional.  

Nesse sentido, a autoavaliação, como processo contínuo, visa democratizar as tomadas de 

decisões no âmbito institucional, buscando consolidar o desenvolvimento de mecanismos de 

informação, avaliação e tomada de decisão. 

 

2. METODOLOGIA 
 

 

No contexto de revisão do Projeto de Avaliação Institucional do Instituto Federal de 

Educação de Pernambuco (IFPE), identificou-se a abordagem da “avaliação democrática” de 

Barry MacDonald, como a que mais se aproxima da perspectiva proposta no Art. 01 e § 1o, da Lei 

n. o 10.861/04 que afirma: 

 



 

 

 

 

  
O SINAES tem por finalidades a melhoria da qualidade da educação superior, a 
orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia 
institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do 
aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições 
de educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da 
promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, 
da afirmação da autonomia e da identidade institucional. (grifos nossos). 

 

Nessa citação, o SINAES apresenta quatro finalidades essenciais: a melhoria da qualidade, 

a orientação da expansão, o aumento da eficácia institucional e da efetividade acadêmica e social. 

A viabilização destas finalidades é promovida por meio do princípio da valorização da missão 

pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da 

afirmação da autonomia e da identidade institucional. 

Dentre esses princípios, adota-se, como norte do Projeto de Autoavaliação do Instituto 

Federal de Pernambuco (IFPE), o princípio da promoção dos valores democráticos. Dessa forma, 

a Instituição, através do desenvolvimento da avaliação interna, também reconhece, alinha-se e 

promove o princípio da gestão democrática da educação pública, umas das diretrizes do novo 

Plano Nacional de Educação (PNE) publicado na Lei 13.005/14. Em decorrência disso, nesta 

seção, tratar-se-ão, além dos procedimentos metodológicos da avaliação interna, os fundamentos 

teóricos dessa abordagem no âmbito do modelo proposto por Barry MacDonald.   

A estimação do estudo da natureza política da avaliação reside na perspectiva de se ter 

mais consciência da prática avaliativa no cenário político que condiciona a atividade de 

investigação, de sua projeção e função social em uma sociedade democrática. A avaliação de 

processo e políticas públicas, na opinião de Stake (1967), obriga os avaliadores a considerar sua 

contribuição à vida social e política. A partir desta contribuição, pode-se julgar e definir uma 

avaliação. No que se distingue um modelo avaliativo de outro, não é somente a metodologia de 

investigação utilizada, senão a quem se dirige e os valores que esta promove. Esta assunção da 

consciência da avaliação como atividade de investigação de caráter político é de vital importância, 

para se definirem os objetivos da avaliação e as estratégias de investigação a utilizar. 

 É importante destacar que a crescente aceitação do enfoque democrático de Barry 

MacDonald no estudo da natureza política de avaliação ocorreu devido a este modelo expressar o 

condicionamento político da investigação avaliativa e o reconhecimento dos valores que esta deve 

proporcionar numa sociedade democrática. Neste cenário, as propostas avaliativas que surgiram 

nos fins da década de 1960 e início dos anos de 1970 indicavam para uma maior pluralização da 

avaliação e métodos (SCRIVEN, 1967; STAKE, 1967; PARLETT E HAMILTON, 1972). 

 O fundamento da teoria de MacDonald baseia-se no pressuposto de que para se avaliar a 

realidade e seus significados proeminentes, é imprescindível imergir no curso real dos casos e 

apreciar as distintas interpretações que delas fazem aqueles que as vivenciam. Em decorrência 

disso, as fontes dos dados, assim como os destinatários dos informes, serão todas quanto 



 

 

 

 

compartilham de uma mesma instituição educativa, indicando o modelo de avaliação a ser 

democrático. 

 Entre os elementos estruturais de seu modelo democrático, MacDonald sustentava que os 

agentes avaliados deveriam ter o direito à informação, à garantia do equilíbrio dos interesses 

educativos e a independência da avaliação. Segundo este teórico, as informações que a avaliação 

pode fornecer são determinantes, para se estabelecerem   as forças e interesses proeminentes no 

currículo, por exemplo. Também considerava que a avaliação é um poderoso instrumento de 

exercício de poder na educação, e o alcance deste poder depende do acesso à informação 

relevante e da representação que se faz dos distintos grupos de interesses em torno das questões 

educacionais. 

 Na perspectiva apontada por MacDonald, para que a repartição e exercício do poder em 

um sistema social sejam, em princípio, com base em seus cidadãos é uma condição aceitável a 

democracia. Logo esses sistemas admitem a via de uma cidadania informada. Essa premissa 

sanciona a ideia de House (2000) de que a função de intermediário está relacionada com a teoria 

de arbitragem de governo, função do Estado em uma Sociedade pluralista. 

 Por esta razão, em sua teorização, o papel dos avaliadores corresponde à tarefa de 

localizar modos de fazer a intermediação, não assumindo a neutralidade do estado, mas adotando 

a retórica como critério de justificação imposto pelos próprios. Por isso, MacDonald interpretava o 

liberalismo no sentido de maximizar o poder do indivíduo, a democracia no sentido de manter um 

poder oriundo de resposta informada e coletiva. Essa lógica do modelo democrático representa 

uma maneira de contrastar com as relações de poder estabelecidas pelos 

financiadores/patrocinadores das instituições e objetos educacionais, promotores da desigualdade 

entre aqueles, os executores e os beneficiários. 

Em outros termos, estão entre os elementos estruturantes da teorização de Barry 

MacDonald: o direito à informação, o equilíbrio dos interesses educativos e a independência 

da avaliação. Nesse cenário, a informação que é fornecida no processo de avaliação constitui-se 

como elemento proeminente para estabelecer as correlações de forças e interesses 

predominantes, pois, neste caso, a avaliação tende potencialmente a afetar a distribuição de 

poder no campo educacional e a extensão desse poder depende do acesso ao grau de 

informação relevante e a representação que se tenha dos distintos grupos de interesses em torno 

dos problemas educacionais. 

Por este raciocínio é possível considerar a priori que o potencial da avaliação está 

associado diretamente ao grau de democracia institucional. Neste projeto, apropriando-se de Silva 

(2015), define-se democracia institucional no âmbito do grau de acesso a que os indivíduos e 

grupos têm das informações e as tomadas de decisões. Dessa forma, quanto mais informações e 

acesso às tomadas de decisões os indivíduos e grupos tiverem, maior será a possibilidade de a 

avaliação deslocar-se da perspectiva do paradigma racionalista ao paradigma naturalista, 



 

 

 

 

democratizando e empoderando o processo avaliativo, distinguindo-o da perspectiva  gerencialista 

e fragmentada e associando-o a uma perspectiva humanista e holística de avaliação. 

A teorização da avaliação democrática, defendida por Barry MacDonald, realiza um ataque 

à autoridade da ciência, apresentando-a como uma estratégia de redução dos desequilíbrios das 

relações de poder características tradicionais das pesquisas das ciências sociais aplicadas. Desse 

modo, partindo do pressuposto do modelo de avaliação democrática, o autor ataca a ‘tradição 

autocrática’ por meio do enfoque de estudo de caso, por considerá-la associada à teoria e dirigida 

aos destinatários acadêmicos, reservando-lhes o direito de exclusividade de interpretação do 

mundo social.  No quadro a seguir, apresentam-se suas principais críticas nesta questão: 

 

Quadro 1.1 – Quadro-síntese das questões de Avaliação 

Temas Questões 

Demandantes De quem são as necessidades e interesses dos que respondem à 
investigação? 

Proprietários Quem tem a propriedade dos dados (O investigador, o sujeito, o 
patrocinador?) 

Acesso Quem tem acesso aos dados (a quem se exclui ou se nega?) 

Validação Que categoria tem a interpretação dos fatos que tem o investigador frente 
às interpretações que têm os outros (quem decide qual é verdadeira?) 

Responsabilidade Que obrigações tem o investigador com respeito aos sujeitos, aos 
patrocinadores, aos companheiros de profissão e às outras pessoas? 

Finalidade Para quem é a investigação? 
Fonte: Silva (2015). 

  

A alternativa proporcionada pela abordagem democrática de Barry MacDonald é essencial 

para estudar a natureza política da avaliação e responder as problematizações elencadas no 

quadro acima. A possível resposta a estas perguntas, através do estudo da abordagem 

democrática, são um importante guia para estabelecer como o avaliador deve conduzir a 

investigação e qual deve ser seu papel de pesquisador social numa sociedade democrática. 

Ao realizar tais questionamentos, a intenção do autor não consistia em criar realidades 

alternativas aos acadêmicos, mas descobrir maneiras de estimulá-los e aproximá-los nas suas 

visões a realidade presente e a compreensão da realidade dos sujeitos envolvidos, por meio da 

elaboração de técnicas e procedimentos mais sofisticados. Não casualmente, considerava 

fundamental a relação com a confidencialidade, para que o processo emergisse. Muitas dúvidas 

pairaram acerca desta premissa, pois muitos teóricos questionaram a possibilidade de desvios 

neste processo, sendo um deles a corrupção. 

Portanto, pensar o modelo democrático significa, também, circunscrevê-lo numa lógica 

educativa em detrimento de sua estratégia de oposição à posição científica e acadêmica. Para tal, 

o avaliador deve considerar que a metodologia da avaliação deve ser elaborada de acordo com os 

processos de negociação. Seu posicionamento deve ser de orientador e de promotor do diálogo, 

discussão e análise, para que os envolvidos conheçam o funcionamento da instituição. Deve 



 

 

 

 

fomentar a iniciativa para reformular e reconduzir o desenvolvimento da instituição e apresentar-se 

com uma postura independente em relação à estrutura de poder. 

Por esta razão, o papel do avaliador ou comissão de avaliação, nesta perspectiva, consiste 

em atuar como intermediário entre os distintos grupos de interesse, provendo informações para 

documentar e avaliar a instituição (informa e forma o julgamento), enquanto conjectura os pontos 

de vista e interesses dos grupos envolvidos, para que possam ser ponderados pelos tomadores 

de decisão. 

Dessa forma, a Proposta da avaliação de MacDonald demanda uma metodologia de 

pesquisa fundamentada em princípios democráticos. Do mesmo modo, a avaliação tem de ser 

externalizada, informar publicamente o que está acontecendo e é respeitável que a linguagem e a 

apresentação da avaliação sejam compreensíveis tanto a especialistas, como  a leigos (HOUSE, 

2000). A metodologia utilizada, portanto, deve atender todos os interessados no direito em saber o 

que está acontecendo com a instituição. A avaliação tem que discorrer o vocabulário das pessoas 

comuns, não especializadas em aspectos técnicos da pesquisa acadêmica. 

No caso da informação voltada para a tomada de decisão, o objetivo fundamental da 

avaliação volta-se para proveito no processo de tomada de decisão educacional. A lógica da 

avaliação centra-se no provimento de informações para a ação. Sua principal justificativa é   

colaborar para a racionalização da tomada de decisão. Destarte, a avaliação constitui-se num 

mecanismo de comunicação oportuno para as decisões compartilhadas.  

Após sucinta explanação acerca dos fundamentos da “avaliação democrática”, a seguir, 

destacam-se os procedimentos metodológicos realizados no desenvolvimento deste Projeto de 

Avaliação Institucional, em sua modalidade básica de avaliação interna, no ano de referência de 

2018:  

 

PROCEDIMENTOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NO IFPE 
(AVALIAÇÃO INTERNA) 

Passos Atividades Procedimentos Agentes 

1.Organizar os 

aspectos 

gerais da 

avaliação 

interna 

·  Elaboração do programa de 

avaliação interna para o ciclo 

avaliativo de 2018-2020 

·  Planejamento Implementação do 

programa de formação dos membros 

da CPA – IFPE 

·  Planejamento do programa de 

sensibilização da comunidade 

acadêmica 

·  Formação de grupos de 

trabalho para elaborar e 

implementar as 

estratégias avaliativas 

·  Núcleo duro da 

CPA (Escolha de 

representantes 

de cada setorial,  

Presidente, Vice-

Presidente e 

a(o)s 3 

secretário(a)s da 

CPA 



 

 

 

 

2.Escolha das 

dimensões a 

serem 

avaliadas 

conforme a 

Lei nº 

10.861/04 

·  Revisão dos INSTRUMENTOS 

INTERNOS para ajustarem-se ao 

NOVO INSTRUMENTO do INEP 

  

·  Formação de grupos 

de trabalho por 

dimensões 

·  CPA setoriais 

designadas pelo 

Presidente da 

CPA com 

consentimento 

dos segmentos da 

CPA 

3.Levantamen

to de dados 

quantitativos 

dos cursos de 

graduação nos 

Campi 

·  Coleta de dados quantitativos 

para levantamento do perfil 

(sociodemográfico) dos cursos de 

graduação no IFPE. Solicitação dos 

dados via ofício ao IFPE endereçado 

à PRODEN e às coordenações dos 

cursos de graduação (Dados 

concernentes ao corpo docente, 

discente e o segmento dos técnicos- 

administrativos) 

·  Aplicação de 

formulário censitário aos 

departamentos dos 

cursos de graduação e as 

Pró-Reitorias de Ensino, 

Pesquisa e Extensão 

·  Membros da 

CPA designados 

especificamente 

para recolha dos 

dados 

4.Diagnóstico 

dos cursos de 

graduação nos 

Campi 

· Pesquisa documental (Pesquisa nos 

documentos chave do IFPE e dos 

cursos de graduação) para 

caracterizar o perfil acadêmico e a 

estratégias de ação institucionais do 

IFPE na educação superior 

·  Coletar e analisar os 

documentos 

institucionais no âmbito 

da Reitoria e dos cursos 

de graduação, para 

caracterizar e mapear as 

linhas de ação 

desenvolvidas para a 

Educação superior no 

IFPE 

·  CPA setorial 

do Campus 

avaliado 

5.Diagnóstico 

dos cursos de 

graduação nos 

Campi 

·  “Rodas de conversas” com 

segmentos da comunidade 

acadêmica (Docente, Discentes e 

Técnicos-administrativos) para 

verificar as “reivindicações”, 

“preocupações” e “questões” no 

âmbito desta comunidade, para 

apontar as potencialidades, 

fragilidades e negociar propostas de 

ação a solução dos problemas 

detectados 

·  “Através de “rodas 

de conversa” nos Campi 

fomentar e diagnosticar 

as percepções das 

realidades dos 

participantes, suas 

·  “reivindicações”, 

preocupações”, 

“questões” para 

circunscrever os pontos 

fortes e frágeis da 

Instituição e apontar, 

mediante agenda de 

negociação, propostas 

para solucionar os 

problemas 

·  CPA setorial 

do Campus 

avaliado em 

conjunto com 

outra CPA 

setorial do IFPE 

designada pelo 

Presidente da 

CPA mediante 

plano de ação 

aprovado em 

reunião 

deliberativa pelo 

segmentos 

representados na 

CPA 



 

 

 

 

6.Diagnóstico 

dos cursos de 

graduação nos 

Campi 

·  Observação in loco ·  Fotografar a 

infraestrutura 

disponibilizada pelo IFPE 

aos cursos de graduação 

·  Aplicar listas de 

comprovação 

(Documentos, estrutura 

para as atividades de 

ensino, pesquisa e 

extensão) 

·  CPA setorial 

do Campus 

avaliado em 

conjunto com 

outra CPA 

setorial do IFPE 

designada pelo 

Presidente da 

CPA mediante 

plano de ação 

aprovado em 

reunião 

deliberativa 

pelos segmentos 

representados na 

CPA 

7.Diagnóstico 

dos cursos de 

graduação nos 

Campi 

·  Entrevista com gestores dos 

cursos de graduação nas áreas de 

Ensino – Pesquisa – Extensão, bem 

como suas respectivas Pró-reitorias 

·  Entrevistar os 

gestores diretamente 

responsáveis na solução 

·  concernentes às 

reinvindicações, 

preocupações e questões 

levantadas nas rodas de 

conversas junto à 

comunidade acadêmica 

·  Membros da 

CPA designados 

especificamente 

para recolha dos 

dados 

8.Aplicação do 

questionário à 

comunidade 

acadêmica 

·  Aplicação de questionário para 

avaliar a dimensão ensino e outras 

questões que se julgar relevantes 

·  Aplicar questionário 

para avaliação da 

dimensão ensino e outras 

questões que julgarem 

relevantes 

·  Membros da 

CPA designados 

especificamente 

para recolha dos 

dados + CPA 

setorial 

9.Tratamento 

dos dados 

·  Sistematização dos dados para 

elaboração dos relatórios e formação 

do banco de dados institucional 

·  Análise e 

interpretação dos dados 

coletados 

·  Membros da 

CPA designados 

especificamente 

para recolha dos 

dados + TI 

10.Elaboração 

dos relatórios 

para 

publicação 

·  Elaboração do relatório de 

avaliação interna para o INEP 

·  Elaboração de relatórios para a 

gestão 

·  Elaboração de relatório para a 

comunidade acadêmica 

·  Elaboração de relatório para os 

docentes (Avaliação do ensino) 

·  Formatação de 

quatro modelos 

específicos de relatórios 

para destinatários 

distintos 

·  Membros da 

CPA designados 

especificamente 

para elaboração 

dos relatórios + 

CPA setorial 

(apoio) 



 

 

 

 

11.Sensibilização 

da comunidade 

acadêmica 

·  Programa de sensibilização da 

comunidade acadêmica 

·  Painéis de 

sensibilização dos 

pressupostos teórico, 

metodológicos e 

regulatórios da avaliação 

interna 

·   

Membros da CPA 

designados 

especificamente 

para o programa 

+ CPA setorial 

(Apoio) 

12.Revisão 

parcial do 

relatório de 

avaliação interna 

·  Revisão parcial do relatório de 

avaliação interna e discussão dos 

dados com a comunidade acadêmica 

e gestão do IFPE 

·  Fórum para discussão 

e aprovação do relatório 

de avaliação interna a 

ser postado ao INEP 

·   CPA sectorial 

13.Postagem do 

relatório no E- 

Mec 

·  Postagem do relatório no site do 

E-Mec (Pesquisador Institucional) 

·  Avaliação final do 

relatório pela Comissão 

Própria de Avaliação 

(CPA) para postagem do 

relatório de avaliação 

interna 

·Presidente da 

CPA + PI + TI 

14.Meta-

avaliação 

·  Avaliação da avaliação interna ·  Avaliação e revisão 

da metodologia 

empregada no ciclo 

avaliativo 2018-2020 

·CPA IFPE 

Fonte: CPA, 2018 
Observação: As etapas não obedecem estritamente a uma sequência rígida, mas  se 

desenvolvem numa perspectiva flexível e dinâmica mediante uma agenda de negociação. 
 

Além de explicitar e ressaltar os procedimentos desenvolvidos no ano de referência de 

2018, a CPA apresentou à comunidade e à gestão do IFPE, por meio de e-mail, de programa de 

sensibilização, de reuniões com os gestores, com os coordenadores de curso, e do site 

institucional, uma proposta para realização da avaliação interna no novo ciclo para avaliação 

institucional, indicado pelo INEP nas notas técnicas nº 062 e nº 065 às Comissões Próprias de 

Avaliação (CPA).  

A CPA do IFPE, norteada pelo princípio da avaliação democrática, desenvolveu para a 

coleta de dados, referente à avaliação interna na Instituição, três instrumentos de avaliação, a 

saber: o dia da avaliação (questionários), a avaliação in loco e as rodas de conversa. 

 Estes três instrumentos foram desenvolvidos baseados nas dimensões do SINAES, 

estabelecidas na Lei nº 10.861/04, e articulados concomitantemente com os instrumentos da 

avaliação externa institucional, da avaliação de cursos e do questionário do ENADE. Além disso, 

tiveram como referência no âmbito interno o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).  O 

intuito desta articulação foi de garantir a análise global e integrada das dimensões da avaliação e 



 

 

 

 

uma perspectiva qualitativa, essencial num sistema de avaliação como o SINAES.  

 Para este ano de referência, 2018, foram escolhidos pela CPA três dos cinco eixos do 

novo instrumento de avaliação institucional desenvolvido pelo INEP, a saber – o Eixo I: Avaliação 

e Planejamento; o Eixo III: Políticas Acadêmicas, e o Eixo V: Infraestrutura. A partir dessas 

dimensões, foram desenvolvidos indicadores e os aspectos a serem observados no conjunto do 

IFPE. 

 Tradicional na Instituição, desde sua fundação, o instrumento “Dia de Avaliação” foi 

revisitado e reformulado, com o intuito de harmonizá-lo com os pressupostos teóricos da avaliação 

democrática. Uma das mudanças mais visíveis no novo formato refere-se ao sentido do 

instrumento, pois, na versão anterior, a comunidade usava-o no sentido de preencher uma 

pesquisa nos moldes da tradição científica.  

 A tradição científica no campo da avaliação desvela as práticas avaliativas no âmbito do 

paradigma positivista e caracterizam o conceito de avaliação no domínio da mensuração, dos 

objetivos e do juízo de valor. Distintamente desses domínios, atualmente, a avaliação interna do 

IFPE busca romper com esta tradição, realizando práticas avaliativas que repousem no paradigma 

naturalista, para caracterizar o conceito de avaliação no âmbito da negociação, desvelando sua 

dimensão política e ética. Todavia, não abandona os conceitos da tradição anterior, a 

mensuração, objetivos e juízo de valor. Por esta razão, reconhece a tese da harmonização 

paradigmática entre as abordagens quantitativas e qualitativas no desenvolvimento das práticas 

avaliativas. E, consequentemente, o direito da comunidade de avaliar a instituição 

concomitantemente aos avaliadores profissionais (pares) e os avaliadores da burocracia estatal.  

Agora, diferentemente da versão anterior do “Dia de Avaliação”, a comunidade é 

convidada a ser avaliadora institucional. Com isso, abrangem-se dois pressupostos da avaliação 

democrática: a adesão voluntária e o empoderamento da comunidade, quando convidada a 

avaliar o IFPE. O instrumento “Dia de avaliação” é composto de três matrizes, com o intuito de 

abranger os três segmentos da comunidade acadêmica do IFPE, quais sejam: os segmentos 

docente, discente e técnico-administrativo. A intenção da CPA com esse instrumento foi/é de 

incentivar a comunidade a realizar a avaliação, promovendo as primeiras perguntas acerca da 

eficácia, efetividade acadêmica e social, para gerar o debate sobre a melhoria da qualidade, da 

orientação da expansão da sua oferta de ensino e do aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais da Instituição. 

 A utilização deste instrumento pela comunidade acadêmica do IFPE ocorreu por meio do 

processo de negociação. Inicialmente, com a gestão central do IFPE, materializado em 

negociações com a Pró-Reitoria de Ensino (PRODEN), para agendar atividade de sensibilização 

com os coordenadores dos cursos superiores e as Direções de Ensino dos Campi. A partir desta 

sensibilização, foi organizado um calendário de avaliação interna, de acordo com as demandas 

dos cursos, denominado de “Dia da Avaliação”. Nesse dia, cada curso, em conjunto com a CPA 

Setorial, desenvolveu sua estratégia de sensibilização nos Campi junto aos três segmentos da 



 

 

 

 

comunidade, para que estes avaliassem a Instituição. Durante essa atividade, foi ressaltada a 

garantia de anonimato da avaliação, o caráter formativo e não punitivo da avaliação, consoante 

proposta do novo projeto de avaliação interna.  

Neste ano referência o “Dia de Avaliação”, avaliou especificamente o Eixo I - Política de 

Avaliação Institucional e o Eixo V – Política de Infraestrutura Física. Essa atividade alcançou todos 

os cursos superiores do IFPE em seus onze (09) Campi presenciais e dez (09) polos EaD. O 

desenvolvimento dessa atividade também ocorreu por meio da negociação. Inicialmente, com a 

gestão central do IFPE, materializados em negociações com a Pró-Reitoria de Integração e 

Desenvolvimento Institucional (PRODIN) e a Pró-Reitoria de Ensino (PRODEN). Em relação à 

primeira, negociou-se a infraestrutura de logística (transporte e diárias); e com a segunda, a 

articulação da agenda de avaliação com as Diretorias de Ensino nos Campi e na Diretoria de 

Educação a Distância; os coordenadores dos cursos superiores e os Tutores Presencial 

Coordenadores dos Polos EaD. 

No caso específico da EaD, foi necessário contar com a participação e colaboração de 

membros de outras setoriais da CPA, que se deslocaram até os Polos EaD para aplicação do 

questionário. O objetivo dessa atividade, além de avaliar a infraestrutura dos cursos para o 

Ensino, a Pesquisa e a Extensão, foi o de aproximar a CPA dos coordenadores dos cursos no seu 

ambiente cotidiano e  introduzir os seus representantes, participantes da atividade, em um 

contexto institucional diferente do seu Campus de origem.  

 A partir dessa vivência, a CPA buscou aprofundar e desenvolver em paralelo outro 

enfoque de avaliação, a análise de sistema. Segundo House (2000), tradicionalmente, este 

enfoque destaca os diagnósticos proeminentemente a partir de dados quantitativos e voltados 

essencialmente para a gestão. Através desta experiência, a CPA do IFPE acrescenta outro 

destinatário a estas informações, a comunidade. O objetivo é proporcionar, gradativamente, mais 

informações sobre a Instituição, para democratizar as tomadas de decisão e desenvolver um 

sistema de monitoramento das ações institucionais oriundas dos diagnósticos da avaliação 

institucional no ciclo avaliativo que se inicia. Além disso, proporcionar mais subsídios à 

comunidade para qualificar os debates nas futuras avaliações internas acerca da Instituição. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 
 

 

3.1. Eixo I: Planejamento e Avaliação Institucional 

 
 

A seção Planejamento e Avaliação Institucional dedica-se a atender as prerrogativas 

apontadas na Nota Técnica do INEP nº 062/2014, com o objetivo de promover e ampliar a 

integração entre a avaliação interna e a avaliação externa à gestão do Instituto Federal de 



 

 

 

 

Educação de Pernambuco (IFPE), amparados numa perspectiva sistêmica de avaliação 

institucional. A intenção é de subsidiar os atos de recredenciamento e de transformação da 

organização acadêmica.  

Esta seção apresenta um relato avaliativo do PDI, a síntese histórica dos resultados dos 

processos avaliativos internos e externos do IFPE, síntese do planejamento e das ações 

acadêmico-administrativas decorrentes dos resultados das avaliações. Sua estrutura constitui-se 

do relato do (s): breve histórico do IFPE; conceitos obtidos pela IES nas avaliações externas 

institucionais e de curso; projetos e processos de autoavaliação; divulgação e análise dos 

resultados da autoavaliação; plano de melhorias a partir dos processos avaliativos; processos de 

gestão; demonstração da evolução institucional.  

 

3.1.1. Breve histórico da IES: criação, trajetória, modalidades de oferta da IES 

 
 

Esta subseção relata um breve e sucinto panorama histórico da Instituição. Inicialmente, 

esclarece-se que o Instituto Federal de Pernambuco – IFPE –, Instituição criada nos termos da Lei 

nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, vinculada ao Ministério da Educação (MEC), possui 

natureza jurídica de autarquia, sendo detentora de autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didático-pedagógica e disciplinar. 

 O IFPE é uma Instituição recém-criada, resultado da associação entre o CEFET-PE e as 

Escolas Agrotécnicas de Barreiros-PE, Belo Jardim-PE e Vitória de Santo Antão-PE, através dos 

atos legais da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 e amparada na Portaria – MEC nº 

1291/2013, com a finalidade de:  

Promover a educação profissional, científica e tecnológica, em todos os seus 
níveis e modalidades, com base no princípio da indissociabilidade das ações de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, comprometida com uma prática cidadã e inclusiva, 
de modo a contribuir para a formação integral do ser humano e para o 
desenvolvimento sustentável da sociedade (PDI/IFPE, 2015, p.28). 

 

Tomando como norte do panorama histórico o CEFET-PE, pode-se considerá-la uma 

Instituição centenária que passou por diversas mudanças institucionais. Durante sua trajetória 

recebeu os nomes de Escola de Aprendizes Artífices, Liceu Industrial de Pernambuco, Escola de 

Ensino Industrial do Recife, Escola Técnica do Recife e Escola Técnica Federal de Pernambuco – 

ETFPE (com as unidades descentralizadas de Petrolina e Pesqueira), além de Centro Federal de 

Educação de Pernambuco - CEFET- e, posteriormente, IFPE. Registramos que este mesmo 

fenômeno ocorreu, também, com as Escolas Agrotécnicas. Com a transformação destas Unidades 

Educacionais em Instituto, em dezembro de 2008, a atual institucionalidade passou a ter 

relevância de Universidade, conforme Art. 2º, parágrafo 1º da Lei nº 11.892/08 BRASIL, 2008), 

destacando-se pela sua autonomia e pelos serviços prestados na área de Educação Profissional e 

de Educação Superior, designadamente no Estado de Pernambuco. 



 

 

 

 

 Assim sendo, o IFPE é uma instituição de Educação Básica, Técnica, Tecnológica e de 

Educação Superior, pluricurricular, multicampi e descentralizada, especializada na oferta de 

educação profissional e tecnológica, nas diferentes modalidades de ensino, com base na 

conjugação de conhecimentos educacionais, científicos, técnicos e tecnológicos com sua prática 

pedagógica, apresentando as seguintes Unidades Jurisdicionadas: Campus Afogados da 

Ingazeira, Campus Barreiros, Campus Belo Jardim, Campus Caruaru, Campus Garanhuns, 

Campus Ipojuca, Campus Pesqueira, Campus Recife, Campus Vitória de Santo Antão, além dos 

sete novos Campi, advindos da  III Expansão da Rede Federal de Educação Profissional,  quais 

sejam:  Abreu e Lima, Igarassu, Paulista, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo 

Agostinho e Palmares.  

No desenvolvimento da sua ação acadêmica, esse Instituto Federal, em cada exercício, 

deverá garantir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para a educação 

profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados e o mínimo de 

20% (vinte por cento) das vagas para cursos de licenciatura e/ou programas especiais de 

formação pedagógica, ressalvado o caso previsto no §2º do art. 8º da Lei nº. 11.892/2008. 

A Instituição conta, hoje, com, aproximadamente, 27.086 (vinte e sete mil, e oitenta e seis) 

estudantes matriculados em cursos de formação Técnica e Tecnológica, além das Licenciaturas e 

Bacharelados, ofertados nas modalidades presencial e a distância, como também os de Formação 

Inicial e Continuada de Trabalhadores, os referentes ao Programa de Governo Mulheres Mil, 

Cursos de Especialização e Mestrado Institucional em Gestão Ambiental. Convém destacar, 

também, a oferta de Mestrado e Doutorado Interinstitucionais para docentes e servidores técnico-

administrativos da Instituição. Há, ainda, a oferta de cursos de curta duração, os de extensão, 

além dos ligados ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC. 

São objetivos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco de 

acordo com o PDI (2014-2018): 

a) Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos 

integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e 

adultos; 

b) Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, 

o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de 

escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica; 

c) Realizar pesquisa aplicada, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e 

tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade; 

d) Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da Educação 

Profissional, Tecnológica; e Educação Superior, em articulação com o mundo do trabalho e os 

segmentos sociais, com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos 

científicos e tecnológicos; 

e) Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à 



 

 

 

 

emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional; e 

Ministrar, em nível de Educação Superior: 

f) Em relação à Educação Superior:  

- Ministrar Cursos Superiores de Tecnologia visando à formação de profissionais para os 

diferentes setores da economia; 

- Ministrar Cursos de Licenciatura, bem como programas especiais de formação 

pedagógica, com vistas à formação de professores para a educação básica, sobretudo nas 

áreas de Ciências e Matemática, e para a educação profissional; 

- Ministrar Cursos de Bacharelado e Engenharia, visando à formação de profissionais para 

os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; 

- Ministrar Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu de aperfeiçoamento e especialização, 

visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; 

- Ministrar Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado, que 

contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e 

tecnologia, com vistas ao processo de geração e inovação. 

 

A seguir, caracteriza-se o quantitativo de curso nos Campi do IFPE: 

 

 

Gráfico – Quantitativo de cursos de nível superior no IFPE 
Fonte: PRODEN, 2018. 

 

Nesse gráfico, distingue-se a distribuição do quantitativo de cursos de graduação por 

Campi no IFPE, totalizando vinte e quatro (24) cursos em funcionamento em 2018, distribuídos em 

09 campi presenciais e EaD.  Os campi Barreiros e Vitória possuem dois (2) cursos, EaD sedia 

três (03) cursos, o campus Pesqueira possui quatro (04) cursos e o Recife, oito (08). Todos os 

demais campi presenciais possuem apenas um (01) curso. 



 

 

 

 

 

A seguir o quadro abaixo apresenta a distribuição da matrícula por campus e curso: 

 

Cursos/ 
Campus 

Barreiros 
Belo 

Jardim 
Caruaru EAD Garanhuns Igarassu Ipojuca Pesqueira Recife Vitória 

Total 
Geral 

Agroecologia 72                 72 

Agronomia                 130 130 

Análise e 
Desenvolvimento de 

Sistemas 
        181  181 

Design Gráfico         136  136 

Enfermagem        155   155 

Engenharia Civil         231  231 

Engenharia 
Mecânica 

  159      47  206 

Engenharia Elétrica     61   57   118 

Gestão Ambiental    103     171  274 

Gestão de Turismo         245  245 

Gestão da 
Qualidade 

     28     28 

Licenciatura em 
Física 

       116   116 

Licenciatura em 
Geografia 

   170     90  260 

Licenciatura em 
Matemática 

   186    138   324 

Licenciatura em 
Música 

 62         62 

Licenciatura em 
Química 

108      99   101 308 

Radiologia         71  71 

Total 180 62 159 459 61 28 99 466 1172 231 2917 

Fonte: Q.Acadêmico, 2018. 
 

O levantamento realizado, ao final do ano de 2018, no quadro acima, permite caracterizar 

que no Campus Barreiros o curso de Agroecologia possuía 72 matrículas e o curso de 

Licenciatura em Química, 108 matrículas. No Campus Belo Jardim, no curso de Licenciatura em 

Música tinha 62 matrículas. No Campus Caruaru, tinha-se 159 matrículas no curso de Engenharia 

Mecânica. Na EAD, tinhas em Gestão ambiental 103 matrículas, Licenciatura em Geografia, 170 

matrículas e em Licenciatura em Matemática 186 matrículas. No campus Garanhuns o curso de 

Bacharelado em Engenharia Elétrica possuía 61 estudantes matriculados. No campus Igarassu o 

curso de Tecnologia em Gestão da Qualidade contava com 28 estudantes matriculados. No 

Campus Ipojuca, o curso de Licenciatura em Química tinha 99 matrículas. No Campus Pesqueira, 

o curso de Enfermagem tinha 155 matrículas, o curso de Licenciatura em Física, 116 matrículas, o 

curso de Licenciatura em Matemática, 138 matrículas; e o curso de Bacharelado em Engenharia 



 

 

 

 

Elétrica contava com 57 estudantes matriculados. No Campus Recife, o curso Tecnológico de 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 181 matrículas; o curso Tecnológico em Design Gráfico, 

136 matrículas; o curso de Bacharelado em Engenharia Civil, 231 matrículas; o curso de 

Bacharelado em Engenharia Mecânica contava com 47 matriculados; o curso Tecnológico em 

Gestão Ambiental, 171 matrículas; o curso Tecnológico de Gestão em Turismo, 245 matrículas; o 

curso de Licenciatura em Geografia, 90 matrículas; e o curso Tecnológico em Radiologia 71 

matrículas. No Campus Vitória, no curso de Bacharelado em Agronomia, 130 matrículas, e no 

curso de Licenciatura em Química, 101 matrículas. 

 

 A seguir, caracteriza-se o perfil do corpo docente: 

 

Fonte – CENSUP, 2017 

 

No gráfico acima, tomando como referência o Censo da Educação Superior, apresentam-

se dados que caracterizam o perfil docente no IFPE, tomando como referência o número de 

cursos em que os docentes atuam no IFPE, o regime de trabalho e a titulação. Os dados apontam 

quatro regimes de trabalho no IFPE: o horista, o tempo integral com Dedicação Exclusiva (D.E); o 

tempo integral sem Dedicação Exclusiva (D.E); e o tempo parcial.  

 No regime de horista, apenas 1 docente atua em um único curso de graduação. No regime 



 

 

 

 

de tempo integral com Dedicação Exclusiva, o total de docentes que atuam em um único curso foi 

de 224; em dois cursos, 38 docentes; e em três cursos, 2 docentes. No regime de tempo integral 

sem a Dedicação Exclusiva, o total de docentes que atuam em um único curso foi de 93; em dois 

cursos, 11 docentes; e em três cursos, 2 docentes, em 4 cursos também 2 docentes. E, no regime 

de tempo parcial, o total de docentes que atuam em um único curso foi de 49; em dois,12 

docentes; 2 docentes atuam em três cursos e 1 docente atua em 4 cursos. 

 Nota-se, na tabela acima, que o maior número de docentes na Instituição encontra-se no 

regime de tempo integral com Dedicação Exclusiva, seguido respectivamente pelo regime de 

tempo integral sem Dedicação Exclusiva e pelo regime de tempo parcial.   

A seguir, caracteriza-se o perfil docente do IFPE, cruzando os dados do regime de trabalho 

com o nível de formação superior: 

 No gráfico, observa-se que os docentes com stricto sensu, em nível de doutorado, no 

IFPE, alcançaram, em 2018, o quantitativo de 85 no regime de tempo integral com Dedicação 

Exclusiva; 22 no regime de tempo integral sem Dedicação Exclusiva; 13 no regime de tempo 

parcial e apenas um único docente no regime de trabalho horista.  Em nível de Mestrado, 144 

encontram-se no regime de tempo integral com Dedicação Exclusiva; 59 no regime de tempo 

integral sem Dedicação Exclusiva; 41 no regime de tempo parcial e apenas 2 docentes em regime 

de trabalho horista. Já os docentes com lato sensu, especialização, 33 estão no regime de tempo 

integral com Dedicação Exclusiva; 23 no regime de tempo integral sem Dedicação Exclusiva; e 9 

no regime de tempo parcial. 

A seguir, caracteriza-se o perfil docente da educação superior no IFPE pela titulação em 

termos percentuais: 

 

 

Fonte - CENSUP - 2017 

 



 

 

 

 

No gráfico acima, apresenta-se, em termos percentuais, a distribuição do corpo docente 

em relação à titulação na Pós-Graduação atuando nos cursos de graduação. No ano de 2017, 

15,3% dos docentes do IFPE tinham a titulação de Especialização; 56,67%, de Mestrado; e 28%, 

de Doutorado.    

 
  No gráfico abaixo, caracteriza-se, a partir de uma evolução histórica, o envolvimento 

docente com as atividades de Pesquisa nos Campi que ofertam a Educação Superior: 

 
Gráfico - Perfil docente: quantitativo de pesquisadores 
Fonte: PROPESQ/IFPE, 2018  

 
 Registramos que partimos da evolução histórica apresentada no relatório parcial de 2015 e 

neste momento apresentamos apenas o comparativo em relação ao ano de 2018 onde se nota o 

aumento do número de campi envolvidos com a pesquisa e o aumento de docentes envolvidos 

com atividades de pesquisa no IFPE. Houve uma evolução positiva relativa aos campi Caruaru, 

Ipojuca e Pesqueira referente ao intervalo de tempo apresentado. Enquanto  os Campi Barreiros, 

Belo Jardim, Recife e Vitória de Santo Antão apresentam uma evolução negativa no envolvimento 

docente na Pesquisa. Destes últimos, os Campi Barreiros e Belo Jardim foram os que 

apresentaram uma redução significativa, passando respectivamente de 65 e 30 docentes em 

2014, para 26 e 9 docentes em 2018. Quanto a EaD passou a ser representado em 2018 com a 

participação de um docente em pesquisa, além do ingresso do campus Garanhuns que embora 

tenha iniciado recentemente suas atividades no Ensino superior já apresenta um número 

significativo de 12 docentes envolvidos na pesquisa. 

 

 

3.1.2. Conceitos obtidos pelo IFPE nas avaliações externas de curso e institucional 



 

 

 

 

 
 
 Nesta seção, a CPA apresenta os dados relativos aos conceitos das avaliações externas 

alcançados nos últimos anos, para elaborar um panorama da educação superior. Primeiramente, 

este panorama foca os cursos de graduação; em segundo lugar, a Instituição. 

 

CAMPUS CURSOS ENADE CPC CC  

Recife Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas 

4 3 3  

2017 2017 2007  

Engenharia Civil 3 3 4  

2017 2017 2017  

Radiologia 4 3 4  

2016 2016 2011  

Gestão do Turismo 5 4 4  

2009 2009 2019  

Designer Gráfico 3 3 4  

2015 2015 2016  

Gestão Ambiental 4 4 4  

2016 2016 2017  

Engenharia Mecânica SC SC SC  

 

Geografia 3 3 4  

2017 2017 2015  

Pesqueira Lic. Física 2 3 4  

2017 2017 2014  

Enfermagem 4 3 4  

2016 2016 2015  

Engenharia Elétrica SC SC SC  

 

Lic. em Matemática 2 3 3  

2017 2014 2011  

EAD Lic. em Matemática 2 3 4  



 

 

 

 

2017 2017 2014  

Gestão Ambiental 3 3 4  

2016 2016 2012  

Lic. em Geografia 2 3 4  

2017 2017 2014  

Barreiros Lic. em Química 2 3 3  

2017 2017 2014  

Tec. em Agroecologia SC SC 4  

2015  

Belo Jardim Lic. em Música 2 3 4  

2017 2017 2014  

Ipojuca Lic. em Química 3 3 4  

2017 2017 2014  

Vitória de Santo 
Antão 

Lic. em Química 4 3 4  

2017 2017 2014  

Bel. em Agronomia 3 4 4  

2016 2016 2016  

Caruaru Engenharia Mecânica 5 4 3  

2017 2017 2016  

Igarassu Gestão da Qualidade SC SC SC  

 

Garanhuns Engenharia Elétrica SC SC SC  

 

Fonte: PRODEN/PRODIN – IFPE, 2018. 

 
 O quadro acima apresenta dados das avaliações dos cursos de graduação concernentes 

ao ENADE, Conceito Preliminar de Cursos (CPC) e ao Conceito de Curso (CC). Nele, destaca-se 

o desempenho favorável e expressivo dos cursos tecnológicos no ENADE, como o caso do Curso 

de Gestão do Turismo com nota 5 e os Cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Radiologia e Gestão ambiental com nota 4, seguido do curso de Design Gráfico com nota 3. Entre 

os Bacharelados destacam-se os cursos de Engenharia Mecânica do campus Caruaru com nota 5 

e o curso de Enfermagem do campus Pesqueira com nota 4, seguido pelo curso de licenciatura 

em Química do campus Vitória com nota 4. Há de se destacar o fraco desempenho apresentado 

pelos estudantes das licenciaturas no exame em 2017, exceção apenas para as Licenciaturas em 



 

 

 

 

Química do Campus Vitória e Ipojuca, e da Licenciatura em Geografia do campus Recife. 

 No âmbito geral, os Cursos Superiores de Graduação apresentam um conceito de curso 

entre 3 e 4 e estão circunscritos ao âmbito aceitável de qualidade na educação superior num 

sistema de avaliação como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. É preciso 

reconhecer o esforço e o êxito das Coordenações de cursos, Núcleos Docentes Estruturantes 

(NDE), Colegiados, da Comunidade e da Gestão Local e Central do IFPE no processo de 

reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos superiores no período descrito no 

quadro. Este reconhecimento na avaliação externa ressalta as potencialidades da Instituição na 

Educação Superior. A seguir, apresentam-se os conceitos gerais do IFPE: 

 

IFPE - CONCEITOS DA IES - 2017 

CONCEITO 

INSTITUCIONAL 

CI 

IGC 

ÍNDICE GERAL DE 

CURSOS 

IGC CONTÍNUO 

ÍNDICE GERAL DE 

CURSOS 

  

ANO 

 

4 

2016  

(EaD)  

 

4 

2017 

(Presencial) 

3 2,6010 2013 

3 2,5014 2014 

3 2,5311 2015 

3 2,6559 2016 

3 2,5629 2017 

Fonte: PRODEN/PRODIN – IFPE, 2018. 

 
  

Ressalte-se que o Índice Geral de Cursos (IGC) aponta para um desempenho que vem se 

mantendo estável tomando como base o ano de referência de 2017, no quadro anterior, a 

tendência deste índice será de evolução positiva, o que é um desempenho desejável e muito bem-

vindo, quando se trata, sobretudo, da natureza de uma Instituição pública como o Instituto Federal 

de Pernambuco.  

 

3.1.3. Projetos e Processos de  Autoavaliação 

 

Em razão dos resultados apresentados na última seção e o último ato regulatório 

institucional a CPA do IFPE vem se esforçando para manter e consolidar a metodologia de 

trabalho, para isso tem envidado esforços no sentido de democratizar o acesso às informações 



 

 

 

 

produzidas pela comissão, estreitar o diálogo com a gestão e aprimorar tanto a metodologia 

quanto os instrumentos de coleta de dados. Além dessas ações vem intensificando o trabalho 

coletivo e compartilhado, assim como as ações de formação, a fim de fortalecer o grupo e 

preparar a comissão para avançar no desafio de acompanhar a melhoria da gestão e estreitar o 

diálogo com a sociedade. Historicamente, a Instituição, desde sua constituição, posta os relatórios 

de avaliação interna no INEP, por meio do e-MEC. A inserção da avaliação interna, como 

instrumento de gestão e indutor da democratização das práticas avaliativas e da gestão, com a 

promoção do compartilhamento das tomadas de decisões oriundas dos diagnósticos da avaliação 

entre a gestão e a comunidade do IFPE, até o penúltimo ano de referência. 

Nesse contexto de revisão do Projeto de Avaliação Institucional do Instituto Federal de 

Educação de Pernambuco (IFPE), a CPA apropriou-se da abordagem da “avaliação democrática” 

de Barry MacDonald, com a finalidade de se aproximar da perspectiva proposta no Art. 01 e § 1o, 

da Lei n. o 10.861/04 que afirma: 

 
O SINAES tem por finalidades a melhoria da qualidade da educação superior, a 
orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia 
institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do 
aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições 
de educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da 
promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, 
da afirmação da autonomia e da identidade institucional. (grifos nossos). 

 

Na citação acima, o SINAES apresenta quatro finalidades essenciais: a melhoria da 

qualidade, a orientação da expansão, o aumento da eficácia institucional e da efetividade 

acadêmica e social. A viabilização destas finalidades é promovida por meio do princípio da 

valorização da missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à 

diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. 

Destes princípios, adota-se como norte do Projeto de Avaliação Institucional do IFPE o 

princípio da promoção dos valores democráticos. Dessa forma, a Instituição através do 

desenvolvimento da avaliação interna também reconhece, alinha-se e promove o princípio da 

gestão democrática da educação pública, umas das diretrizes do novo Plano Nacional de 

Educação (PNE), publicado na Lei  nº13.005/14.  

Além de explicitar e ressaltar os procedimentos desenvolvidos no ano de referência de 

2018, a CPA apresentou à comunidade e à gestão do IFPE, por meio de e-mail, de programa de 

sensibilização, de reuniões com os gestores, com os coordenadores de curso e do site 

institucional, uma proposta para realização da avaliação interna, amparada no novo ciclo para 

avaliação institucional, indicado pelo INEP nas Notas Técnicas números 062 e 065, às Comissões 

Próprias de Avaliação (CPAs).  



 

 

 

 

Dessa forma, a CPA do IFPE estimou e realizou a seguinte estratégia de implementação 

da avaliação interna, descritos em sua seção metodológica, referentes ao anos 2018, 2019 e 2020 

– no quadro a seguir: 

 

Avaliação interna do IFPE 

Ciclo avaliativo 2018-2020 

Ano de 

referência 

2018 2019 2020 

Período de 

postagem dos 

relatórios 

31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 

Período 1º ano do ciclo avaliativo 2º ano do ciclo avaliativo 3º ano do ciclo avaliativo 

Dimensões a 

serem 

trabalhadas 

Eixo 1: Planejamento e 

avaliação institucional 

  

Eixo 3: Políticas 

acadêmicas 

  

Eixo 5: Infraestrutura 

Eixo 1: Planejamento e 

avaliação institucional 

  

Eixo 3: Políticas acadêmicas 

  

Eixo 4: Políticas de gestão 

Eixo 2: Desenvolvimento 

institucional 

  

Análise global 

Relatórios 1º Relatório parcial 2º Relatório parcial Relatório integral 

Contexto da 

avaliação 

interna 

Revisão do projeto de 

avaliação institucional e 

regimento interno da CPA 

+ 

Renovação dos quadros 

dos membros da CPA 

+ 

Formação inicial: 

Curso de avaliação 

educacional 

+ 

Desenvolvimento da 

metodologia 

(aprimoramento dos 

Instrumentos) 

  

Formação continuada 

+ 

Aprimoramento da metodologia 

  

Renovação dos quadros dos 

membros da CPA 

+ 

Formação continuada 

+ 

Aprimoramento da metodologia 

  

Fonte: CPA do IFPE, 2018. 

 
A CPA, norteada pelo princípio da avaliação democrática, revisou para a coleta de dados 

referente à avaliação interna na Instituição, o instrumento de avaliação, a saber: o formulários de 

avaliação (“Dia da Avaliação”) que foram aplicados em todos os segmentos nos cursos 

presenciais e nos cursos a distância. 

 A revisão do instrumento foi baseada nas dimensões do SINAES, estabelecidas na Lei nº 

10.861/04, e articulados concomitantemente com os novos instrumentos da avaliação externa 

institucional e de cursos. Além disso, tiveram como referência no âmbito interno o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI).  O intuito desta articulação foi de garantir a análise global, 

integrada e sistêmica das dimensões da avaliação por meio de uma perspectiva preferencialmente 

qualitativa, essencial num sistema de avaliação como o SINAES.  



 

 

 

 

 Para este ano de referência, 1º ano do Ciclo Avaliativo, foram escolhidos pela CPA três 

dos cinco eixos do novo instrumento de avaliação institucional desenvolvido pelo INEP, a saber – 

o Eixo I: Avaliação e Planejamento; o Eixo III: Políticas Acadêmicas; e o Eixo V: Infraestrutura. A 

partir dessas dimensões, foram desenvolvidos indicadores e os aspectos observados no âmbito 

do IFPE. 

 No ano de referência de 2018, estiveram envolvidos diretamente na Avaliação Interna o 

seguinte quantitativo de pessoas, distribuídas por segmento da comunidade universitária do IFPE: 

 

 

 

 



 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA NA AVALIAÇÃO INTERNA NO ANO DE 
REFERÊNCIA DE 2018 

Segmento 
Quantitativos de 

avaliadores 
Instrumento de 

avaliação 
Campi/Polo(nº) 

Discente (Presencial) 1114 

Formulário de 
avaliação 

09 campi 

 
Discente (EaD) 

 
 
 

317 
 
 

1431 

08 polos 
 
 

Docente (Presencial) 
 

Docente (EaD) 
 
 
 

177 
  

53 
 
 

230 

Formulário de 
avaliação 

 
 

09 campi 
 

08 polos + Sede 
EaD 

 
 

Técnico-administrativo 
(Presencial) 

 
 

Técnico-administrativo 
(EaD)   

 
 
 

106 
 
 

69 
 
 

175 

Formulário de 
avaliação 

 
 

09 campi + 
Reitoria 

 
 

08 polos + Sede 
EaD  

 
 
 

Total 1836   
Fonte: CPA/IFPE – 2018. 

 

Os números no quadro caracterizam a participação da comunidade acadêmica do IFPE na 

avaliação interna, no ano de referência de 2018. Apenas com o processo de avaliação por meio 

do instrumento “Formulário de Avaliação” participaram do segmento discente 1431 pessoas de um 

total de 2917 estudantes matriculados nos cursos superiores na Instituição em 2018, perfazendo 

49,05%, cerca de quase 50% do total de alunos matriculados.  

 Do total de 438 professores envolvidos com a educação superior, 230 participaram 

diretamente da avaliação, representando uma participação deste segmento de 52,51% do total do 

corpo docente. Já entre os técnico-administrativos, a avaliação alcançou 175 servidores.  

Destaque-se, também, que o segmento técnico-administrativo apresenta um número bem inferior 

em relação aos outros dois segmentos na Instituição. Diante dos números apresentados e da 

utilização do princípio da adesão voluntária, a CPA do IFPE reconhece o processo de 

autoavaliação deste ano de referência como uma experiência exitosa, uma vez que este ano em 

especial representa a transição para uma nova gestão e composição dos membros da CPA. 

 Tradicional na Instituição, desde sua fundação, o instrumento “Formulário de Avaliação” foi 

revisitado e reformulado, com o intuito ajustá-lo às novas exigências da política de avaliação do 

SINAES.  Uma das mudanças mais visíveis no novo formato refere-se ao sentido do instrumento, 



 

 

 

 

pois na versão anterior a comunidade usava-o no sentido de preencher uma pesquisa nos moldes 

da tradição científica.  

 Na avaliação em 2018 a comunidade acadêmica foi novamente convidada a participar 

voluntariamente do processo de autoavaliação institucional, com o objetivo de contribuir com o 

processo de gestão institucional democrática e participativa, por meio da avaliação.  

Assim, a comunidade é convidada a ser avaliadora institucional. Com isso, abrangem-se 

dois pressupostos da avaliação democrática, a adesão voluntária e o empoderamento da 

comunidade, quando convidada a avaliar o IFPE. 

  O instrumento “Formulário de Avaliação” é composto de três matrizes, com o intuito de 

abranger os três segmentos da comunidade acadêmica do IFPE, o segmento docente, discente e 

o técnico-administrativo. A intenção da CPA com esse instrumento foi de incentivar a comunidade 

a realizar a avaliação, promovendo as primeiras perguntas acerca da eficácia, efetividade 

acadêmica e social, para gerar o debate relativo à melhoria da qualidade, da orientação da 

expansão da sua oferta de ensino e do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades 

sociais da Instituição. 

 A utilização deste instrumento pela comunidade acadêmica do IFPE ocorreu por meio do 

processo de negociação, inicialmente com a gestão central do IFPE, materializado em 

negociações com a Pró-Reitoria de Ensino (PRODEN), para agendar atividade de sensibilização 

com os coordenadores dos cursos superiores e as direções de ensino dos Campi e da Diretoria de 

Educação a Distância. A partir desta sensibilização, foi organizado um calendário de avaliação 

interna, de acordo com as demandas dos cursos, denominado de “Dia da Avaliação”.  

Neste dia, cada curso, em conjunto com a CPA Setorial, desenvolveu sua estratégia de 

sensibilização nos Campi e polos EaD junto aos três segmentos da comunidade, para que estes 

avaliassem a Instituição. Durante essa atividade, foi ressaltada a garantia de anonimato da 

avaliação, o caráter formativo e não punitivo da avaliação, consoante proposta do novo projeto de 

avaliação interna.  

 

3.1.4. Divulgação e Análise dos Resultados da Autoavaliação 

 
 
 A estratégia de divulgação dos resultados da avaliação, desde o último ato regulatório, 

caracterizou por meio da realização de reuniões com a comunidade universitária nos auditórios 

dos Campi e Diretoria de Educação a Dostãncia que ofertam educação superior no IFPE. Além 

das reuniões com os gestores em nível dos Campi e da Reitoria, para apresentar os diagnósticos 

e as recomendações oriundas da avaliação interna. Os resultados foram contextualizados em 

nível do Instituto, dos Campi e dos cursos.  

 Diferentemente desta estratégia de divulgação, a composição atual da CPA do IFPE 

adotou a seguinte estratégia de divulgação dos resultados: 1. Postagem do relatório parcial no 



 

 

 

 

INEP; 2. Reunião com os gestores da Reitoria para apresentar os diagnósticos e recomendações 

oriundos da avaliação; 3. Reunião com os coordenadores dos cursos superiores e suas 

respectivas direções de ensino para apresentar os diagnósticos e recomendações oriundos da 

avaliação.  

A partir das discussões dessas reuniões, será estabelecido no IFPE, a partir do mês de 

maio do ano de 2019, um novo instrumento de acompanhamento das ações de gestão com base 

nos resultados da avaliação da CPA, que fixará um prazo para a resolução dos problemas 

encontrados, circunscritos ao ciclo avaliativo indicado pelo INEP [Ano 2018 a 2020]. Caso estas 

questões não sejam equacionadas no ciclo, no relatório final serão postadas todas as ações que 

não foram equacionadas e suas justificativas no relatório, para fins da regulação externa. 

 Em paralelo a este movimento, a CPA do IFPE iniciou o provimento do detalhamento do 

relatório parcial à comunidade acadêmica, com o envio dos diagnósticos da avaliação, de acordo 

com o grau de interesses dos segmentos, por meio dos e-mails cadastrados, reuniões com as 

coordenações, colegiados e corpo discente dos cursos superiores.  

 Quanto ao tratamento dos dados, estes foram e ainda continuam sendo realizados numa 

abordagem quali-quantitativa, sobretudo quando relacionado à sistematização de dados da 

instituição referentes ao perfil dos discentes, docentes e dos técnico-administrativos. O Objetivo é 

proporcionar, ao longo ano de referência (2019), início e durante o novo ciclo do AVALIES, 

informações para subsidiar as discussões na Instituição, acerca de sua organização institucional, 

da sua missão e responsabilidade social, para orientar a sua oferta e expansão e qualificar sua 

eficácia e efetividade acadêmica e social. 

 A CPA do IFPE, no ano de 2018, como demonstrado na seção metodologia, na revisão 

dos instrumentos de avaliação já consolidados na sua metodologia e testados durante o ciclo 

anterior nos anos de 2015, 2016 e 2017. Por esta razão, fundamentado em sua nova abordagem 

de avaliação, a CPA destaca os diagnósticos da avaliação desde seu último processo de ato 

regulatório, que culminou no plano de melhorias, a partir dos processos avaliativos descritos na 

seção seguinte.  

 

3.1.5. Plano de melhorias a partir dos processos avaliativos 

 
 
Nesta seção, a CPA apresenta um quadro com as melhorias institucionais decorridas dos 

processos avaliativos desde o último ato regulatório. Ações implementadas e as respectivas 

melhorias: 

 

 

3.1.6. Plano de Melhorias com Base nas Diretrizes das Políticas Institucionais – PDI 

2014-2018 e Plano de Ação 2018 



 

 

 

 

3.1.6.1 – Plano de Melhoria das Políticas de Ensino 

Plano de Melhorias das Políticas de Ensino 

Diretrizes da Política de 
Ensino  

 
As ações de Ensino do Instituto devem sedimentar a verticalização do 
ensino, abrindo espaço para o diálogo e a articulação entre os seus 
vários níveis e modalidades de ensino, desde a educação básica à 
superior, e considerar o princípio da indissociabilidade entre Ensino, 
Pesquisa e Extensão, assim como efetivar seu compromisso com as 
políticas de inclusão social, atentando para o respeito à diversidade, 
através das várias ações cidadãs planejadas. 

 
1. ênfase na formação continuada;  
2. ênfase no desenvolvimento das instâncias colegiadas;  
3. ênfase na integração entre o ensino, pesquisa e extensão;  
4. ênfase nas medidas de transparência da gestão do ensino;  
5. ênfase no gerenciamento das ações voltadas à gestão 

acadêmica do ensino;  
6. ênfase nas ações voltadas ao acesso, permanência e êxito;  
7. ênfase nas ações referente a gestão do acervo e das bibliotecas;  
8. ênfase nas ações voltadas à análise de Projetos Pedagógicos de 

Cursos. 

Objetivo Programas 

APRIMORAR A 
FORMAÇÃO 

CONTINUADA DE 
SERVIDORES/DOCENTE 

 

• Desenvolver programas de formação continuada para os 
servidores do IFPE, a fim de atender as demandas de formativas 
de acordo com as necessidades de cada campus 

• Promover a formação continuada dos servidores, por meio de 
programas específicos, nas modalidades presencial e a distância, 
visando atender às necessidades de formação e às demandas 
dos campi 

Ações de Melhorias realizadas ou em andamento 

1. FORTALECER O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL DOCENTE DO IFPE 

2. INSTITUIR A JORNADA EDUCACIONAL (OUTUBRO) 

3. REALIZAR FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES 
INGRESSANTES 

4. FORTALECER A ARTICULAÇÃO DO IFPE COM AS DEMAIS 
INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS PELA FORMAÇÃO DOCENTE 
EM PERANMBUCO 

5. ACOMPANHAR A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO 
DOCENTE DOS CAMPI 

Objetivo Programas 

 
 
 
 
 

CONSOLIDAR O 
ENSINO DE 

GRADUAÇÃO 
 

• Fortalecer as ações de ensino, contribuindo para o pleno 
desenvolvimento do estudante, preparando-o para o exercício da 
cidadania e sua inserção, com qualidade profissional e técnica, no 
mundo do trabalho; 

• Ampliar a oferta de cursos de Licenciatura no IFPE;  
       

• Utilizar os resultados das avaliações dos cursos como instrumento 
de gestão para o planejamento das ações de melhoria dos cursos 
ofertados no IFPE;       
  

• Ampliar a oferta de cursos de bacharelados e de Tecnologias no 
IFPE;     

• Ampliar a oferta de cursos de bacharelados e de Tecnologias no 



 

 

 

 

IFPE; 

• Articular ações de educação nas modalidades  presencial e a 
distância, utilizando tecnologias educacionais; 

• Fortalecer os Fóruns de Ensino do IFPE como espaço coletivo de 
estudos, debates e encaminhamentos para a criação e 
fortalecimento de políticas institucionais de ensino;  
    

• Estimular o diálogo sobre as práticas curriculares, no âmbito dos 
colegiados de cursos, com vistas a revisitar os PCC’s, para 
atender as demandas de formação, a legislação vigente e o perfil 
profissional;   

• Incentivar os colegiados de cursos a desenvolverem ações 
pedagógicas relacionadas a questões étnico-raciais, gênero e 
meio ambiente;       
  

• Ampliar o Programa de Monitoria, visando promover a cooperação 
entre corpo discente e o docente, para a melhoria da qualidade do 
ensino;         

• Implantar e implementar programa de criação de objetos 
educacionais digitais, para auxiliar nas atividades pedagógicas 
dos cursos;         

• Fortalecer os trabalhos das assessorias pedagógicas dos campi e 
Reitoria, destacando a importância do seu trabalho, para a 
melhoria da qualidade das práticas educativas desenvolvidas no 
âmbito dos cursos.        

Ações de Melhorias realizadas ou em andamento 

1. ASSESSORAR OS CAMPI NAS DEMANDAS PEDAGÓGICAS 
DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

2. ASSESSORAR OS CAMPI NOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO 
INTERNA 

3. FORTALECER AS AÇÕES DO PROJETO DE AVALIAÇÃO 
PREVENTIVA DO IFPE 

4. ASSESSORAR OS CAMPI NOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO 
EXTERNA 

5. ORIENTAR OS CAMPI SOBRE OS PROCEDIMENTOS DO 
EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES - 
ENADE 

6. ACOMPANHAR O PROGRAMA DE MONITORIA 
DESENVOLVIDO PELOS CAMPI 

7. ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DAS VISITAS TÉCNICAS 
PELOS CAMPI 

8. NORMATIZAR A ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO ACADÊMICO 

9. GERENCIAR PROCESSO SELETIVO SISU 

10. ASSESSORAR AS REUNIÕES DOS FÓRUNS PERMANENTES 
DAS LICENCIATURAS E DOS CURSOS DE BACHARELADO E 
TECNOLOGIA 

11. MONITORAR AS ATIVIDADES DO PIBID NOS CAMPI 

12. REVISITAR DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DO ENSINO 

Objetivo Programas 

INTEGRAR ENSINO, 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

 

• Fortalecer o princípio da indissociabilidade, estimulando a criação 
de práticas pedagógicas a serem desenvolvidas de forma integrada 
em todos os níveis e modalidades de ensino, favorecendo a 
produção do conhecimento e a sua difusão, colocando-os a serviço 
da sociedade 



 

 

 

 

 

Ações de Melhorias realizadas ou em andamento 

1. CRIAR NORMATIVA DE PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM 
EVENTOS ACADÊMICOS E ADMINISTRATIVOS 

2. ELABORAR MINUTA DO FUNDO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO 

3. REFORMULAR O REGULAMENTO DO CEPE 

Objetivo Programas 

MELHORAR A 
PERMANÊNCIA E O 

ÊXITO DOS DISCENTES 
DO IFPE 

 

• Ampliar estudos acerca da Evasão e Retenção com vistas a 
identificar suas causas e estabelecer metas que  

contribuam para a permanência e êxito do estudante no seu percurso 
acadêmico; 
• Ampliar as ações do PROIFPE: acesso, permanência e êxito, 
utilizando, inclusive, ferramentas de Educação a distância- EAD; 

• Fomentar o diálogo sobre a possibilidade de redimensionar o 
sistema de ingresso nos cursos do IFPE, considerando 

a diversidade dos campi e dos cursos. 
 

Ações de Melhorias realizadas ou em andamento 

1. ACOMPANHAR AS AÇÕES DO FÓRUM PROIFPE 

2. ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO PLANO 
INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO PARA PERMANÊNCIA E 
ÊXITO DOS ESTUDANTES DO IFPE 

3. REDUZIR AS TAXAS DE EVASÃO E RETENÇÃO E AUMENTAR 
A TAXA DE CONCLUSÃO 

Objetivo Programas 

APRIMORAR O 
SERVIÇO DE 
BIBLIOTECA 

 

• Ampliar e qualificar o acervo das bibliotecas do IFPE; 

• Possibilitar o acesso intercampi ao acervo por meio da integração 
das bibliotecas. 
 

Ações de Melhorias realizadas ou em andamento 

1. ASSESSORAR OS CAMPI NA DEFINIÇÃO DAS 
BIBLIOGRAFIAS BÁSICA E COMPLEMENTAR NO PROCESSO 
DE ELABORAÇÃO/REFORMULAÇÃO DOS PROJETOS 
PEDAGÓGICOS 

2. INCENTIVAR O ACESSO ÀS BIBLIOTECAS VIRTUAIS 
ASSINADAS PELA INSTITUIÇÃO 

3. ASSESSORAR O FÓRUM PERMANENTE DO SISTEMA DE 
BIBLIOTECAS DO IFPE 

4. AMPLIAR ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO SIBI-IFPE 

5. ASSESSORAR OS CAMPI QUANTO AO USO DO Q-BIBLIO 

6. ACOMPANHAR O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ACERVO KOHA 

7. ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DE 
COLEÇÕES 

8. APOIAR OS CAMPI NA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO LIVRO E 
DA BIBLIOTECA NOS CAMPI E EAD 

Objetivo Programas 

GERENCIAR AS AÇÕES 
VOLTADAS À GESTÃO 
ACADÊMICA DO IFPE 

 

• Promover estudos que contribuam tecnologicamente para a 
atualização do sistema de registro acadêmico; 

• Fortalecer mecanismos de interação do usuário com o sistema de 
registro acadêmico; 

• Ampliar a formação para docentes, estudantes e técnicos 



 

 

 

 

administrativos sobre acesso e uso do sistema de registro 
acadêmico; 

• Promover diálogos, visando à sistematização de parâmetros para 
atividades conjuntas das áreas de Ensino, Pesquisa, Inovação e 
Extensão. 
 

Ações de Melhorias realizadas ou em andamento 

1. IMPLANTAR CURSOS SUPERIORES NO SISTEMA 
ACADÊMICO. 

2. IMPLANTAR CURSOS DE EXTENSÃO NO SISTEMA 
ACADÊMICO. 

3. CAPACITAR OS USUÁRIOS DOS CAMPI E DA REITORIA 
PARA PLENA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ACADÊMICO. 

4. PADRONIZAR OS DOCUMENTOS EMITIDOS PELOS 
REGISTROS ACADÊMICOS 

5. GERENCIAR OS PERFIS DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 
ACADÊMICO 

6. FORNECER RELATÓRIOS COM OS DADOS DO SISTEMA 
ACADÊMICO 

7. COORDENAR O PROCESSO DE EXPEDIÇÃO DOS 
DIPLOMAS DOS CURSOS SUPERIORES 

8. COORDENAR O PROCESSO DE REVALIDAÇÃO DE 
DIPLOMAS EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
ESTRANGEIRAS 

9. AMPLIAR O ACESSO E O USO DO MÓDULO "DIPLOMA" 
DO SISTEMA ACADÊMICO 

10. ELABORAR A PARTE REFERENTE À DIPLOMAÇÃO DA 
CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO EXIGIDA PELO 
DECRETO Nº 9094/2017 

11. PROMOVER ENCONTRO ENTRE OS SERVIDORES 
ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS DE DIPLOMAÇÃO 

Fonte: PRODEN/PRODIN, 2018 

 

3.1.6.2. - Plano de Melhoria das Políticas de Pesquisa e Inovação 

Plano de Melhorias das Políticas de Pesquisa e Inovação 

Diretrizes da 
Política de 
Pesquisa e 
Inovação 

As atividades de Pesquisa e Inovação no IFPE têm como foco ações 
voltadas para a produção do saber, articuladas ao Ensino e à Extensão, 
promovendo o envolvimento de estudantes de cursos Técnicos, 
Tecnológicos, Bacharelados, Licenciaturas e de Pós-Graduações, 
objetivando o estímulo às práticas de produção científica, tecnológica, 
artística, filosófica e cultural. 

  
Nessa perspectiva, as atividades de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação estão organizadas de forma a dialogar com a sociedade, 
reafirmando seu compromisso com a construção de uma instituição pública, 
laica, gratuita e de qualidade referenciada, estabelecendo o compromisso de 
observar, na definição das suas finalidades, no uso das metodologias, na 
divulgação dos resultados e na utilização das verbas públicas, os princípios 
éticos e epistemológicos que orientam as atividades fins da Instituição. As 
ações e metas para o desenvolvimento e execução dessas atividades na 
instituição são regidas pela Política de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 
(Resolução Nº 47/2015 CONSUP-IFPE), e pela Política de Propriedade 



 

 

 

 

Intelectual, Transferência de Tecnologia e Inovação do IFPE (Resolução Nº 
31/2015 CONSUP-IFPE). 

Objetivo Ações de Melhorias realizadas ou em andamento 

Integrar ensino, 
pesquisa e 
extensão 

. 
 

1.      Aprovar normativa de participação de servidores em eventos 
acadêmicos e administrativos 

2.   Finalizar projetos para as Usinas Solares de Águas Belas e Ribeirão 

3.   Ativar o Comitê de Ética em Pesquisa do IFPE 

4.   Realizar o CONNEPI 2018 

5.   Desenvolver o Portfólio de Laboratórios do IFPE 

6.   Realizar Processos Formativos para os Gestores de Pesquisa 

7.   Implantar a Editora do IFPE 

8.   Aprovar o Regulamento do Comitê Científico de Pesquisa do IFPE 

Objetivo Ações de Melhorias realizadas ou em andamento 

Consolidar a 
pesquisa e a 

inovação 

 

1.      Revisar o Regulamento de Grupos de Pesquisa 

2.      Revisar o Regulamento de Projetos de Pesquisa 

3.      Revisar o Regulamento de Iniciação Científica   

4.   Implantar Sistema de Gestão da Pesquisa  

5.   Realizar a VI Jornada de Iniciação Científica do IFPE    

6.      Realizar o XIII Congresso de Iniciação Científica do IFPE  

7.   Realizar o Encontro de Pesquisadores  

8.      Realizar as seleções de estudantes de IC&T 2018 

9.      Fortalecer a Revista Cientec  

10.   Alinhar ações do NIT com as atividades de Inovação dos Campi 

11.   Realizar Formações de Inovação e Propriedade Intelectual 

12.   Aumentar em 100%, em relação ao ano de 2017, a quantidade de depósitos de 
propriedade intelectual 

13.   Fortalecer os programas   PIBITI e PIBITI-TÉCNICO do IFPE 

14.   Implantar o PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA DO IFPE (PDIT/IFPE) 

15.   Realização do UNIVERSO IF durante o CONNEPI 2018. 
  

16.   Publicar o Edital Proprojetos e implementar os auxílios 
  

17.   Aprovar e implementar o Comitê Científico do IFPE 



 

 

 

 

  

Objetivo Ações de Melhorias realizadas ou em andamento 

Consolidar o 
ensino de pós-

graduação 

1.      Criar cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 

2.      Criar Curso de Pós-Graduação  Stricto Sensu 

3.   Acompanhar a implantação do Curso de Especialização em Docência 
para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

4.      Fortalecer a articulação da Cientec com os Programas de Pós-
graduação 

5.      Criar Programa de Incentivo a Produção Científica Docente e Discente 
na Pós-graduação 

6.      Gerenciar a implantação  do Comitê Institucional de bolsas para Pós-
graduação Stricto Sensu 

7.      Subsidiar o DINTER UFPE/IFPE/UPE 

8.      Realizar Encontro de Pós-Graduados 

10.   Gerenciar o processo de expedição de diplomas dos cursos Stricto 
Sensu 

11.   Gerenciar o Processo Seletivo para a Segunda Entrada do Mestrado 
Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT) 

12.   Acompanhar a Elaboração do Regulamento Interno do Mestrado 
Profissional em Educação Profissional e Tecnológica 

13.   Elaborar o censo dos programas de Pós-Graduação 2017 

14.   Proposta de Ações Afirmativas na Pós-Graduação (Iniciada em 2017) 

Fonte: PROPESQ/PRODIN, 2018 

 

3.1.6.3. Plano de Melhorias das Políticas de Extensão 

Plano de Melhorias das Políticas de Extensão 

Diretrizes da Política 

de Extensão 

I - Propiciar a participação dos servidores nas ações integradas com as 

administrações públicas, em suas várias instâncias, e com as entidades 

da sociedade civil; 

II - Buscar interação sistematizada do IFPE com a comunidade em geral 

e com os setores produtivos em particular; 

III - Contribuir para o desenvolvimento da sociedade e dela buscar 

conhecimentos e experiências para a constante avaliação e vitalização da 

Pesquisa e do Ensino; 

IV - Integrar Ensino e a Pesquisa com as demandas da sociedade, 

buscando o comprometimento da comunidade acadêmica com interesses 

e necessidades da sociedade, em todos os níveis, estabelecendo 

mecanismos que inter-relacionem o saber acadêmico ao popular; 



 

 

 

 

V - Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento 

da consciência social e política, formando profissionais cidadãos; 

VI - Participar criticamente das propostas que objetivem o 

desenvolvimento regional, econômico, social e cultural; 

VII - Articular políticas públicas que oportunizem o acesso à educação 

profissional, estabelecendo mecanismo de inclusão. 

Objetivo Programas 

Realização de ações 

de extensão e 

relações 

comunitárias 

. 

 

1.      Lançamento de edital de apoio à realização de projetos de 

extensão; 

2.      Ampliação dos eventos acadêmicos de extensão; 

3.      Promoção de ações de assessoria e apoio aos gestores de 

extensão para o fortalecimento do exercício da função; 

4.      Apoio a produção do registro e fortalecimento da visibilidade dos 

projetos de extensão do IFPE nas diversas mídias; 

5.      Ampliação dos Programas de extensão tecnológica; 

6.      Estimulo a realização de inventário socioeconômico e cultural das 

comunidades no contexto territorial do IFPE, para ações integradoras 

entre a instituição e as comunidades; 

7.      Criação do observatório do trabalho para produzir informações e 

análises referentes às condições de trabalho, inserção ocupacional e 

renda, no âmbito local e regional; 

8.      Implementação da Política de Acompanhamento de Egressos; 

9.      Criação eventos para diálogos acerca da educação do campo; 

10.   Incentivo a criação de núcleos de estudos voltados à produção 

agrícola, visando à participação e envolvimento da comunidade em 

cooperativas e incubadoras; 

11.   Instituição de políticas voltadas a ações empreendedoras. 

Ações de Melhorias realizadas ou em andamento 

1. Realização do II Encontro Extensionistas do IFPE 

2. Criação do  calendário único das atividades da extensão junto aos 

Campi 

3. Criação do regulamento da oferta e promoção de  serviços 

tecnológicos e assistência técnica especializada 

4. Criação  do Núcleo de Empreendedorismo do IFPE 

5. Implantação da política de empreendedorismo do IFPE  

6. Implantação do relacionamento com as empresa Júnior nos campi  

7. Implantação do programa de incubadoras do IFPE   

8. Consolidação das parcerias para estágio  

9. Criação do manual de orientação operacional para estágio nos campi  



 

 

 

 

10. Acompanhamento dos egressos 

11. Criação  de estratégias para aumentar visibilidade dos projetos de 

extensão do IFPE.    

12. Realização a VI Mostra de Extensão em cada Campus 

13. Criação do  regulamento dos Núcleos de Arte e Cultura do IFPE  

14. Ampliação dos Núcleos de Arte e Cultura do IFPE  

15. Realização dos circuitos de formação em audiovisual no IFPE  

16. Realização da formação em elaboração de projetos e captação de 

recursos para servidores, estudantes e extensionistas.   

17. Ampliação das ações de extensão rural no IFPE 

18. Realização do seminário de Agroecologia 

19. Realização das caravanas de extensão 

20. Continuação  das ações  da Caravana de Extensão de Cimbres 

Objetivo Programas 

Integração do 

Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Criação do fundo de Pesquisa e Extensão 

Ações de Melhorias realizadas ou em andamento 

Criação do regulamento do Fundo de Pesquisa e Extensão. 

Objetivo Programas 

Consolidação e 

ampliação as 

relações 

interinstitucionais: 

nacionais e 

internacionais 

1. Incrementar a política de internacionalização do IFPE, ampliando a 

rede de convênios e parcerias já existentes, com instituições 

internacionais para promover a socialização de conhecimentos e 

tecnologias mundiais, a troca de experiências que abarquem as 

dimensões políticas, econômicas, sociais e culturais entre as instâncias 

envolvidas; 

2. Fortalecer as ações de intercâmbio e mobilidade acadêmica de 

servidores e estudantes, propiciando o acesso a experiências de 

mobilidade internacional; 

3. Propor programas de intercâmbio de estudantes e servidores para: 

estudo de línguas estrangeiras, estágios internacionais além do programa 

de diploma duplo; 

4. Estabelecer acordos internacionais de pesquisa e publicações 

conjuntas, conferências e seminários internacionais; 

5. Criar programas de apoio voltados à tradução e revisão de artigos nas 

principais línguas de publicação; 

6. Fortalecer e ampliar as atividades do CELE, por meio do 

estabelecimento de parcerias para a oferta de cursos, que favoreçam 



 

 

 

 

novas abordagens metodológicas no ensino de línguas, Favorecer ações 

de intercâmbio com pesquisadores de outros países, visando agregar 

experiências e conhecimentos para a construção conjunta de currículos. 

Ações de Melhorias realizadas ou em andamento 

1. Formalização de acordos de cooperação interinstitucionais 

2. Formalização do Programa IFPE Internacional - PII 

3. Participação em eventos de internacionalização 

4. Organização e supervisão das atividades do CELLE – Centro de libras 

e Línguas Estrangeiras 

5. Criação de estratégias de marketing da ARINTER via apoio da 

ASCOM 

6. Divulgação  junto à comunidade do IFPE dos  programas de 

mobilidade e intercâmbio 

7. Gerenciamento do processo de aplicação dos exames TOEIC 

BRIDGE 

8. Fortalecimento no IFPE, da política de internacionalização abordada 

no Fórum de Relações Internacionais (FORINTER) 

Objetivo Programas 

Ampliação do 

Atendimento às 

Pessoas com 

Deficiência 

1.      Adequar bibliotecas e promover melhorias no acervo, nos 

equipamentos e em outros recursos pedagógicos, para a garantia do 

acesso, permanência e êxito de pessoas com deficiência; 

2.      Fortalecer ações de formação, sensibilização e orientação aos 

servidores e estudantes, com vistas a minimizar barreiras pedagógicas, 

atitudinais, comunicacionais e arquitetônicas; 

3.      Equipar os NAPNE’s,  para fortalecer as ações de inclusão por 

meio do uso de ferramentas que propiciem acessibilidade 

comunicacional, tais como: acesso a livros em baile ou gravados em 

áudios, uso e desenvolvimento de tecnologias assistivas; 

4.      Intensificar a realização de eventos que fomentem a reflexão sobre 

a inclusão e as barreiras atitudinais da instituição; 

5.      Fortalecer e ampliar as ações desenvolvidas nos processos de 

acessibilidade nos campi; 

6.      Ampliar e consolidar ações vinculadas a programas de inclusão e 

de ações afirmativas; 

7.      Adequar bibliotecas e promover melhorias no acervo, nos 

equipamentos e em outros recursos pedagógicos, para a garantia do 

acesso, permanência e êxito  

de pessoas com deficiência; 

8.      Fortalecer ações de formação, sensibilização e orientação aos 

servidores e estudantes, para garantir as demandas de pessoas com 



 

 

 

 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades; 

9.      Ampliar a oferta de cursos de Libras. 

Ações de Melhorias realizadas ou em andamento 

1. Consolidação das ações dos NEGEDs 

2. Consolidação das ações dos NEABIs 

3. Ampliação das ações de inclusão de estudantes com deficiência 

4. Promoção de ação formativa sobre direitos humanos 

5. Ampliação das parcerias com Instituições de Referência na área 
inclusiva e de Responsabilidade Social    

6. Promoção de cursos de extensão, junto aos campi, voltados à 
inclusão de pessoas com deficiência  

7. Consolidação do Núcleo de Tecnologias Assistivas  

8. Criação da Política de Diretos Humanos  

9. Criação do Prêmio de Direitos Humanos do IFPE  

Fonte: PROEXT/PRODIN, 2018 

 

3.1.7. Processos de gestão: apresentação dos processos de gestão (ações 

acadêmico-administrativas), desenvolvidos a partir das avaliações externas           

e das avaliações internas 

 
A seguir, caracteriza-se panorama dos processos de gestão decorrentes dos diagnósticos 

das avaliações internas e externas desde o último ato regulatório. 

POLÍTICAS DE ENSINO 

● Regulamentação do Programa de Monitoria 

● Fortalecimento dos Fóruns de discussão de Ensino Superior 
● Oferta de cursos de formação inicial e continuada – Plano Nacional de Formação de 

Professores (PARFOR) e Rede Nacional de Formação Continuada dos Profissionais da 
Educação Básica (RENAFOR) – Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e 
Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica; (jan-dez)) 

● Oferta de cursos de Especialização -Pós-Graduação Lato Sensu institucional 
(RENAFOR); (jan-ago) 

● Ampliação da oferta de bolsas Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 
PIBID, para todos os cursos de Licenciatura ofertados pela Instituição; (jan-mar) 

● Reformulação do Programa de Acesso, Permanência e Êxito do IFPE – PROIFPE; (jan-
abr) 

● Elaboração e implantação do Projeto de Avaliação Preventiva dos cursos superiores do 
IFPE à luz da Política do SINAES; (jan-dez) 

● Estudo para identificar os índices de evasão e retenção de estudantes; (jan-dez) 
● Reformulação dos Projetos Pedagógicos dos cursos que já foram avaliados pelo MEC, 

fortalecendo a integração das ações de Ensino, Pesquisa e Extensão. (jan-mar) 
● Revisão do Documento relativo ao Esforço Acadêmico; (jan-out) 
● Atualização do diagnóstico do Esforço Acadêmico nos Campi; (jan-ago) 



 

 

 

 

● Revisão do Programa Institucional de Capacitação dos Servidores, visando aumentar o 
percentual de docentes e técnico-administrativos com Pós-Graduação em nível de 
Especialização, Mestrado e Doutorado; (jan-dez) 

● Atualização do Sistema e-MEC no que se refere à Graduação e Pós-Graduação de 
docentes; (jan-dez) 

● Disponibilização, preferencialmente, de docentes que atuam apenas no Ensino Superior 
para comporem o NDE dos cursos.  
(jan-dez) 

● Elaboração da Sistemática de Organização do Trabalho Docente nos campi. 
● Implementação de três novos cursos superiores: Engenharia Elétrica (Pesqueira), 

Engenharia Elétrica (Garanhuns) e Engenharia Mecânica (Recife) 
● Revisão do documento orientador para elaboração do PPCs dos cursos de licenciatura 
● Reformulação dos PPCs dos cursos de Licenciatura à luz das Diretrizes Curriculares para 

formação de professores Resolução 2/2015. 
● Desenvolvimento de atividades de assessoramento pedagógico junto aos campi que 

ofertam educação superior. 
● Orientações junto aos colegiados de cursos e estudantes sobre ENADE/2017; 
● Implementação de novo curso superior: Tecnologia em Gestão da Qualidade (Igarassu); 
● Aprovação dos PPC e autorização de funcionamento de novos cursos superiores com 

previsão de início em 2019.1: Licenciatura em Informática (Afogados da Ingazeira) 
Bacharelado em Administração e Tecnologia em Hospedagem (Cabo de Santo 
Agostinho) e Tecnologia em Processos Gerenciais (Paulista). 

● Implementação da Coordenação de Projetos Pedagógicos e Formação Continuada; 
● Implementação do Programa de Formação Continuada, com desenvolvimento de ações 

de formação nos campi. 
● Reativação dos espaços democráticos de participação nas políticas de ensino superior do 

IFPE: Fórum Permanente do Sistema de Bibliotecas do IFPE; Fórum Permanente das 
Licenciaturas; Fórum PROIFPE e Fórum Permanente dos Cursos Superiores de 
Tecnologia e Bacharelado; 

● Integração do Sistema Q.Acadêmico ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
Moodle; 

● Elaboração de documentos relativos a Biblioteca do IFPE: a Política do Sistema de 
Bibliotecas do IFPE, o Regimento do Fórum do Sistema de Bibliotecas do IFPE e o 
Regimento Geral de Funcionamento do SIBI-IFPE; 

● Implantação de software KOHA para gerenciamento de Biblioteca de modo experimental 

no Campus Paulista buscando proporcionar uma melhor experiência ao usuário 
discente, bem como ao Bibliotecário da instituição;  

● Recontratação da Biblioteca Virtual Pearson; 
● Aumentado do acervo físico em 7% para obras e em 5% para exemplares comparando 

com o ano de 2017; 
● Implementação de novo fluxo para o processo de Gestão dos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos, agilizando a autorização de novos cursos a serem implementados em 2019; 
● Customização do software do registro acadêmico alterando o modo de abordagem ao 

registro, acesso e sistematização de dados, permitindo implantação de novas 
funcionalidades no sistema acadêmico, entre as quais a inserção dos dados de monitoria; 
ministração de formação e treinamento aos servidores responsáveis pelos registros 
escolares; mapeamento e organização da regra de negócio do sistema.; 

● Implementação de ações de acesso, permanência e êxito; 
● Sistematização dos dados do vestibular (acesso), numa série histórica, geográfica, perfil 

social e acadêmico da demanda pelos cursos da Educação Superior;  
● Ampliação do prazo do período de solicitação de isenção da taxa e a reopção no 

processo do vestibular; 
● Ampliação da política de cotas para indígenas e quilombolas; 
● Sensibilização da comunidade acadêmica com o fomento às práticas exitosas referente 



 

 

 

 

às ações de permanência e êxito dos discentes nos cursos superiores; 
● Desenvolvimento e implementação do Projeto de Avaliação e Regulação da Educação 

Superior. 
POLÍTICAS DE PESQUISA 

● Criação de regulamento de cadastro de grupos e projetos de pesquisa e inovação, bem 
como da Política de Iniciação Científica da Instituição; (jan-abr) 

● Criação de Política de Cadastro de Projetos de Pesquisa em fluxo contínuo, possibilitando 
a inserção de um maior número de servidores e estudantes envolvidos em atividades de 
pesquisa; (jan-abr) 

● Aumento da oferta de Bolsas de Iniciação Acadêmica, de Pesquisa e de Inovação para a 
Educação Superior; (jan-dez) 

● Criação de repositório eletrônico de produção acadêmica e científica; (jan-set) 
● Consolidação do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT); (jan-ago) 
● Implantação e consolidação da Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu no IFPE; (jan-dez) 
● Criação do Programa Enxoval Pesquisador para os pesquisadores que atuam no 

desenvolvimento de pesquisa no âmbito do IFPE; (jan-abr) 
● Qualificação da Revista Científica Institucional (Revista CIENTEC) no portal WebQualis 

da CAPES; (jan-abr) 

● Contratação do Sistema FINANCIAR – Sistema de busca, via web, visando obter 
informações sobre fontes financiadoras para projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação (PD&I); (jan-maio) 

● Implantação e consolidação do Comitê de Ética em Pesquisa; (jan-dez) 
● Reestruturação e atualização da página eletrônica da PROPESQ; (jan-out) 
● Divulgação das pesquisas Institucionais cadastradas na PROPESQ, para conhecimento 

da comunidade e interlocução entre seus autores; (jan-dez) 

● Oferta de Mestrado Institucional – fortalecimento da produção científica; ((jan-dez) 
● Promoção da participação de servidores pesquisadores em eventos científico-acadêmicos 

nacionais e internacionais; (jan-dez) 
● Estímulo à redação de registro de patentes junto ao Instituto Nacional de Propriedade 

Intelectual (INPI); (jan-dez) 
● Elaboração de propostas de Mestrado e Doutorado Interinstitucionais (MINTER e 

DINTER), estabelecendo parcerias entre o IFPE e outras instituições; (jan-jun) 

● Incentivo à produção científica docente e discente nos cursos de Graduação e Pós-
Graduação do IFPE;(jan-dez) 

● Incentivo à divulgação dos resultados das pesquisas científicas e tecnológicas em 
periódicos; (jan-dez) 

● Incentivo aos servidores para participarem de editais de fomento à pesquisa e à inovação; 
(jan-dez) 

● Criação de projeto para formação em pesquisa, voltado aos estudantes, composto de 
minicursos e oficinas organizados na forma de Jornada de Iniciação Científica; (jan-dez) 

● Interiorização e itinerância do Congresso de Iniciação Científica, possibilitando a todos os 
Campi vivenciarem este evento; (jan-dez) 

● Realização de encontros de pesquisa por áreas de conhecimento, voltados aos docentes 
e técnico-administrativos; (jan-dez) 

● Elaboração de Programa de Bolsas de Apoio ao Pesquisador, voltada a docentes e 
técnico-administrativos com projetos cadastrados; (jan-dez) 

● Aquisição de sistemas de acompanhamento e visibilidade da produção científica de 
servidores e estudantes do IFPE (Stella Xperta). (jan-out) 

● Implementação de ações com vistas a Integrar ensino, pesquisa e extensão: Realização 
do XII Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa e Inovação (CONNEPI) e Aprovação do 
Projeto e do Regimento Interno da Editora IFPE; 

● Consolidação a pesquisa e a inovação: Realização do XIII Congresso de Iniciação 
Científica do IFPE (XIII CONIC); Realização do II Encontro de Pesquisadores do IFPE; 
Aumento do número de estudantes bolsistas e voluntários para os Programas de 
Iniciação Científica e Tecnológica (IC&T); Aumento dos investimentos em relação ao 



 

 

 

 

biênio (2016-2017) destinados a Iniciação Ciêntifica e Tecnológica (IC&T); Criação do 
Frequently Asked Questions (FAQ); Aprovação do Regulamento do Proprojetos Pesquisa 
e Inovação do IFPE (PROPI); Realização de formações em inovação e propriedade 
intelectual em colaboração com o INPI; Regulamentação do Programa de 
Desenvolvimento da Inovação Tecnológica do IFPE (PDIT); Realização do UNIVERSO IF 
durante o XII CONNEPI: evento composto de um Desafio de Ideias e de Mostra 
Tecnológica; Depósitos de 12 novas patentes, 3 registros de software e 1 de desenho 
industrial, e uma marca. Comparativamente ao ano de 2017, houve aumento de mais de 
quatro vezes do número de depósitos de propriedades industriais realizados, refletindo 
um aumento significativo de pesquisas aplicadas devidamente registradas 

● Consolidar o ensino de pós-graduação: Aprovação do PPC de Especialização em Gestão 
Estratégica em Logística - campus Cabo de Santo Agostinho; Aprovação do PPC de 
Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho - campus Caruaru; Aprovação 
do Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Agricultura 
Tropical, para fins de submissão do projeto do curso à CAPES; Aprovação do Regimento 
Interno do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Tecnologia de Alimentos, 
visando submissão do projeto à CAPES; Participação em comissão acadêmica para 
elaboração do projeto do Doutorado Interinstitucional (DINTER) com a UFPE, em parceria 
com a UPE, para submissão à CAPES; Aprovação do Regulamento do Comitê 
Institucional de Pós-Graduação do IFPE, que possibilitará concessão e implementação de 
bolsas em nível de Pós-graduação stricto sensu; Elaboração do Censo dos Cursos de 
Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu ofertados pelo IFPE, visando à obtenção de dados e 
indicadores que permitirão análises de indicadores como número de matrículas x vagas 
ofertadas, retenção, evasão e êxito, com o objetivo de traçar o perfil de cada curso, desde 
a sua implementação, o que proporcionará decisões de gestão como oferta de novas 
vagas e reprogramação/reestruturação de cursos. 

 

POLÍTICAS DE EXTENSÃO 

● Estímulo à ampliação de atividades extensionistas junto às comunidades internas e 
externas; (jan-dez) 

● Ampliação da divulgação das ações de extensão; (jan-dez) 
● Estímulo à participação de servidores nas atividades relacionadas a projetos de extensão; 

(jan-dez) 
● Criação da Revista de Extensão (Revista Caravana: diálogos entre Extensão e a 

sociedade), fortalecendo a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. (jan-
dez) 

● Ampliação do quantitativo de bolsas de extensão para estudantes – Programa 
Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX); (jan-abr) 

● Criação de projeto Missões Institucionais, a fim de promover cooperação internacional 
com instituições parceiras;(jan-dez) 

● Incentivo à mobilidade acadêmica de estudantes e servidores por meio de programas de 
intercâmbio; (jan-dez) 

● Realização de eventos socioeducativos, esportivos e culturais envolvendo as 
comunidades internas e externas; (jan-dez) 

● Fortalecimento das ações de inclusão através dos Núcleos de Apoio a Pessoas com 
Necessidades Específicas (NAPNE's); (jan-dez) 

● Criação e implantação da Política de Acompanhamento de Egressos; (jan-dez) 
● Realização de diálogos entre estudantes egressos, pré-egressos e comunidade com 

empresas e empreendedores por meio da promoção de feiras de estágio, emprego e 
empreendedorismo e workshop de orientação profissional; (jan-dez) 

● Implantação do Centro de Línguas Estrangeiras; (jan-jul) 
● Consolidação de convênios, acordos e projetos internacionais; (jan-dez) 
● Ampliação do atendimento às pessoas com deficiência, através  de trabalho em conjunto 

com a CVEST (Comissão de Vestibulares e Concursos), divulgando a acessibilidade do 
IFPE para instituições que possuem expertise no atendimento de PCD, além de 
realização do acompanhamento dessas pessoas,  após a efetivação da matrícula, 



 

 

 

 

realizando, por meio da equipe multiprofissional, um total de 45 atendimentos 
especializados, além de  orientações e adaptações de materiais para braile a serem 
encaminhados  aos campi demandantes (Caruaru, Garanhuns e Afogados da Ingazeira); 

● Oferta dos cursos de Extensão em Tiflologia Braille, realizados nos campi Cabo de Santo 
Agostinho, Palmares e Paulista e os cursos de Libras ofertados pelo NAPNE/CELLE dos 
Campi e Libras para os servidores; 

● Instituição do Núcleo de Tecnologia Assistiva (NTA); 
● Iniciação dos trabalhos do NEPI (Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa) e elaboração de 

uma minuta de regulamento;  

● Realização de 7 eventos denominados Inclusão em Ação, envolvendo a temática dos 
Direitos Humanos; 

● Realização do V Seminário de Inclusão; 
● realização do I Encontro de Povos Indígenas e Quilombolas de Pernambuco; 
● Realização do VI Encontro de Extensão do IFPE( ENEXT); 
● Participação do IFPE na edição 2018 do Programa Células Empreendedoras, programa 

de empreendedorismo a ser desenvolvido durante um ano em seis institutos federais; 
● Realização do 1º Seminário de Agroecologia do IFPE; 
● Realização do II Encontro de Internacionalização do IFPE e do II Encontro de 

Experiências Exitosas do Centro de Libras e Línguas Estrangeiras (CELLE); 
● Realização da 6ª edição da   Mostra de Extensão, com o objetivo de discutir e apresentar 

os resultados parciais alcançados em 2018 pelos projetos cadastrados no edital nº 
01/2017 - Programa Institucional para Concessão de Bolsas de Extensão(PIIBEX); 

● Encontro de Servidores Extensionistas, versando sobre a indissociabilidade entre o 
ensino, a pesquisa e extensão; 

● Realização da Caravana de Extensão no município de Glória do Goitá; 
● Realização da Missão IFPE a Portugal e Espanha, visando fazer uma prospecção de 

parcerias com os Institutos Politécnicos do Cávado e Ave, do Porto, de Braganca, assim 
como assinar convênio com a Universidade de Vigo/Espanha; 

● Celebração de um termo de compromisso entre o IFPE e a Embaixada da França no 
Brasil, referente a Gestão do Programa Leitor Francês, inicialmente aplicado nos campi 
Cabo de Santo Agostinho e Recife; 

● Fortalecimento do estudo de idiomas por meio do Centro de Libras e Línguas 
Estrangeiras (CELLE), nos campi do IFPE; 

● Celebração de parcerias com os municípios de Águas Belas, Ribeirão e  Triunfo, visando 
à execução das Caravanas de Extensão,  além de outras parcerias com  instituições 
como: ONG Maria da Penha, SEAD, CAP, ONG Deficiente Eficiente, Sec. Meio Ambiente, 
UFRPE, PROEACESSI, C&G Comunicação e Marketing, Sec. de Turismo de Recife, Sec. 
de Educação de Abreu e Lima, Universidade de Concepción, Universidade de Vigo, 
Embaixada da França, Instituto Politécnicos em Portugal, entre outros; 

● Fortalecimento e consolidação das ações de Extensão Rural; 
● Ampliação do banco de estágios para estudantes do Instituto, por meio de convênios e/ou 

termo de cooperação firmados com diversas empresas, instituições e Agentes de 
Integração, de forma sistêmica ou por campus; 

● Realização do I ciclo de Formação sobre Estágios; 
● Construção da minuta inicial de proposta sobre o observatório do Mundo Trabalho e da 

Educação Profissional e Tecnológica do IFPE; 
● Realização de Workshop de Estágios, Emprego e Egressos, tendo sido desenvolvidas 

várias atividades, entre elas Rodas de Diálogos com os egressos; 
● Realização da 3ª Edição da Mostra Integrada de Cultura e Artes (MICA); 
● Participação do IFPE no planejamento e produção executiva do CONNEPI CULTURAL; 
● Realização de 07 eventos culturais, 03 oficinas formativas; 
● Parceria firmada com 03 acordos de cooperação técnica, visando ampliar o número de 

ações de formação e de eventos; 
● Criação dos regulamentos das Empresas Jrs.  e dos espaços para o processos de 

incubação; 
● Parceria firmada com o SEBRAE, visando à realização de cursos, entre outras atividades. 



 

 

 

 

   

 
 

3.1.8 Evolução institucional  

 
Os diagnósticos destacados nas últimas duas seções demonstram como é necessário 

refletir e revisitar constantemente o desenvolvimento dos trabalhos da avaliação institucional. Isso 

se faz em momento oportuno,   ao mesmo tempo em que a instituição traça um caminho claro e 

sólido para seu futuro através do PDI 2014-2018.  

A avaliação propriamente dita objetiva trazer amplo conhecimento da realidade 

institucional   e amplo conhecimento da   divulgação de suas atividades, articulando a participação 

de toda a comunidade no processo de avaliação.  Assim sendo a estratégia de coleta, análise, 

interpretação e comunicação dos resultados do processo de autoavaliação, bem como a 

regulação e supervisão interna, vêm sendo repensadas,  tanto no âmbito da CPA,  quanto no  da 

gestão do IFPE.  

Com base nisso, constata-se que há um grande caminho a ser percorrido rumo à 

excelência no quesito autoavaliação institucional, porém o vislumbre de que nosso trabalho se 

constituirá em importante ferramenta de acompanhamento da gestão é rica motivação, para 

caminharmos adiante no aprimoramento das atuais práticas de autoavaliação. 

 
 

4 DESENVOLVIMENTO: DIAGNÓSTICOS DA AVALIAÇÃO INTERNA 

 
  
 Nesta parte do relatório, a CPA apresenta os diagnósticos da autoavaliação no ano de 

referência de 2018, no IFPE. Esclarece-se que o formato de apresentação dos resultados da 

avaliação foi organizado a partir do levantamento produzido pelo instrumento de avaliação 

“formulário de avaliação”.  

Também se destaca que, como se trata de um relatório parcial, os diagnósticos da 

avaliação foram agrupados preferencialmente em nível do conjunto do IFPE. E, pelo volume de 

dados sistematizados, a análise do IFPE por Campus e Curso será compartilhada ao longo dos 

próximos seis meses com a comunidade, a gestão e os avaliadores externos, através de vários 

meios de comunicação, entre eles: e-mail, drivers, relatórios segmentados, reuniões com a 

gestão, rodas de conversas nos cursos superiores. Concomitante a esta atividade, será 

desenvolvido um instrumento de monitoramento das ações institucionais, decorrentes dos 

diagnósticos da autoavaliação. 

 Em relação à avaliação, os diagnósticos da avaliação foram agrupados nos eixos e nas 

suas respectivas dimensões e indicadores, com o objetivo de evidenciar as percepções de cada 



 

 

 

 

segmento em relação à Instituição.  

Também se  esclarece que, por se tratar de um relatório parcial e considerar, nesta versão, 

a dimensão do arquivo para ser postado no INEP e a extensão do próprio relatório a ser divulgado 

à comunidade universitária, optou-se em selecionar um conjunto de temáticas que foram objeto da 

avaliação, alcançando o universo das dimensões propostas, inicialmente, no projeto de 

autoavaliação. O intuito foi o de proporcionar uma linguagem acessível aos interessados na 

avaliação institucional, tornando mais claras e compreensivas as primeiras leituras da 

autoavaliação. 

  

4.1  Planejamento e Avaliação Institucional – Eixo 1 

 

Nesta seção, a CPA do IFPE apresenta e analisa os diagnósticos da avaliação referentes 

ao Planejamento e Avaliação Institucional, abordando os indicadores alusivos à autoavaliação 

promovida pela CPA; à divulgação dos resultados e dos processos de autoavaliação institucional. 

Vale salientar que para este eixo foram coletadas análises advindas dos segmentos docentes e 

técnicos administrativos. 

4.1.1 A autoavaliação institucional promovida pela CPA 

 

 
Fonte, CPA, 2018 

O gráfico apresentado indica o diagnóstico da percepção entre os docentes e técnicos 

administrativos acerca de como o planejamento a avaliação institucional é avaliada, considerando 

a promoção e estímulo da participação da comunidade a partir da autoavaliação institucional 

desenvolvida pela CPA. Observa-se que de um total de 356 respondentes, dentre técnicos 

administrativos e docentes, a avaliação foi satisfatória, se sobressaindo a partir do somatório dos 

itens suficiente, muito bom e excelente.  

 
 



 

 

 

 

4.1.2 Divulgação dos resultados e dos processos de autoavaliação 
institucional 

 
No que diz respeito a se os resultados e análise do processo de autoavaliação institucional 

são amplamente divulgados no segmento técnico-administrativo, foram captadas as percepções 

indicadas no gráfico. 

 

 
Fonte: CPA, 2018 

 
A divulgação no segmento técnico administrativo necessita de ampliação quando se 

observa que os itens insuficiente, não sei ou não se aplica e não existe ou não está relacionado se 

tornam a maioria no indicativo dos respondentes.  

4.1.3 Divulgação da análise dos resultados do processo das 
avaliações externas (Cursos, ENADE e Avaliação Externa Institucional)    

 

 
Fonte: CPA, 2018 



 

 

 

 

Quanto à divulgação da análise dos resultados do processo de avaliação externa, 

envolvendo avaliação de curso, ENADE e avaliação externa institucional observa-se que a média 

do item não foi satisfatória. Nesse sentido, 28% consideraram insuficiente, 19% não sei ou não se 

aplica e 4% não existe ou não está relacionado. 

É possível que em razão do processo de transição e mudança na composição da gestão e 

demais membros da CPA tenha impactado o diálogo com estes segmentos, que se pretende 

recuperar durante o 2º ano do ciclo avaliativo 2019 quando a CPA envidará esforços para que a 

comunidade acadêmica tenha acesso de forma fácil e transparente aos resultados das avaliações 

institucionais. 

A seguir apresentamos uma tabela com os conceitos atribuídos pela comunidade 

acadêmica a dimensão: Planejamento e Avaliação Institucional – Eixo I. Os conceitos foram 

correlacionados com os conceitos da avaliações externas do INEP/MEC, sendo 0 atribuído ao 

indicador “não existe ou não está relacionado”; 1 para “não sei ou não se aplica”; 2 para 

“insuficiente”; 3 para “suficiente”, 4 para “muito bom” e 5 para “excelente”. 

 

 

 

Ao longo dos últimos ciclos avaliativos, a CPA tem buscado mobilizar mais a comunidade 

acadêmica nos processos de avaliação institucional, contudo é possível observar pela análise da 

tabela acima que houve uma fragilização nos conceitos relativos aos indicadores avaliados para a 

dimensão Planejamento e Avaliação, com ênfase nos aspectos relacionados a autoavaliação 

institucional, que certamente deverão ser melhorados com as ações que serão implementados ao 

longo do 2º ano do ciclo (2019), com a realização de avaliação in loco e rodas de conversa, além 

do processo de divulgação dos resultados junto a comunidade acadêmica.  

A seguir serão apresentados os trechos de falas dos técnicos administrativos e docentes 

avaliadores do questionário, que refletem algumas análises complementares apresentadas.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Avaliação do segmento Técnico Administrativo e Docente 

Técnicos-Administrativos 

Aspectos positivos Aspectos a melhorar 

Reconhecem a importância do processo avaliativo  Divulgação e Publicidade dos Resultados 

Avaliam a autoavaliação institucional com conceito 
excelente, muito bom, bom 

Considera a avaliação importante mais não suficiente 

Consideram a avaliação necessária para o alcance 
de resultados 

Esclarecimentos sobre o papel da Autoavaliação e da 
CPA 

 Melhorar o diálogo com os TAE  

Docentes 

Aspectos positivos Aspectos a melhorar 

Avaliam bem o processo de autoavaliação 
Institucional 

Divulgação e Publicidade dos Resultados 

Consideram a importância do processo de 
avaliação e sua necessidade 

Esclarecimentos sobre o papel da Autoavaliação e da 
CPA 

Qualificam o processo de autoavaliação e o 
trabalho da CPA como excelente, muito bom, bom 

e satisfatório. 

Esclarecimentos sobre o papel da Autoavaliação e da 
CPA 

 Melhorar o diálogo e a participação do segmento 
docente na CPA e da CPA com a gestão  

 Tecem críticas e sugestões ao processo de avaliação 
e sua relação com o planejamento, a incorporação 

dos resultados no planejamento e aprimoramento do 
instrumento de coleta de dados. 

Fonte: CPA, 2018 

4.2 Política de Ensino, Pesquisa e Extensão – Eixo III  

 

4.2.1 - Políticas Para o Ensino 

 

Nesta seção apresenta-se a Política de Ensino do IFPE. Por ocasião deste 1º ano  

do ciclo realizou-se apenas o levantamento do perfil institucional relativo as Políticas de Ensino, 

onde se poderá observar o avanço em relação ao número de cursos superiores, com novas 

ofertas em novos campi, além de ajustes nas matrículas o que culminou numa redução do número 

de estudantes matriculados, porém se considerarmos ajustes no Sistema de registro Acadêmico -

Q.Acadêmico, para correção de fluxo e pacificação de conceitos com outros sistemas a exemplo 

do SISTEC, Plataforma Nilo Peçanha (PNP), CENSUP e e-Mec, é possível inferir que a redução 

na verdade representa um ajuste a realidade não impactando na política de expansão da oferta. 

 A titulação dos professores e o regime de trabalho também indica avanços na qualificação 



 

 

 

 

dos docentes dos cursos superiores no IFPE ao final de 2018. 

 A seguir apresentamos alguns gráficos, tabelas e quadros que retratam a evolução das 

Políticas de Ensino, com impacto no número de cursos, matrícula, regime de trabalho e titulação 

docente. 

 

 

 



 

 

 

 

Total de Cursos – Evolução entre 2017 e 2018 

        

 

 Os gráficos acima demonstram o ingresso do campus Igarassu com o curso superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade, contribuindo com 

a expando do ensino superior no ano de 2018. 

 

 

 



 

 

 

 

Total de Matrículas por campus/curso – evolução entre 2017 e 2018 

  

Nas tabela e quadro acima embora numericamente se possa observar um decréscimo em torno de 30% no número de estudantes matriculados 

nos cursos superiores do IFPE é possível verificar também que não houve um impacto considerável nas matrículas se observarmos cursos a 

curso/campus. A exceção  pode ser observada nos campi Belo Jardim, Recife e nos cursos EaD.  Essa diferença pode ser justifica da pela conclusão 

de turmas  no caso de Belo Jardim, ajustes nos  sistema de registro acadêmico como já foi apontado anteriormente no campus Recife e no caso dos 

cursos EaD, o decréscimo se deveu a não oferta  no ano de 2018 e a  conclusão de turmas.



 

 

 

 

Evolução relativa ao Regime de Trabalho e Titulação entre 2017 e 2018. 

 

 

 

 Analisando-se os gráficos, a esquerda referente a 2017 e a direita referente a 2018, verifica-se também uma evolução no perfil docente IFPE. 

Há um acréscimo no número de professores com formação em nível de mestrado e doutorado especialmente entre os docentes com regime de 

trabalho integral com DE. Com formação em doutorado houve um crescimento em torno de 60% e de mestrado em torno de 85%. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Evolução da Titulação Docentes em termos percentuais entre 2017 e 2018. 

 

Fonte: CPA, 2018 

 

 Observando-se apenas a titulação o gráfico a esquerda referente ao ano de 2018 permite observar  que os docentes com doutorado eram 22% 

e em 2018 são 28%. Com mestrado eram 59% e agora  somam 56.67% presume-se que em razão do crescimento na formação em nível de doutorado. 

Na especialização lato-senso também houve uma  leve redução indicando uma evolução na qualificação do corpo docente em direção ao nível mis 

elevado de titulação, qual seja , o doutorado.



 

 

 

 

4.2.2 Políticas para a Pesquisa 

 

Nesta seção, tratar-se-á da política para a Pesquisa no âmbito institucional do IFPE. 

Inicialmente, caracteriza-se por meio da análise de sistema os diagnósticos – dados – 

quantitativos da pesquisa nos últimos anos, culminando no último ano de referência, primeiro do 

ciclo avaliativo designado pelas nas Notas Técnicas nº 062 e nº 065 do INEP. Em seguida, serão 

abordadas as ações acadêmico-administrativas tomadas em relação à política de Pesquisa. 

 

4.2.2.1 Perfil da Pesquisa no IFPE 

   

Para se levantar o perfil da Pesquisa na Instituição, a CPA levou em consideração a coleta 

de dados oriundos da Pró-Reitoria de Pesquisa. Foram levantados dados referentes aos Projetos 

cadastrados, quantitativo de publicações, quantitativo e modalidades de bolsas, grupos de 

pesquisa por área de conhecimento, quantitativo de pesquisadores cadastrados por Campus. O 

levantamento realizado buscou traçar retratar o desenvolvimento da Pesquisa no IFPE no ano 

ciclo avaliativo de 2018 . 

   

 

Fonte: CPA, 2018 

 

No gráfico, estão listados todos os Campi e a Diretoria de Educação a Distância (DEAD) 

que ofertam cursos de graduação na Instituição na modalidade presencial e a distância, 

respectivamente e que tiveram projetos de pesquisa cadastrados em 2018. Atualmente, ao todo, 

são dezesseis (16) Campi, dos quais nove (09) ofertam cursos de graduação, acrescidos de três 

(3) cursos ofertados pela DEAD na modalidade a distância. Se comparada a última série histórica 
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finalizada em 2014, apresentada no relatório 2015 é possível observar que o cadastro de 

pesquisas no IFPE se manteve estável, apenas com um decréscimo significativo nos campi 

Barreiro e Belo Jardim, seguidos por Recife e Vitória que também tiveram um leve redução no 

número de projetos cadastrados, por outro lado os houve o ingresso do campus Garanhuns na 

pesquisa, além de um aumento nos campi Caruaru, Pesqueira e Ipojuca. 

 

 

Fonte: CPA, 2018 

 

O Registro significativo de publicações em formato de “artigo” foi observado nos campi 

Recife, Pesqueira e Vitória, que também se mantém a frente na modalidade de trabalhos 

completos publicados em ANAIS de eventos científicos.  

Todavia há uma expectativa de crescimento para as duas modalidades de publicações no 

ciclo avaliativo da avaliação institucional em curso. Essa expectativa se sustenta na consolidação 

da pesquisa na instituição e com o planejamento de novos cursos de graduação em diversos 

Campi da Instituição, previstos para entrarem em funcionamento no início do primeiro semestre e 

segundo semestre de 2019. 

Além disso, a consolidação de diversos grupos de pesquisa na Instituição vem 

aumentando a experiência dos pesquisadores e sua inserção em distintas áreas do conhecimento 

em nível local, regional, nacional e internacional. Este reconhecimento vem sendo alcançado com 

financiamento interno e externo no fomento à Pesquisa, materializado pela Instituição nas Bolsas 

de Pesquisa em suas mais diversas modalidades, permitindo a formação inicial de jovens 

pesquisadores nos seus cursos de graduação. 

Nas licenciaturas, por exemplo, já é possível verificar o impacto desta política na formação 

de jovens professores que, após a conclusão de seus cursos, ingressaram em Programas de Pós- 

Graduação em nível de Mestrado na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e na 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). 
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A seguir, apresenta-se a caracterização das bolsas em suas modalidades na  

Instituição. 

 

 

Fonte: CPA, 2018 

 

No gráfico acima, apresentam-se as modalidades de bolsas de iniciação científica na 

Instituição. PIBIC, PIBIC CNPq, BIA FACEPE, PIBIT CNPq, PIBITI, Afirmativas IFPE, Afirmativas 

CNPq, BIA IFPE são as modalidades de bolsas referentes à política de Pesquisa e formação de 

novos quadros de pesquisadores na Instituição. Em 2018, foram ofertadas na Instituição quarenta 

e três bolsas de iniciação científica, para estudantes dos cursos superiores, com destaque para a 

participação dos Campi Recife, Vitória de Santo Antão e Pesqueira. 

 

Fonte: CPA, 2018 
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 O  gráfico em questão trata os grupos de pesquisa por área do conhecimento  

cadastrados na Instituição. São ao todo oitenta e um (81) grupos de pesquisa cadastrados, sendo 

que as áreas de Ciências Humanas, seguida pela Engenharia, Ciências Exatas e Ciências 

Agrárias lideram o número de pesquisas por área. Os demais projetos de pesquisa estão 

concentrados nas áreas de Letras, Linguística e Artes; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências 

Biológicas e Ciências da Saúde.  

   

 

Fonte: CPA, 2018 

 

O quantitativo de pesquisadores cadastrados na pesquisa e nos grupos de pesquisa 

apresentou em 2018 estabilidade representativa da consolidação as políticas de pesquisa e 

inovação. Presume-se que o ingresso dos novos cursos superiores, haverá uma tendência ao 

crescimento.  

  

   4.2.3 Políticas para a Extensão 

 

Nesta seção, tratar-se-á da avaliação das políticas para Extensão na Instituição. 

Inicialmente, caracteriza-se o perfil da Extensão no IFPE, analisando os diagnósticos da avaliação 

de análise de sistema nas categorias: projetos por áreas temáticas na Extensão e Nº de projetos 

cadastrados com bolsa e número de bolsistas PIBEX em 2018.  
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4.2.3.1       Perfil da Extensão no IFPE 

 

 

Fonte: CPA, 2018 

 

No ano de 2018, a partir dos dados caracterizados no gráfico, a Extensão na Instituição 

alcançou onze (234) projetos inscritos no Edital PIBEX, dos quais 204 foram aprovados  e 

cadastrados, como se pode observar a disposição dos projetos por área temática: cinquenta e 

dois (52) em Meio Ambiente; cinquenta (50) em Educação e Formação Continuada; trinta e sete 

(37) não informaram a área temática dos projetos; trinta e um (31) respectivamente em Saúde e 

Tecnologia e Produção; quinze (15) na área de  Cultura, Cidadania e Esporte; dez (10) na área de 

Trabalho; cinco (05) em Direitos Humanos; e três (03) na área de Comunicação. 

 

 

           

Fonte: CPA, 2018      Fonte: CPA, 2018 

A participação discente, no ano de 2018, também apresentou números robustos referentes 

às atividades de Extensão por meio de financiamento institucional. O total de projetos aprovados 
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com bolsa foi de cento e oitenta(180) de um total de duzentos e quatro (204) projetos aprovados. 

O total de bolsas concedidas pela Instituição foi de trezentos e quinze (315) bolsas, sendo cento 

trinta bolsas destinadas ao ensino superior.  

4.3  Infraestrutura Campi Presenciais 

 

 
Nesta seção, iremos apresentar os dados coletados através do questionário no que diz 

respeito a infraestrutura, considerando as avaliações da comunidade acadêmica. Os indicadores 

avaliados até o presente momento foram: salas de aula; auditório; sala dos professores; 

instalações sanitárias; qualidade do acesso à internet; instalações de informática; laboratórios e 

ambientes para práticas didáticas; acessibilidade; biblioteca; qualidade da informação e 

comunicação; instalações do espaço de convivência e alimentação, bem como o refeitório, 

avaliado especificamente pelos discentes; espaço de atendimento aos discentes, segurança nos 

polos e Campus; e no caso específico da EAD avaliou-se o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA). A meta da CPA é que, ao final do ciclo avaliativo, a sistematização dos dados desta 

avaliação nesta dimensão alcance os diagnósticos por curso, podendo acrescer aos dados a 

avaliação in loco e as rodas de conversa.  

4.3.1 Salas de aula 

 

Gráfico 001 - Respostas sobre infraestrutura no IFPE, em % - Indicador: Sala de Aula 

 
Fonte: CPA, 2018 

  
 A avaliação da infraestrutura física das salas de aula foi avaliada pelo corpo discente de 

acordo com a percepção individual, podendo variar de péssimo a ótimo ou inexistente. Ao todo, 

neste quesito, 1.294 respostas foram recebidas estando como avaliadores os discentes e 

docentes, principais usuários das salas. O quesito foi avaliado entre regular e ótimo por quase 



 

 

 

 

87% dos avaliadores e apenas cerca de 12% avaliaram como péssimo ou ruim as salas de aula 

do Instituto. Por fim, 1,16% dos participantes informaram inexistir infraestrutura em sala de aula 

para o curso na instituição. No detalhamento por campus se poderá esclarecer sobre qual 

localidade possui maiores fragilidades para sala de aula. 

Saliente-se que nas Rodas de Conversas que serão realizadas ao longo do ano de 2019 

por esta CPA, discentes e docentes poderão qualificar melhor suas avaliações expondo os 

motivos do comportamento deste indicador. Contudo, de maneira geral, as principais fragilidades 

apontadas pelos discentes e docentes nos cursos presenciais foram: internet na sala de aula, a 

disponibilidade de equipamentos multimídias, acessibilidade e acústica.  

 

Tabela 001 - Respostas dos questionários por Campus - Indicador: Sala de Aula 

 

Fonte: CPA, 2018 

 
 Avaliando a infraestrutura física das salas de aula por unidade administrativa, excetuando-

se a EaD, por meio da avaliação do corpo discente e docente, constata-se a heterogeneidade 

deste indicador na Instituição. No Campus Recife, maior Campus do IFPE, as salas de aula foram 

mais avaliadas com os descritores “bom”, “regular” e “ótimo”, em 86% das avaliações. Ressalta-se 

que cerca de 13% das respostas descreveram a infraestrutura das salas de aula como “ruim” ou 

“péssima”.  

Os Campi Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Pesqueira, Recife e Vitória foram 

avaliados com os descritores “regular”, “bom” e “ótimo” em mais de 85% das respostas. Os Campi 

com maiores percentuais de respostas negativas como “ruim” e “péssimo” são Barreiros e Belo 

Jardim, com valores de 18,5% e 22,7% respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.3.2 Auditório 

 
Gráfico 002 - Respostas sobre infraestrutura no IFPE, em % - Indicador: Auditório 

 
Fonte: CPA, 2018 

  
 Em geral os Auditórios foram relativamente bem avaliados pela comunidade acadêmica 

dos Campi. Ao todo foram 1.470 respostas coletadas dos segmentos docente, discente e técnico 

administrativo. As avaliações “bom”, “ótimo” e “regular” receberam 38,7%, 24,2% e 20,7% das 

indicações respectivamente (gráfico 002 acima), sugerindo que os auditórios têm suprido 

relativamente bem as demandas do Instituto. 

 

Tabela 002 - Respostas dos questionários por Campus - Indicador: Auditório 

 

Fonte: CPA, 2018 
 

 O indicador Auditório por Campus já capta alguma heterogeneidade nas 

avaliações. O destaque é do Campus Igarassu, onde quase 78% das 52 avaliações 

informaram que inexiste infraestrutura de auditório, o que certamente se justifica por ser 

um campus relativamente novo, integrando na política de expansão da Rede Federal um 

dos campi da 3ª expansão. Outra localidade que também sugeriu uma infraestrutura de 

auditório deficiente foi no Campus Caruaru, com indicadores “péssimo”, “ruim” e 

“inexistente” atingindo os valores de 4,7%, 9,1% e 15,2% respectivamente (Tabela 002, 

Avaliação das condições 

das instalações do(s) 

auditório(s)

Barreiros Belo Jardim Caruaru Garanhuns Igarassu Ipojuca Pesqueira Recife Vitória

Péssimo 1,75% 3,02% 4,71% 1,86% 0,17% 2,12% 1,88% 4,62% 3,85%

Ruim 4,90% 12,58% 9,10% 6,94% 0,35% 5,67% 3,82% 7,70% 7,17%

Regular 17,43% 29,53% 23,75% 19,43% 5,42% 19,19% 15,27% 26,51% 24,71%

Bom 43,55% 44,02% 34,64% 36,99% 10,83% 39,27% 39,69% 41,31% 40,26%

Ótimo 31,01% 8,69% 12,57% 30,24% 5,31% 29,42% 38,24% 16,11% 21,42%

Inexistente 1,35% 2,16% 15,23% 4,54% 77,92% 4,33% 1,09% 3,76% 2,59%

Total de respostas 155 67 124 72 52 68 398 300 162



 

 

 

 

acima). Em uma análise mais detalhada, pode-se verificar que o item mais mal avaliado 

foi Equipamento de Vídeo Conferência para os auditórios, conforme consta no gráfico 003 

abaixo, onde cerca de 30% das avaliações se concentraram em “inexistente”, “ruim” e 

“péssimo”. 

 
Gráfico 003 - Respostas sobre infraestrutura no IFPE, em % - Indicador: Auditório – Equipamentos 

para videoconferência 
 

 
Fonte: CPA, 2018 

 

4.3.3 Sala dos Professores 

 

Gráfico 004 - Respostas sobre infraestrutura no IFPE, em % - Indicador: Sala dos Professores 

 

Fonte: CPA, 2018 
 

4,33%

8,66%

25,35%

30,83%

13,91%

16,92%

PÉSSIMO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO INEXISTENTE

Equipamentos para 
videoconferência

2,98% 8,59%

24,55%

41,62%

20,35%

1,92%

PÉSSIMO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO INEXISTENTE

Avaliação das condições das 
instalações das salas de 

professores 



 

 

 

 

 O indicador sobre a infraestrutura das salas dos professores foi avaliado por 180 docentes 

dos 9 Campi que participaram da coleta de dados. De maneira geral as instalações foram 

consideradas “bom”, “regular” e “ótimo” por 41,6%, 24,5% e 20,3% dos professores, 

respectivamente (gráfico 004). O destaque por Campus coube a Igarassu, onde quase 67% dos 

docentes classificou a sala dos professores como “ótimo”. O campus com a infraestrutura da sala 

dos docentes mais mal avaliado foi Pesqueira, onde cerca de 18% dos professores classificou 

como “ruim”, “péssimo” ou “inexistente” o indicador (tabela 003). Numa análise mais desagregada, 

os itens “Equipamento de multimídia” e “Internet” foram os responsáveis pela maioria das 

indicações negativas. 

 

Tabela 003 - Respostas dos questionários por Campus - Indicador: Sala dos Professores 

 

Fonte: CPA, 2018 
 

4.3.4 Instalações Sanitárias 

 

Gráfico 005 - Respostas sobre infraestrutura no IFPE, em % - Indicador: Instalações Sanitárias 

 

Fonte: CPA, 2018 
 

Avaliação das condições 

das instalações das 

salas de professores

Barreiros Belo Jardim Caruaru Garanhuns Igarassu Ipojuca Pesqueira Recife Vitória

Péssimo 1,52% 2,60% 1,82% 1,14% 0,83% 0,00% 6,57% 2,39% 0,00%

Ruim 11,36% 3,90% 5,45% 10,23% 0,00% 4,55% 10,94% 11,00% 4,55%

Regular 30,30% 24,68% 16,36% 19,89% 8,26% 24,03% 30,30% 28,95% 11,82%

Bom 53,79% 51,95% 50,30% 35,23% 19,83% 37,01% 38,05% 43,54% 60,00%

Ótimo 3,03% 14,29% 25,45% 32,95% 66,94% 34,42% 13,30% 8,85% 22,73%

Inexistente 0,00% 2,60% 0,61% 0,57% 4,13% 0,00% 0,84% 5,26% 0,91%

Total de respostas 12 7 15 16 11 14 54 38 10
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 O indicador das condições das instalações sanitárias foi avaliado por 1.470 pessoas da 

comunidade acadêmica e considerado “bom”, “regular” ou “ótimo” por 32%, 28% e 13% das 

indicações, respectivamente. “ruim”, “inexistente” e “péssimo” acumularam, juntas, quase 28% das 

indicações (gráfico 005). A avaliação por Campus indicou que Barreiros, Pesqueira, Recife e 

Vitória foram os que obtiveram mais avaliações negativas, enquanto Belo Jardim, Caruaru, 

Garanhuns, Igarassu e Ipojuca foram relativamente melhor avaliados (ver tabela 004). A análise 

desagregada dos campi Barreiros e Vitória indicou que o “quantitativo” de instalações sanitárias foi 

o indicador mais mal avaliado. Já no campus Pesqueira as avaliações “péssimo” e “ruim” foram 

voltadas à “dimensão” das instalações. No campus Recife as avaliações “péssimo”, “ruim” e 

“inexistente” tiveram maior concentração no item “material de higiene”. 

 

Tabela 004 - Respostas dos questionários por Campus - Indicador: Instalações Sanitárias 

 

Fonte: CPA, 2018 
 

4.3.5 Internet 

 

Gráfico 006 - Respostas sobre infraestrutura no IFPE, em % - Indicador: Internet 

 

Fonte: CPA, 2018 
 

Avaliação das condições 

das instalações 

sanitárias

Barreiros Belo Jardim Caruaru Garanhuns Igarassu Ipojuca Pesqueira Recife Vitória

Péssimo 14,81% 2,61% 1,92% 1,76% 0,59% 2,24% 4,51% 9,73% 9,15%

Ruim 14,49% 10,18% 6,37% 3,41% 5,18% 6,58% 11,44% 14,02% 15,94%

Regular 28,94% 28,34% 21,35% 16,73% 23,32% 23,58% 32,87% 27,72% 32,37%

Bom 26,39% 42,32% 39,22% 33,18% 36,01% 38,90% 34,38% 29,15% 25,07%

Ótimo 7,57% 10,65% 24,44% 37,21% 26,31% 21,52% 10,63% 9,74% 7,29%

Inexistente 7,81% 5,90% 6,70% 7,71% 8,59% 7,17% 6,18% 9,64% 10,18%

Total de respostas 155 67 124 71 52 68 398 300 162
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 A avaliação das condições da qualidade do acesso à internet foi avaliada por toda a 

comunidade acadêmica dos Campi e contou com 1.470 respostas. Conforme se observa no 

gráfico 006 acima, “regular” e “bom” foram os mais votados com 33% e 27% das observações 

totais. Chama atenção os percentuais de “ruim” e “péssimo”, com 17,8% e 12,3% do total. Na 

análise por Campus os Campi Caruaru, Pesqueira, Recife e Vitória foram os mais mal avaliados 

no quesito (tabela 005), com classificações “péssimo” e “ruim” próximos dos 40% do total de 

avaliações em cada Campus. A desagregação do indicador mostrou que o item “estabilidade e 

velocidade” foi o pior avaliado em todos os quatro Campi mal avaliados. 

 

Tabela 005 - Respostas dos questionários por Campus - Indicador: Internet 

 

Fonte: CPA, 2018 
 

4.3.6 Instalações de Informática 

 

Gráfico 007 - Respostas sobre infraestrutura no IFPE, em % - Indicador: Instalações de Informática 

 

Fonte: CPA, 2018 

 

No quesito instalações de informática as instalações da instituição foram avaliadas por 

1.294 pessoas que classificaram em sua maioria, “bom”, “regular” ou “ótimo”, contando com voto 

Avaliação das condições 

da qualidade do acesso 

à internet do Campus

Barreiros Belo Jardim Caruaru Garanhuns Igarassu Ipojuca Pesqueira Recife Vitória

Péssimo 4,03% 5,97% 15,89% 5,42% 2,40% 8,09% 12,68% 18,80% 19,78%

Ruim 13,45% 11,79% 22,54% 11,27% 9,90% 6,84% 19,47% 22,60% 24,07%

Regular 35,90% 30,37% 35,00% 33,24% 27,02% 26,76% 36,80% 32,08% 34,69%

Bom 31,74% 35,67% 23,71% 38,80% 38,75% 43,60% 25,34% 18,78% 16,02%

Ótimo 14,39% 16,19% 2,46% 11,27% 21,92% 14,34% 5,59% 5,82% 2,78%

Inexistente 0,48% 0,00% 0,40% 0,00% 0,00% 0,37% 0,13% 1,92% 2,65%

Total de respostas 155 67 124 71 52 68 398 300 162
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42%, 24,7% e 19,4% dos participantes (gráfico 007 acima). Na observação por Campus as 

unidades de Recife e Vitória apresentaram os maiores números de classificações “péssimo” ou 

“ruim” no item avaliado, concentrado cerca de 15% das avaliações (tabela 006). A análise 

desagregada mostrou que tanto em Recife quanto em Vitória, os itens “hardwares desatualizados” 

e “softwares desatualizados” foram os responsáveis pela maioria das escolhas “péssimo” e “ruim”. 

 

Tabela 006 - Respostas dos questionários por Campus - Indicador: Instalações de informática 

 

Fonte: CPA, 2018 

4.3.7 Laboratórios 

 

Gráfico 008 - Respostas sobre infraestrutura no IFPE, em % - Indicador: Laboratórios 

 

Fonte: CPA, 2018 

  

 A avaliação dos Laboratórios foi feita por 1.294 participantes entre discentes e docentes. 

Como se pode observar no gráfico 008 acima, a maior parte das avaliações classificou como 

“bom”, “regular” e “ótimo” as condições das instalações dos laboratórios, com cerca de 40,8%, 

24,1% e 19,9% do total, respectivamente. Na análise por Campus, Barreiros, Igarassu, Recife e 

Vitória obtiveram os maiores percentuais de classificações “péssimo”, “ruim” ou “inexistente”, 

Avaliação das condições 

das instalações de 

Informática

Barreiros Belo Jardim Caruaru Garanhuns Igarassu Ipojuca Pesqueira Recife Vitória

Péssimo 2,13% 2,16% 2,36% 0,36% 0,28% 2,64% 1,65% 4,70% 5,02%

Ruim 9,20% 10,85% 8,32% 3,05% 1,33% 6,12% 5,07% 9,17% 11,32%

Regular 26,65% 30,77% 22,57% 12,28% 13,14% 17,33% 24,40% 25,60% 32,52%

Bom 41,46% 40,18% 42,94% 39,56% 36,56% 47,80% 47,46% 39,13% 37,79%

Ótimo 19,90% 7,98% 21,59% 43,47% 34,28% 24,26% 19,94% 16,56% 10,18%

Inexistente 0,65% 8,06% 2,22% 1,28% 14,42% 1,86% 1,48% 4,84% 3,18%

TOTAL 151 56 113 58 40 59 373 295 146

3,29% 6,66%

24,10%

40,84%

19,93%

5,18%

PÉSSIMO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO INEXISTENTE

Avaliação das condições das 
instalações dos laboratórios



 

 

 

 

contudo nenhum obteve um percentual tão elevado quanto o de “inexistente” do campus Igarassu 

que foi de 75%. A análise desagregada em Igarassu mostrou que a quase totalidade dos 

discentes e parte dos docentes informaram não existir nenhum dos itens que compõem o 

indicador. 

 

Tabela 007 - Respostas dos questionários por Campus - Indicador: Laboratórios 

 

Fonte: CPA, 2018 

4.3.8 Acessibilidade 

 

Gráfico 009 - Respostas sobre infraestrutura no IFPE, em % - Indicador: Acessibilidade 

 

Fonte: CPA, 2018 

 

 O indicador das condições das instalações de Acessibilidade no Campus foi avaliado por 

toda a comunidade acadêmica e obteve, em sua maioria, indicações “bom”, “regular” e “ótimo”, 

com 32%, 24% e 18,4%, respectivamente, totalizando 74,4%, logo, “inexistente”, “ruim” e 

“péssimo” angariaram 25,6% do total. Os destaques negativos ficaram por parte dos Campi 

Barreiros, Garanhuns, Ipojuca e Recife, onde as classificações “péssimo”, “ruim” e “inexistente”, 

quando somadas, ultrapassam a casa dos 30% em cada um destes campi. Os itens “barra de 

Avaliação das condições 

das instalações dos 

laboratórios

Barreiros Belo Jardim Caruaru Garanhuns Igarassu Ipojuca Pesqueira Recife Vitória

Péssimo 5,73% 4,73% 1,42% 0,19% 0,00% 1,51% 2,19% 4,13% 5,60%

Ruim 9,59% 12,73% 4,00% 1,93% 0,28% 4,33% 4,89% 7,72% 10,24%

Regular 25,54% 32,23% 22,23% 17,14% 3,06% 17,81% 22,18% 25,39% 34,63%

Bom 42,21% 40,12% 49,19% 34,29% 12,45% 45,63% 43,88% 39,81% 36,08%

Ótimo 15,34% 5,54% 22,05% 45,75% 9,22% 28,51% 25,75% 16,01% 10,50%

Inexistente 1,59% 4,65% 1,11% 0,70% 75,00% 2,23% 1,10% 6,94% 2,95%

Total de respostas 151 56 113 58 40 59 373 295 146

5,03%

9,69%

23,97%

32,02%

18,42%

10,87%

PÉSSIMO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO INEXISTENTE

Avaliação das condições das 
instalações de acessibilidade no 

Campus



 

 

 

 

apoio nos banheiros” e “Instalação de lavabos e bebedouros com altura acessível aos usuários de 

cadeiras de rodas” são os indicadores que pesaram mais contra os Campi de Barreiros e Recife, 

classificados em sua maioria como “péssimo”, “ruim” e “inexistente”. Já nas unidades de 

Garanhuns e Ipojuca a concentração de votos negativos se deu na indicação “inexistente” em 

“corrimão de proteção em escadas” 

 

Tabela 008 - Respostas dos questionários por Campus - Indicador: Acessibilidade 

 

Fonte: CPA, 2018 

 

4.3.9 Biblioteca 

 

Gráfico 010 - Respostas sobre infraestrutura no IFPE, em % - Indicador: Biblioteca 

 
Fonte: CPA, 2018 

 
 Os discentes e docentes também avaliaram o espaço físico das bibliotecas na Instituição. 

Ao todo foram 1.292 pessoas responderam sobre o tema. Os itens espaço para estudo individual, 

estudo em grupo, acervo, espaço, limpeza, iluminação, climatização, segurança contra incêndio, 

segurança patrimonial, conservação do mobiliário, acessibilidade, internet e recursos de 

tecnologia assistiva foram os aspectos observados. Os discentes avaliaram de péssimo a ótimo, 

 Avaliação das condições 

das instalações de 

acessibilidade no 

Campus

Barreiros Belo Jardim Caruaru Garanhuns Igarassu Ipojuca Pesqueira Recife Vitória

Péssimo 9,46% 1,99% 1,03% 1,49% 3,10% 5,80% 3,17% 9,56% 2,47%

Ruim 17,20% 6,38% 3,27% 7,51% 5,02% 11,11% 5,11% 17,17% 7,17%

Regular 25,45% 28,03% 14,83% 16,04% 26,92% 19,36% 22,86% 25,80% 29,25%

Bom 16,70% 44,61% 46,64% 32,00% 33,44% 26,14% 39,38% 26,19% 32,41%

Ótimo 8,82% 16,50% 30,87% 21,75% 18,48% 12,66% 26,38% 10,20% 20,37%

Inexistente 22,37% 2,49% 3,36% 21,21% 13,03% 24,92% 3,10% 11,09% 8,33%

Total de respostas 155 67 124 71 52 68 398 300 162



 

 

 

 

com predominância do descritor “bom”. Destacam-se os descritores “bom”, “ótimo” e “regular”, 

com 38%, 26% e 22,7% das respostas respectivamente, indicando, à primeira vista, bibliotecas de 

boa qualidade instaladas na Instituição.  

 

Tabela 009 - Respostas dos questionários por Campus - Indicador: Biblioteca 

 
Fonte: CPA, 2018 

 
 Com o objetivo de qualificar o diagnóstico, a CPA também analisou os aspectos 

observados do quesito Biblioteca por Campus. Na tabela 009, observa-se que o descritor “bom” 

prevalece nos Campi Barreiros, Belo Jardim, Caruaru, Igarassu, Pesqueira e Recife. Já o “Ótimo” 

se sobressai nos Campi Garanhuns e Ipojuca. O indicador “regular” foi o mais citado no Campus 

Vitória apenas. Os três descritores são, em média, os mais elencados com percentuais somados 

sempre acima de 80% das opiniões dos participantes da pesquisa. Apenas as bibliotecas de 

Caruaru e Vitória foram avaliadas com o indicador “ruim” superior a 10% do total, entretanto a 

primeira estava, no período da avaliação, em processo de finalização da obra construtiva de uma 

nova biblioteca no Campus, logo, espera-se que o diagnóstico venha a mudar num futuro próximo, 

adequando-se às exigências da educação superior. A biblioteca de Vitória recebeu muitas 

classificações negativas no quesito “climatização”. 

 

4.3.10 Qualidade da informação e comunicação 

 

Gráfico 011 - Respostas sobre infraestrutura no IFPE, em % - Indicador: Informação e 

Comunicação 

 
Fonte: CPA, 2018 
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 O indicador de qualidade da informação e comunicação foi avaliado por 356 servidores do 

Instituto, entre eles docentes e técnicos administrativos. Neste indicador forma observados os 

aspectos: Acessibilidade comunicacional, Interatividade, Acesso ao email institucional, Acesso às 

mídias institucionais online e Suporte de tecnologia em informática. De maneira geral, os 

servidores avaliaram bem este item, tendo as classificações “bom”, “ótimo” e “regular” recebido 

52%, 23% e 16% do total de avaliações, respectivamente (gráfico 011). A análise por Campus 

mostra que apenas a unidade de Recife teve avaliações “péssima”, “ruim” e “inexistente” superior 

a 10% quando somadas (tabela 010 abaixo). A análise desagregada para o Campus Recife não 

mostrou nenhum item específico concentrando grande quantidade de votos. 

 

 Tabela 010 - Respostas dos questionários por Campus - Indicador: Qualidade da 
Informação e Comunicação 

 

Fonte: CPA, 2018 

 

4.3.11 Espaço de convivência 

 

Gráfico 012 - Respostas sobre infraestrutura no IFPE, em % - Indicador: Espaço de convivência 

 

 
Fonte: CPA, 2018 

 

Avaliação das condições 

da qualidade da 

informação e 

comunicação

Barreiros Belo Jardim Caruaru Garanhuns Igarassu Ipojuca Pesqueira Recife Vitória

Péssimo 0,00% 3,33% 1,54% 0,69% 0,00% 0,87% 2,28% 3,26% 0,77%

Ruim 10,00% 0,00% 6,15% 2,76% 0,87% 6,09% 7,59% 9,77% 6,92%

Regular 12,50% 16,67% 14,62% 11,03% 9,57% 19,13% 11,90% 19,07% 16,15%

Bom 58,75% 62,22% 48,46% 53,79% 52,17% 45,22% 55,44% 51,16% 60,00%

Ótimo 18,75% 17,78% 29,23% 30,34% 37,39% 28,70% 22,78% 13,95% 16,15%

Inexistente 0,00% 0,00% 0,00% 1,38% 0,00% 0,00% 0,00% 2,79% 0,00%

Total de respostas 16 18 26 29 23 23 79 43 26

3,25% 6,16%

24,32%

39,82%

16,98%

9,47%
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instalações do espaço de 

convivência



 

 

 

 

 
 O item da infraestrutura espaços de convivência do IFPE foram avaliados por 1.470 

pessoas oriundas de toda a comunidade acadêmica, em sua maioria, com avaliações “bom”, 

“regular” ou “ótimo”, recebendo 39,8%, 24,3% e 17% das avaliações, respectivamente (gráfico 012 

acima). A análise por Campus permitiu verificar onde estão localizadas possíveis deficiências no 

tema espaço de convivência. A unidade de Garanhuns apresentou indicadores “péssimo”, “ruim” e 

“inexistente”, quando somados, em cerca de 63% do total (ver tabela 011 abaixo). Neste sentido, 

a análise desagregada por Campus mostrou que a quase totalidade dos discentes de Garanhuns 

informou não existir um espaço de convivência e alimentação na unidade. 

 

  Tabela 011 - Respostas dos questionários por Campus - Indicador: Espaço de convivência 

 

Fonte: CPA, 2018 

 

 

4.3.12 Espaço de atendimento a discentes 

 

Gráfico 013 - Respostas sobre infraestrutura no IFPE, em % - Indicador: Espaço de atendimento aos 

discentes 

 
 

Fonte: CPA, 2018 
 

Avaliação das condições 

das instalações do 

espaço de convivência

Barreiros Belo Jardim Caruaru Garanhuns Igarassu Ipojuca Pesqueira Recife Vitória

Péssimo 4,95% 1,74% 0,94% 0,94% 0,64% 4,90% 2,05% 5,28% 3,81%

Ruim 5,05% 9,95% 2,82% 2,58% 6,09% 4,41% 7,50% 7,11% 5,86%

Regular 20,86% 32,84% 15,59% 12,44% 22,76% 26,72% 26,93% 27,11% 27,26%

Bom 43,87% 42,54% 50,13% 10,80% 38,46% 36,52% 42,92% 37,06% 45,06%

Ótimo 22,04% 6,72% 30,24% 14,08% 27,56% 19,36% 17,46% 11,67% 15,02%

Inexistente 3,23% 6,22% 0,27% 59,15% 4,49% 8,09% 3,14% 11,78% 2,98%

Total de respostas 155 67 124 71 52 68 398 300 162

3,15%
9,88%

23,52%

34,51%

14,69% 14,26%
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Este indicador foi avaliado especificamente pelos docentes da instituição. Foram 180 

respostas distribuídas nos 9 Campi. A maioria das avaliações foi “bom”, “regular” e “ótimo”, nessa 

ordem, com 34,5%, 23,5% e 14,7% das avaliações, respectivamente (gráfico 013 acima). A 

análise por Campus indica que as unidades de Vitória e Belo Jardim estão com avaliações entre 

“ruim” e “inexistente” em, aproximadamente, 50% das respostas computadas nesses campi (ver 

tabela 012 abaixo). 

 
Tabela 012 - Respostas dos questionários por Campus - Indicador: Espaço de atendimento aos 

discentes 

 

Fonte: CPA, 2018 
 

4.3.13 Segurança 

 

Gráfico 014 - Respostas sobre infraestrutura no IFPE, em % - Indicador: Segurança 
 

 
Fonte: CPA, 2018 

 

O indicador de segurança no Campus obteve 1.456 registros oriundos de toda a 

comunidade acadêmica. De maneira geral a percepção dos participantes da pesquisa está em 

“bom”, “regular” e “ótimo”, contabilizando 30,5%, 25% e 15% das observações, nessa ordem, 

Avaliação das condições 

do espaço de 

atendimento aos 

discentes

Barreiros Belo Jardim Caruaru Garanhuns Igarassu Ipojuca Pesqueira Recife Vitória

Péssimo 0,93% 0,00% 5,19% 4,17% 1,01% 0,00% 2,88% 6,14% 0,00%

Ruim 17,59% 15,87% 20,74% 11,11% 5,05% 3,97% 5,56% 13,74% 0,00%

Regular 33,33% 17,46% 27,41% 26,39% 12,12% 11,11% 24,49% 29,82% 11,11%

Bom 46,30% 28,57% 29,63% 10,42% 27,27% 48,41% 42,59% 28,95% 34,44%

Ótimo 0,00% 7,94% 3,70% 35,42% 45,45% 22,22% 13,37% 7,31% 4,44%

Inexistente 1,85% 30,16% 13,33% 12,50% 9,09% 14,29% 11,11% 14,04% 50,00%

Total de respostas 12 7 15 16 11 14 54 38 10

11,20% 11,68%

25,04%

30,57%

15,01%

6,49%

PÉSSIMO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO INEXISTENTE

Avaliação das condições de 
segurança no Campus



 

 

 

 

respectivamente (gráfico 014 acima). Contudo, quase 30% dos avaliadores informou considerar 

“péssimo”, “ruim” ou “inexistente” a segurança nos Campi. A avaliação por Campus sugeriu que as 

unidades de Belo Jardim, Recife e Vitória concentram um elevado percentual de respostas 

variando entre “péssimo”, “ruim” e “inexistente” (ver tabela 013 abaixo). A desagregação do 

indicador por Campus sugere que a tanto o “controle de acesso ao campus” quanto a “segurança 

interna” são consideradas “péssima”, “ruim” ou “inexistente” nas três unidades em questão. 

 

Tabela 013 - Respostas dos questionários por Campus - Indicador: Segurança 

 
Fonte: CPA, 2018 

 

4.3.14 Refeitório 

 
Gráfico 015 - Respostas sobre infraestrutura no IFPE, em % - Indicador: Refeitório 

 

 
Fonte: CPA, 2018 

 
O indicador de refeitório contou 321 avaliações, tendo em vista que apenas os estudantes 

dos Campi agrícolas foram considerados. Cabe salientar ainda que algumas respostas dos 

estudantes não foram registradas. As avaliações, em sua maioria, registraram a percepção “bom”, 

“regular” e “ótimo”, com 35%, 27% e 21%, respectivamente (ver gráfico 015 acima). Na análise por 

Campus, apenas a unidade de Belo Jardim recebeu muitos votos “péssimo” e “ruim” (ver tabela 

Avaliação das condições 

de segurança no 

Campus

Barreiros Belo Jardim Caruaru Garanhuns Igarassu Ipojuca Pesqueira Recife Vitória

Péssimo 9,35% 21,64% 4,03% 2,82% 4,00% 5,15% 3,14% 25,67% 14,81%

Ruim 8,06% 20,90% 4,84% 2,82% 5,33% 12,50% 4,52% 19,83% 19,44%

Regular 29,03% 32,09% 26,21% 14,79% 33,33% 25,74% 21,48% 22,33% 33,95%

Bom 30,00% 19,40% 41,53% 41,55% 36,00% 37,50% 43,97% 13,67% 19,44%

Ótimo 19,35% 0,75% 17,74% 34,51% 17,33% 15,44% 25,25% 4,50% 4,01%

Inexistente 4,19% 5,22% 5,65% 3,52% 4,00% 3,68% 1,63% 14,00% 8,33%

Total de respostas 155 67 124 71 38 68 398 300 162

5,14%

8,07%

27,88%

35,33%

21,01%

2,52%

PÉSSIMO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO INEXISTENTE
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014 abaixo). Na desagregação do indicador por campus, os dois itens mais citados pelos alunos 

foram “qualidade da alimentação” e “qualidade do atendimento”. 

 

Tabela 014 - Respostas dos questionários por Campus - Indicador: Refeitório 

 
Fonte: CPA, 2018 
 
 

A seguir apresentamos uma tabela com os conceitos atribuídos pela comunidade 

acadêmica a dimensão: Infraestrutura – Eixo V, para os campi presenciais. Os conceitos foram 

correlacionados com os conceitos da avaliações externas do INEP/MEC, sendo 0 atribuído ao 

indicador “inexistente”; 1 para “péssimo”; 2 para “ruim”; 3 para “regular”, 4 para “bom” e 5 para 

“ótimo”. 

 
 

 
 
 Na avaliação geral da dimensão Infraestrutura e dos indicadores avaliados é possível 

observar a avaliação indicador a indicador, do conjunto dos indicadores por campus e também a 

avaliação geral da instituição. No geral a avaliação obteve conceitos entre 3 e 4 ficando a média 

da instituição com conceito 3, o que demonstra a importância do processo de autoavaliação e a 

necessidade de continuar investindo progressiva e sistematicamente na melhoria das condições 

de infraestrutura institucional. 

 

Refeitório Barreiros Belo Jardim Caruaru Garanhuns Igarassu Ipojuca Pesqueira Recife Vitória

Péssimo 3,37% 14,58% - - - - - - 3,54%

Ruim 6,51% 13,44% - - - - - - 7,75%

Regular 22,65% 37,36% - - - - - - 29,84%

Bom 37,59% 28,25% - - - - - - 35,61%

Ótimo 28,67% 3,42% - - - - - - 19,54%

Inexistente 1,20% 2,96% - - - - - - 3,71%

Total das respostas 138 49 - - - - - - 135



 

 

 

 

4.4  Infraestrutura Polos EaD 

  

  4.4.1 Sala de aula 

 
Gráfico 016 - Respostas sobre infraestrutura EAD, em % - Indicador: Sala de aula 

 

 
Fonte: CPA, 2018 

 
 A avaliação da infraestrutura física das salas de aula dos polos EAD foi avaliada pelo 

corpo discente e docentes de acordo com a percepção individual, podendo variar de péssimo a 

ótimo ou inexistente. Ao todo, neste quesito, 369 respostas foram recebidas. O quesito foi 

avaliado entre regular e ótimo por quase 85% dos avaliadores e apenas cerca de 15% avaliaram 

como “péssimo”, “ruim” ou “inexistente” as salas de aula dos Polos. No detalhamento por Polo se 

pode esclarecer sobre qual localidade possui maiores fragilidades para sala de aula. Os Polos de 

Pesqueira e Santa Cruz apresentam o maior percentual de respostas “péssimo”, “ruim” ou 

“inexistente”, ambos com percentuais próximos a 30% do total. A análise desagregada por Polo 

mostrou que na unidade de Pesqueira o problema relatado é a “acústica” das salas tida como 

“péssima” pela maioria dos avaliadores. A análise desagregada para o Polo Santa Cruz mostrou 

que, segundo os avaliadores, a “ventilação” das salas é o maior problema local. 
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Tabela 015 - Respostas dos questionários por Polo - Indicador: Sala de Aula 

 
Fonte: CPA, 2018 
 

4.4.2 Auditório 

 
Gráfico 017 - Respostas sobre infraestrutura EAD, em % - Indicador: Auditório 

 

 
Fonte: CPA, 2018 

 
As avaliações dos Auditórios dos Polos EAD foram relativamente heterogêneas, com 

percentuais elevados em “regular”, “bom”, “ótimo” e “inexistente”, informando percentuais de 

21,6%, 33,7%, 13,3% e 22,5% respectivamente, nessa ordem (gráfico 017 acima). Ao todo foram 

369 respostas coletadas dos segmentos docente, discente. A análise por Polo informa que as 

unidades de Pesqueira, Santana do Ipanema, Limoeiro e Palmares são as que apresentam maior 

percentual de respostas “inexistente”, “péssimo” ou “ruim”. A análise desagregada por Polo e 

indicador informou que, nos quatro Polos, os possíveis usuários informaram não existir auditório 

nas localidades (tabela 016 abaixo). 

 

 

 

 

SALA DE AULA
Águas 

Belas
Limoeiro Palmares Pesqueira

Santana 

do 

Ipanema

Santa Cruz Sertânia Surubim

Péssimo 3,06% 3,86% 3,09% 14,36% 1,14% 7,31% 2,79% 3,71%

Ruim 7,58% 3,15% 5,27% 14,89% 3,42% 14,12% 6,84% 9,17%

Regular 21,99% 18,02% 20,36% 29,58% 24,85% 33,26% 25,65% 15,45%

Bom 44,73% 41,96% 36,55% 26,63% 42,82% 31,70% 41,67% 45,95%

Ótimo 16,94% 28,94% 30,08% 11,21% 27,18% 8,80% 20,50% 22,42%

Inexistente 5,69% 4,06% 4,65% 3,33% 0,59% 4,81% 2,55% 3,30%

Total de respostas 72 56 45 24 51 56 42 24

3,03% 5,74%

21,62%

33,76%

13,31%

22,55%
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Tabela 016 - Respostas dos questionários por Polo - Indicador: Auditório 

 
Fonte: CPA, 2018 

 

 

  4.4.3 Sala dos professores 

 
Gráfico 018 - Respostas sobre infraestrutura EAD, em % - Indicador: Sala dos Professores 

 

 
Fonte: CPA, 2018 

 
 
O indicador sobre a infraestrutura das salas dos professores foi avaliado por 59 docentes e 

tutores dos 8 Polos EaD que participaram da coleta de dados. Para cerca de 90% dos avaliadores 

as instalações foram consideradas “bom”, “ótimo e” “regular”, com respectivas participações em 

48%, 23% e 18,3% respectivamente (gráfico 018 acima). Os destaques por Polo couberam a 

Águas Belas, Santa Cruz e Sertânia, onde mais de 70% dos docentes classificou as respectivas 

salas dos professores como “bom” ou “ótimo” (tabela 017). Na análise desagregada por Polo e 

Indicador, nenhum dos itens que compõe o indicador se mostrou mais votado. 

 

 

 

 

AUDITÓRIO
Águas 

Belas
Limoeiro Palmares Pesqueira

Santana 

do 

Ipanema

Santa Cruz Sertânia Surubim

Péssimo 2,08% 3,13% 1,11% 10,42% 1,55% 5,35% 2,38% 2,40%

Ruim 5,31% 4,60% 4,07% 11,81% 1,90% 11,13% 4,17% 6,22%

Regular 20,33% 21,23% 14,52% 12,50% 14,27% 33,52% 31,35% 21,61%

Bom 44,80% 30,79% 34,73% 9,35% 23,96% 30,52% 45,44% 41,80%

Ótimo 16,04% 11,84% 17,81% 7,67% 19,12% 4,32% 11,90% 17,20%

Inexistente 11,43% 28,41% 27,76% 48,26% 39,22% 15,18% 4,76% 10,76%

Total de respostas 72 56 45 24 51 56 42 24

1,23% 8,63%

18,34%

48,07%

23,11%

0,62%

PÉSSIMO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO INEXISTENTE

Avaliação das condições das 
instalações das salas de 

professores



 

 

 

 

Tabela 017 - Respostas dos questionários por Polo - Indicador: Sala dos Professores 

 
Fonte: CPA, 2018 

 

4.4.4 Instalações sanitárias 

 
Gráfico 019 - Respostas sobre infraestrutura EAD, em % - Indicador: Instalações Sanitárias 

 

 
Fonte: CPA, 2018 

 
 O indicador das condições das instalações sanitárias foi avaliado por 369 pessoas entre 

discentes, docentes e tutores e considerado “bom”, “regular” ou “ótimo” por 35%, 30% e 11% das 

indicações, respectivamente. Adicionalmente, foi considerado “ruim”, “inexistente” e “péssimo” por 

cerca de 23% das indicações (gráfico 019 acima). A avaliação por Polo indicou que Pesqueira, 

Santa Cruz e Surubim foram as localidades que obtiveram mais avaliações negativas, enquanto 

Águas Belas, Palmares e Santana do Ipanema foram relativamente melhor avaliados (ver tabela 

018 abaixo). A análise desagregada dos Polos por indicador sugeriu que em Pesqueira as 

avaliações do tipo “péssimo” e “ruim” estão mais concentradas no item “conservação” das 

instalações. Já nos polos de Santa Cruz e Surubim as avaliações “péssimo”, “ruim” ou 

“inexistente” tiveram maior concentração no item “material de higiene”. 

 
 

SALA DOS 

PROFESSORES

Águas 

Belas
Limoeiro Palmares Pesqueira

Santana 

do 

Ipanema

Santa Cruz Sertânia Surubim

Péssimo 0,00% 1,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,64% 0,00%

Ruim 0,00% 9,79% 3,90% 27,27% 15,91% 6,36% 6,82% 9,09%

Regular 11,36% 22,38% 29,87% 12,12% 13,64% 17,27% 0,00% 27,27%

Bom 62,50% 55,24% 31,17% 39,39% 68,18% 52,73% 25,00% 45,45%

Ótimo 26,14% 10,49% 33,77% 21,21% 2,27% 23,64% 50,00% 18,18%

Inexistente 0,00% 0,70% 1,30% 0,00% 0,00% 0,00% 4,55% 0,00%

Total de respostas 8 13 7 3 4 10 4 4

5,81%

10,60%

30,17%

35,29%

11,71%

6,41%

PÉSSIMO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO INEXISTENTE

Avaliação das condições das 
instalações sanitárias



 

 

 

 

Tabela 018 - Respostas dos questionários por Polo - Indicador: Instalações Sanitárias 

 
Fonte: CPA, 2018 
 

4.4.5 Internet 

 
Gráfico 020 - Respostas sobre infraestrutura EAD, em % - Indicador: Acesso à Internet 

 

 
Fonte: CPA, 2018 

 
A avaliação das condições da qualidade do acesso à internet foi avaliada por toda a 

comunidade acadêmica dos Polos e contou com 369 respostas. Conforme se observa no gráfico 

020 acima, “regular” e “bom” foram os mais votados com 31% e 18% das observações totais. 

Chama atenção os percentuais de “ruim”, “péssimo” e “inexistente”, com 15,8%, 14,1% e 12,5% 

do total. Na análise por Polo quase todas as localidades obtiveram grande percentual de 

avaliações “péssimo”, “ruim” e “inexistente”, com exceção do polo Santana do Ipanema (ver tabela 

019 abaixo). A desagregação do indicador mostrou que o problema nos polos é generalizado com 

todos os quatro itens do indicador mal avaliados pelos usuários (Acesso à internet, Estabilidade e 

velocidade de acesso à internet, Acesso à Rede sem fio e Uso da internet para atividades 

acadêmicas).  

 

 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS

Águas 

Belas
Limoeiro Palmares Pesqueira

Santana 

do 

Ipanema

Santa Cruz Sertânia Surubim

Péssimo 2,93% 4,76% 5,19% 8,33% 2,61% 12,90% 5,82% 8,80%

Ruim 7,25% 10,32% 6,67% 12,50% 8,50% 15,67% 11,64% 13,89%

Regular 27,93% 29,76% 32,35% 32,87% 32,46% 26,59% 35,71% 22,22%

Bom 42,90% 36,71% 34,32% 27,78% 36,17% 29,96% 33,33% 31,48%

Ótimo 13,27% 13,10% 16,30% 10,65% 14,38% 6,15% 7,41% 11,11%

Inexistente 5,71% 5,36% 5,19% 7,87% 5,88% 8,73% 6,08% 12,50%

Total de respostas 72 56 45 24 51 56 42 24

14,11%
15,88%

31,38%

18,85%

7,25%

12,53%

PÉSSIMO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO INEXISTENTE

Avaliação das condições da 
qualidade do acesso à internet do 

Polo



 

 

 

 

Tabela 019 - Respostas dos questionários por Polo - Indicador: Acesso à Internet 

 
Fonte: CPA, 2018 
 

4.4.6 Instalações de informática 

 
Gráfico 021 - Respostas sobre infraestrutura EAD, em % - Indicador: Acesso à Internet 

 

 
Fonte: CPA, 2018 

 
No quesito instalações de informática as avaliações da EAD foram realizadas por 369 

pessoas que classificaram em sua maioria, “bom” ou “regular”, contando com voto de 

aproximadamente 34% e 25% dos participantes, respectivamente (gráfico 021 acima). Na 

observação por Polo, as unidades de Águas Belas e Palmares apresentaram os maiores números 

de classificações “péssimo”, “ruim” ou “inexistente” no item avaliado, concentrado mais de 40% 

das avaliações negativas (ver tabela 020 abaixo). A análise desagregada mostrou que em Águas 

Belas os itens “Internet no laboratório”, “hardwares desatualizados” e “softwares desatualizados” 

foram os responsáveis pela maioria das escolhas “péssimo” e “ruim”. Já no Polo Palmares todos 

os itens receberam elevada votação “inexistente”, sugerindo que não existe laboratório de 

informática no Polo. 

 

 

INTERNET
Águas 

Belas
Limoeiro Palmares Pesqueira

Santana 

do 

Ipanema

Santa Cruz Sertânia Surubim

Péssimo 10,76% 27,14% 22,56% 10,63% 3,43% 16,96% 10,24% 13,96%

Ruim 15,07% 12,50% 18,11% 17,71% 10,49% 21,79% 12,50% 15,83%

Regular 23,96% 31,79% 34,00% 38,54% 39,12% 25,36% 42,38% 25,83%

Bom 12,78% 15,00% 13,11% 21,04% 31,76% 14,20% 20,83% 29,58%

Ótimo 2,43% 4,91% 9,00% 6,04% 14,71% 6,96% 3,57% 1,67%

Inexistente 35,00% 8,66% 3,22% 6,04% 0,49% 14,73% 10,48% 13,13%

Total de respostas 72 56 45 24 51 56 42 24

3,79%
7,99%

24,98%

34,14%

13,29%
15,83%

PÉSSIMO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO INEXISTENTE

Avaliação das condições das 
instalações de Informática



 

 

 

 

Tabela 020 - Respostas dos questionários por Polo - Indicador: Instalações de Informática

 

Fonte: CPA, 2018 
 

   4.4.7 Laboratórios, Ambientes e Cenários para práticas didáticas 

 
Gráfico 022 - Respostas sobre infraestrutura EAD, em % - Indicador: Laboratório 

 

 
Fonte: CPA, 2018 

 
A avaliação dos Laboratórios foi feita por 369 participantes entre discentes, docentes e 

tutores. Como se pode observar no gráfico 022 acima, a maior parte das avaliações classificou 

como “bom” e “regular” as condições das instalações dos laboratórios, com cerca de 34% e 28% 

do total, respectivamente. Cabe salientar ainda um elevado percentual de votos na opção 

inexistente, com 19,3% do total. Na análise por Polo Águas Belas, Palmares, Pesqueira e Surubim 

obtiveram os maiores percentuais de classificações “péssimo”, “ruim” ou “inexistente” (observe 

tabela 021 abaixo). A análise desagregada mostrou que a quase totalidade dos avaliadores 

informou não existir nenhum dos itens que compõem o indicador. 

 

 

 

 

INSTALAÇÕES DE 

INFORMÁTICA

Águas 

Belas
Limoeiro Palmares Pesqueira

Santana 

do 

Ipanema

Santa Cruz Sertânia Surubim

Péssimo 3,28% 5,32% 0,99% 9,60% 2,32% 6,66% 1,52% 5,65%

Ruim 7,54% 4,64% 3,62% 16,26% 8,10% 11,20% 8,44% 6,34%

Regular 21,23% 21,23% 12,69% 30,97% 26,00% 29,94% 35,25% 29,07%

Bom 27,48% 48,24% 23,48% 26,36% 39,35% 32,78% 39,86% 40,31%

Ótimo 10,19% 15,58% 14,76% 11,52% 22,28% 6,44% 10,82% 11,05%

Inexistente 30,27% 4,99% 44,44% 5,30% 1,96% 12,99% 4,11% 7,58%

Total de respostas 72 56 45 24 51 56 42 24

3,17% 5,85%

28,10%

34,00%

9,54%

19,35%

PÉSSIMO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO INEXISTENTE

Avaliação das condições dos 
Laboratórios, ambientes e 

cenários para práticas didáticas



 

 

 

 

Tabela 021 - Respostas dos questionários por Polo - Indicador: Laboratórios 

 
Fonte: CPA, 2018 
 

   4.4.8 Acessibilidade 

 
Gráfico 023 - Respostas sobre infraestrutura EAD, em % - Indicador: Acessibilidade 

 

 
Fonte: CPA, 2018 

 
O indicador das condições das instalações de Acessibilidade foi avaliado por toda a 

comunidade acadêmica EaD e obteve, em sua maioria, indicações “bom” e “regular”, com 31%, 

28%, respectivamente, totalizando 59,3%%. Ainda recebeu 10% de avaliações “ótimo”. Assim, 

“inexistente”, “ruim” e “péssimo” angariaram 30,2% do total (gráfico 023 acima). Na análise por 

Polo, os destaques negativos ficaram por parte dos Polos Pesqueira e Surubim, onde as 

classificações “péssimo”, “ruim” e “inexistente”, quando somadas para cada polo, ultrapassam a 

casa dos 50% em cada caso (ver tabela 022 abaixo). Os itens “barra de apoio nos banheiros”, 

“Instalação de lavabos e bebedouros com altura acessível aos usuários de cadeiras de rodas” e 

“corrimão de proteção em escadas” são os indicadores que pesaram mais contra os dois Polos, 

classificados em sua maioria como “péssimo”, “ruim” e “inexistente”.  

 

LABORATÓRIOS
Águas 

Belas
Limoeiro Palmares Pesqueira

Santana 

do 

Ipanema

Santa Cruz Sertânia Surubim

Péssimo 5,83% 2,66% 2,22% 6,82% 0,20% 2,50% 3,81% 1,14%

Ruim 6,20% 3,38% 0,22% 7,46% 2,44% 9,40% 8,33% 10,49%

Regular 25,52% 29,20% 20,81% 33,14% 24,99% 36,69% 33,29% 21,14%

Bom 36,77% 41,44% 21,60% 18,14% 37,27% 35,16% 38,61% 37,65%

Ótimo 7,07% 10,18% 12,26% 7,80% 16,27% 2,95% 11,19% 5,83%

Inexistente 18,61% 13,13% 42,89% 26,63% 18,82% 13,30% 4,76% 23,75%

Total de respostas 72 56 45 24 51 56 42 24

5,07%
9,56%

27,97%
31,41%

10,31%

15,67%

PÉSSIMO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO INEXISTENTE

Avaliação das condições das 
instalações de acessibilidade nos 

Polos



 

 

 

 

Tabela 022 - Respostas dos questionários por Polo - Indicador: Acessibilidade 

 
Fonte: CPA, 2018 

 
 

4.4.9 Biblioteca 

 
Gráfico 024 - Respostas sobre infraestrutura EAD, em % - Indicador: Biblioteca 

 

 
Fonte: CPA, 2018 

 
Os discentes e docentes também avaliaram o espaço físico das bibliotecas da EaD. Ao 

todo 369 pessoas responderam sobre o tema. Os discentes avaliaram de péssimo a ótimo, com 

predominância do descritor “bom”. Destacam-se os descritores “bom”, “regular” e “ótimo”, com 

39%, 27% e 16% das respostas respectivamente, indicando, à primeira vista, bibliotecas bem 

avaliadas por cerca de 83% dos avaliadores dos polos (ver gráfico 024 acima). Os polos Palmares 

e Pesqueira foram os que se destacaram negativamente, com indicadores “péssimo”, “ruim” e 

“inexistente” próximos à 30% do total de avaliações (tabela 023 abaixo). A análise desagregada 

revelou que a maior quantidade de avaliações negativas do polo Pesqueira se refere a “acústica” 

da biblioteca. Já no polo Palmares aparentemente não existe biblioteca no polo, pois quase a 

totalidade dos itens da avaliação foi respondida com “inexistente”. 

 

ACESSIBILIDADE
Águas 

Belas
Limoeiro Palmares Pesqueira

Santana 

do 

Ipanema

Santa Cruz Sertânia Surubim

Péssimo 7,25% 7,74% 4,07% 11,11% 2,61% 1,79% 3,70% 2,55%

Ruim 6,71% 8,73% 4,32% 12,96% 9,59% 11,31% 10,58% 18,75%

Regular 27,01% 29,37% 27,53% 25,93% 36,06% 24,70% 30,69% 21,30%

Bom 31,10% 25,30% 44,20% 10,65% 28,00% 41,87% 34,39% 17,13%

Ótimo 10,57% 8,04% 7,16% 4,40% 18,63% 12,40% 9,92% 1,39%

Inexistente 17,36% 20,83% 12,72% 34,95% 5,12% 7,94% 10,71% 38,89%

Total de respostas 72 56 45 24 51 56 42 24

2,90% 5,86%

27,08%

39,81%

16,79%

7,56%

PÉSSIMO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO INEXISTENTE

Avaliação das condições das 
instalações da biblioteca nos 

Polos



 

 

 

 

Tabela 023 - Respostas dos questionários por Polo - Indicador: Biblioteca 

 
Fonte: CPA, 2018 
 
 

   4.4.10 Qualidade da Informação e Comunicação 

 
Gráfico 025 - Respostas sobre infraestrutura EAD, em % - Indicador: Informação e Comunicação 

 

 
Fonte: CPA, 2018 

 
O indicador de qualidade da informação e comunicação foi avaliado por 59 professores ou 

tutores da EaD. De maneira geral, os docentes avaliaram muito bem este item, tendo as 

classificações “bom”, “ótimo” e “regular” recebido 62%, 18% e 10,5% do total de avaliações, 

respectivamente (gráfico 025). A análise por Polo mostra que apenas as unidades de Pesqueira, 

Sertânia e Surubim tiveram avaliações “péssima”, “ruim” e “inexistente” superior a 20% quando 

somadas (tabela 024 abaixo). A análise desagregada para os Polos não mostrou nenhum item 

específico concentrando grande quantidade de votos, sugerindo que esse efeito está amplificado 

pela pequena quantidade de avaliadores sobre o item em cada polo. 

 
 
 
 

BIBLIOTECA
Águas 

Belas
Limoeiro Palmares Pesqueira

Santana 

do 

Ipanema

Santa Cruz Sertânia Surubim

Péssimo 2,29% 3,27% 0,26% 13,63% 0,58% 4,20% 1,96% 8,33%

Ruim 6,44% 4,23% 3,40% 10,83% 2,70% 7,64% 6,02% 7,95%

Regular 24,00% 26,94% 28,92% 29,00% 23,90% 27,70% 29,85% 34,44%

Bom 37,49% 47,35% 28,65% 33,55% 40,38% 44,42% 41,30% 35,14%

Ótimo 21,03% 11,13% 15,50% 6,08% 31,28% 13,06% 16,39% 8,00%

Inexistente 8,75% 7,08% 23,27% 6,91% 1,16% 2,98% 4,48% 6,14%

Total de respostas 72 56 45 24 51 56 42 24

1,36% 5,42% 10,51%

62,03%

17,97%
2,71%

PÉSSIMO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO INEXISTENTE

Avaliação das condições da 
qualidade da informação e 

comunicação



 

 

 

 

Tabela 024 - Respostas dos questionários por Polo - Indicador: Informação e Comunicação 

 

Fonte: CPA, 2018 
 
 

4.4.11 Espaço de Convivência e Alimentação 

 
Gráfico 026 - Respostas sobre infraestrutura EAD, em % - Indicador: Espaço de Convivência 
 

 
Fonte: CPA, 2018 

 
O item da infraestrutura espaços de convivência dos polos da EAD foram avaliados por 

369 pessoas oriundas de toda a comunidade acadêmica, em sua maioria, com avaliações “bom”, 

“regular” ou “ótimo”, recebendo 39,8%, 24,4% e 14% das avaliações, respectivamente (gráfico 026 

acima). A análise por Polo permitiu verificar onde estão localizadas possíveis deficiências no tema 

espaço de convivência. As unidades de Palmares, Pesqueira e Surubim apresentaram indicadores 

“péssimo”, “ruim” e “inexistente”, quando somados, superiores à 30% do total (ver tabela 025 

abaixo). Neste sentido, a análise desagregada do indicador por Polo mostrou que a quase 

totalidade dos discentes de Palmares, Pesqueira e Surubim informou não existir um espaço de 

convivência e alimentação na unidade. 

 

QUALIDADE DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO

Águas 

Belas
Limoeiro Palmares Pesqueira

Santana 

do 

Ipanema

Santa Cruz Sertânia Surubim

Péssimo 0,00% 0,00% 0,00% 13,33% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00%

Ruim 0,00% 4,62% 0,00% 0,00% 15,00% 2,00% 15,00% 25,00%

Regular 5,00% 9,23% 34,29% 0,00% 30,00% 6,00% 0,00% 0,00%

Bom 82,50% 75,38% 31,43% 33,33% 50,00% 76,00% 40,00% 65,00%

Ótimo 12,50% 10,77% 28,57% 33,33% 5,00% 16,00% 25,00% 10,00%

Inexistente 0,00% 0,00% 5,71% 20,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00%

Total de respostas 8 13 7 3 4 10 4 4

2,52% 4,07%

24,47%

39,80%

14,05% 15,10%

PÉSSIMO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO INEXISTENTE

Avaliação das condições das 
instalações do espaço de 

convivência e alimentação



 

 

 

 

 
Tabela 025 - Respostas dos questionários por Polo - Indicador: Espaço de Convivência 

 
Fonte: CPA, 2018 
 
 

   4.4.12 Espaço de atendimento a discentes 

 
 

Gráfico 027 - Respostas sobre infraestrutura EAD, em % - Indicador: Espaço de Atendimento a 
discentes 

 

 
Fonte: CPA, 2018 

 
Este indicador foi avaliado por docentes e discentes da instituição. Foram 369 respostas 

distribuídas nos 8 Polos. A maioria das avaliações foi “bom”, “regular” e “ótimo”, nessa ordem, 

com 51%%, 23,6% e 17,6% das avaliações, respectivamente, totalizando 92% (gráfico 027 

acima). A análise por Polo indica que apenas a unidade de Pesqueira recebeu avaliações entre 

“péssimo”, “ruim” e “inexistente”, quando somadas, superior a 10% das respostas(ver tabela 026 

abaixo). A desagregação do indicador para o polo Pesqueira mostrou que as avaliações negativas 

foram, em sua maioria, para a acústica do ambiente de atendimento a discentes no Polo. 

 
 

ESPAÇO DE 

CONVIVÊNCIA

Águas 

Belas
Limoeiro Palmares Pesqueira

Santana 

do 

Ipanema

Santa Cruz Sertânia Surubim

Péssimo 2,78% 7,14% 0,32% 4,76% 0,00% 2,04% 2,04% 0,00%

Ruim 3,17% 5,10% 2,86% 5,36% 2,52% 5,10% 4,42% 4,76%

Regular 24,01% 24,23% 16,19% 23,81% 15,41% 31,89% 38,78% 11,31%

Bom 49,01% 42,60% 28,57% 23,21% 40,62% 36,99% 38,10% 47,02%

Ótimo 14,48% 10,71% 18,73% 12,50% 19,33% 11,22% 10,88% 10,12%

Inexistente 6,55% 10,20% 33,33% 30,36% 22,13% 12,76% 5,78% 26,79%

Total de respostas 72 56 45 24 51 56 42 24

1,51% 3,04%

23,67%

51,10%

17,65%

3,04%

PÉSSIMO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO INEXISTENTE

Avaliação das condições do 
espaço de atendimento aos 

discentes



 

 

 

 

Tabela 026 - Respostas dos questionários por Polo - Indicador: Espaço de atendimento a 
discentes 

 
Fonte: CPA, 2018 
 
 

   4.4.13 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 
Gráfico 028 - Respostas sobre infraestrutura EAD, em % - Indicador: AVA 

 

 
Fonte: CPA, 2018 

 
 O indicador do Ambiente Virtual de Aprendizagem foi avaliado por 369 pessoas e obteve 

conceitos “bom”, “regular” e “ótimo” em 44%, 25% e 23% do total de respostas, respectivamente, 

totalizando os três conceitos aproximadamente 92% das avaliações (ver gráfico 028 acima). Na 

avaliação por Polo, apenas Surubim teve conceitos “péssimo”, “ruim” ou “inexistente” superior a 

10%. Neste sentido, procedeu-se a desagregação do indicador no Polo Surubim (tabela 027 

abaixo). Pode-se verificar que os itens “disponibilidade” e “suporte” do AVA foram os tópicos com 

mais avaliações críticas. 

 
 
 
 
 

ESPAÇO PARA 

ATENDIMENTO A 

DISCENTES

Águas 

Belas
Limoeiro Palmares Pesqueira

Santana 

do 

Ipanema

Santa Cruz Sertânia Surubim

Péssimo 1,39% 0,60% 2,22% 3,24% 0,22% 3,57% 0,79% 2,78%

Ruim 3,55% 2,38% 0,49% 8,80% 2,40% 4,37% 1,85% 1,39%

Regular 20,06% 22,02% 24,69% 33,33% 16,34% 30,75% 23,02% 26,39%

Bom 54,01% 53,17% 52,10% 39,81% 51,63% 48,41% 50,26% 56,94%

Ótimo 17,90% 16,47% 20,25% 8,33% 29,19% 12,10% 19,84% 6,02%

Inexistente 3,09% 5,36% 0,25% 6,48% 0,22% 0,79% 4,23% 6,48%

Total de respostas 72 56 45 24 51 56 42 24

2,86% 4,26%

25,01%

44,25%

23,23%

0,39%

PÉSSIMO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO INEXISTENTE

Avaliação do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem



 

 

 

 

Tabela 027 - Respostas dos questionários por Polo - Indicador: Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 
Fonte: CPA, 2018 
 
 

4.4.14 Segurança nos Polos 

 
Gráfico 029 - Respostas sobre infraestrutura EAD, em % - Indicador: Segurança 

 

 
Fonte: CPA, 2018 

 
 O indicador de Segurança nos Polos contou com 369 registros oriundos de toda a 

comunidade acadêmica. De maneira geral a percepção dos participantes da pesquisa está em 

“bom” e “regular”, contabilizando 31,5% e 26,1% das observações, nessa ordem, respectivamente 

(gráfico 029 acima). Contudo, cerca de 30% dos avaliadores informou considerar “péssimo”, “ruim” 

ou “inexistente” a segurança nos Polos, percentual idêntico ao observado nos resultados da 

modalidade presencial nos Campi do IFPE. A avaliação por Polo sugeriu que as unidades de 

Limoeiro e Surubim concentram um elevado percentual de respostas variando entre “péssimo”, 

“ruim” e “inexistente” (ver tabela 028 abaixo). A desagregação do indicador por Polo sugere que  

tanto o “controle de acesso ao campus” quanto a “segurança interna” são consideradas “péssima”, 

“ruim” ou “inexistente” nas duas unidades em questão. 

AMBIENTE 

VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM

Águas 

Belas
Limoeiro Palmares Pesqueira

Santana 

do 

Ipanema

Santa Cruz Sertânia Surubim

Péssimo 1,98% 2,04% 6,35% 1,19% 0,00% 4,59% 3,06% 11,90%

Ruim 5,75% 2,04% 5,08% 7,74% 0,56% 5,61% 5,10% 4,76%

Regular 30,36% 26,53% 30,79% 29,76% 7,28% 25,26% 25,51% 30,36%

Bom 40,87% 46,43% 40,63% 42,86% 52,38% 42,35% 44,90% 38,10%

Ótimo 21,03% 22,19% 17,14% 17,86% 39,78% 22,19% 20,07% 13,69%

Inexistente 0,00% 0,77% 0,00% 0,60% 0,00% 0,00% 1,36% 1,19%

Total de respostas 72 56 45 24 51 56 42 24

3,93%

9,35%

26,15%

31,57%

9,62%

19,38%

PÉSSIMO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO INEXISTENTE

Avaliação das condições de 
Segurança nos Polos



 

 

 

 

Tabela 028 - Respostas dos questionários por Polo - Indicador: Segurança nos polos 

 
Fonte: CPA, 2018 

 
 
A seguir apresentamos uma tabela com os conceitos atribuídos pela comunidade 

acadêmica a dimensão: Infraestrutura – Eixo V, para os polos EaD. Os conceitos foram 

correlacionados com os conceitos da avaliações externas do INEP/MEC, sendo 0 atribuído ao 

indicador “inexistente”; 1 para “péssimo”; 2 para “ruim”; 3 para “regular”, 4 para “bom” e 5 para 

“ótimo”. 

 

 
 
 Na avaliação geral da dimensão Infraestrutura e dos indicadores avaliados nos polos EaD 

é possível observar a avaliação indicador a indicador, do conjunto dos indicadores por campus e 

também a avaliação geral da instituição para os polos EaD. No geral a avaliação obteve conceitos 

entre 3 e 4 ficando a média geral da EaD, assim como nos campi presenciais com conceito 3. 

Contudo é possível observar na análise polo a polo, e indicador a indicador que houve um volume 

considerável de avaliações entre 2 e 3, inclusive com 1 no indicador auditório do polo Pesqueira, o 

SEGURANÇA
Águas 

Belas
Limoeiro Palmares Pesqueira

Santana 

do 

Ipanema

Santa Cruz Sertânia Surubim

Péssimo 2,08% 6,25% 4,44% 10,42% 0,00% 3,57% 2,38% 6,25%

Ruim 6,94% 5,36% 4,44% 14,58% 15,69% 10,71% 10,71% 10,42%

Regular 29,86% 25,89% 27,78% 25,00% 24,51% 23,21% 29,76% 18,75%

Bom 38,89% 25,00% 35,56% 29,17% 27,45% 32,14% 33,33% 12,50%

Ótimo 10,42% 4,46% 12,22% 8,33% 13,73% 7,14% 14,29% 0,00%

Inexistente 11,81% 33,04% 15,56% 12,50% 18,63% 23,21% 9,52% 52,08%

Total de respostas 72 56 45 24 51 56 42 24



 

 

 

 

que reflete as fragilidades existentes e reforça a importância do processo de autoavaliação e a 

necessidade de continuar investindo progressiva e sistematicamente na melhoria das condições 

de infraestrutura institucional. 

 

4.5 Diagnósticos da Avaliação: avaliação da infraestrutura 

 
Nesta seção, apresentam-se os diagnósticos da autoavaliação referentes ao dia da 

avaliação (questionários) realizada pela CPA em todos os Campi e Polos EaD, com cursos de 
graduação do IFPE. Trata-se da avaliação da dimensão da política de infraestrutura. O 
agrupamento dos diagnósticos das questões abertas do questionário, nesta seção, para este ano 
do ciclo  ocorreu exclusivamente de forma descritiva por campus e polos EaD.   

4.5.1 Diagnósticos da avaliação da infraestrutura - segmento docente por 
campus e EaD 

 
Segmento: Docente 

Campus Avaliação 

Barreiros 

Criar uma politica de conservação permanente. 

Acredito que com as novas obras em andamento  deve melhorar a infraestrutura 

A infraestrutura do campus necessita ser melhorada principalmente no que diz 
respeito à acessibilidade 

Melhorar o sistema de segurança, ampliar o espaço de convivência, implantação  da 
acessibilidade no Campus. 

Campus Avaliação 

Belo Jardim 

Muitas coisas necessitam melhorar, como uma sala de professores mais espaçosa, 
com privacidade. Sala de atendimento aos discentes que, no momento, não há.  

A Casa da Música e o LAPEM não foram integrados á acessibilidade   

1) A praticidade para a realização de ensaios e apresentações é dificultada pela falta 
de material para tal. O material que tem é complicado para reservar, o que torna 
impossível realizar os ensaios na maioria das tentativas. 2) O uso do LAPPEM, é 
restrito aos professores, e só podemos [alunos] utilizá-lo quando há algum professor 
supervisionando. Como consequência, a sala não é utilizada, fora a falta de software 
para editoração musical (finale, sibelius, musescore, etc). 3) O número de tomadas 
por sala é muito pequeno. 

Sugestões: construção do Bloco da Licenciatura em Música. Ampliação do mobiliário 
da sala dos professores - armários, mesas, cadeiras, inclusive, uma mesa grande 
com cadeiras ou mesmo, mais mesas pequenas com cadeiras para trabalho coletivo. 
Disponibilizar gabinetes individuais para a realização do trabalho por parte dos 
professores em tempo integral no campus, bem como melhorar o acesso aos 
banheiros e sala dos professores do bloco onde funciona o curso de Lic. em Música. 

Campus Avaliação 

Caruaru 

Infraestrutura boa. 

A maior crítica é em relação a qualidade e existência de Internet.  

Precisa melhorar a iluminação na área do estacionamento e criar uma sala para 
atendimento e orientação aos estudantes. 

Infraestrutura progressivamente animadora 

Há perguntas que não sabia a resposta, logo deveria ter mais uma coluna 

Avaliar o uso de dados de internet dos setores, e realizar uma melhor distribuição dos 
mesmos, pois a capacidade de velocidade contratada é alta, no entanto não há uma 
estabilidade na maioria dos setores.  

Precisa de maior planejamento antes de executar obras de infraestrutura, visando 
não prejudicar a comunidade acadêmica e também retrabalho das empresas 



 

 

 

 

responsáveis. 

A sala dos professores é um ambiente agradável, mas poderíamos ter outro ambiente 
reservado de estudos individuais exclusivos para o professor, como gabinetes 
equipados com computadores com acesso a internet. 
As portas das salas deveriam passar por melhorias, pois as portas constantemente 
estão arrastando e passiveis de quebrar. 
Os cabos dos equipamentos multimídia devem ser trocados por novos, pois alguns 
não estão funcionando. 
O banheiro dos funcionários tem um odor que não agrada e o papel higiênico assim 
como o de limpeza das mãos as vezes falta ou são de baixa qualidade.  

Deve haver mais laboratórios de computadores (de 3 a 4) com livre acesso aos 
alunos. Para que eles possam desenvolver os trabalhos. 

Campus Avaliação 

Ipojuca 
  
  
  

Sugestões: Mais estudos sobre a necessidade de espaços (salas e laboratório de 
práticas pedagógicas) e equipamentos para atendimento dos docentes e discentes.  

infraestrutura boa, entretanto, passiva de aperfeiçoamento. 

Banheiro dos docentes é para uso masculino e feminino e não tem acessibilidade 
para pessoas com deficiência 

Não tenho nenhuma crítica em relação a política de infraestrutura do campus ipojuca. 

Campus Avaliação 

Igarassu 
  
  
  
  
  

Estamos em uma sede provisória. Algumas limitações são naturais, como a questão 
da acessibilidade a certos ambientes. 

As condições de atendimento individual ao(a) estudante, a falta de auditório, 
acessibilidade e segurança do campus  ficam a desejar. 

É importante focar nas questões de acessibilidade e de segurança. Temos muito a 
melhorar nesses pontos. 

Está em constante evolução. 

O campus precisa melhorar em termos de acessibilidade e condições de 
permanência de discentes e docentes dentro do campus para além dos ambientes de 
sala de aula. 

Banheiros acessíveis a cadeirantes, melhoria na acústica das salas de aula, maior 
espaço para estudo individual e coletivo na biblioteca. 

Campus Avaliação 

Garanhuns 
  
  

Urge a construção de um espaço de convivência para os discentes e gabinetes 
individuais (ou em dupla/trio) para os docentes, uma vez que não existe espaço para 
atendimento ao aluno, nem espaço para desenvolver atividades dos grupos de 
pesquisa. Recomenda-se a construção de um prédio exclusivo para as graduações, 
de modo a sanar a maior parte dos problemas aqui apontados. 

É necessário e urgente a ampliação dos espaços físicos. 

Deve-se priorizar espaço de convivência adequado entre os estudantes. 

Campus Avaliação 

Pesqueira 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Precisamos melhorar nossos banheiros que são velhos, sujos e minúsculos. Ampliar 
a quantidade de salas de aula para que possamos ampliar também a atenção aos 
alunos e os cursos no geral. Melhorar as condições físicas da sala dos professores 
que está velha, com sofás em condições péssimas. Ampliar os gabinetes de estudo 
dos professores (local este que utilizamos para orientações e atendimentos aos 
alunos). 

Temos necessidade de mais salas de aula. 

A biblioteca merecia um espaço para leitura. 
A internet nas salas de aula modulares não funciona.  

Urgência em aumentar o numero de salas e gabinetes para professores do superior 

Em geral necessita de expansão tanto para docentes quanto discentes. 

Melhoria do sinal de internet e climatização de algumas salas. 

Minha crítica principal é com relação à climatização e a manutenção dos laboratórios 
didáticos dos cursos de Eletrotécnica e Eng. Elétrica. 

Ter uma coordenação com mais espaço 



 

 

 

 

  
  
  
  
  

Aumento tamanho físico e funcional do refeitório 

Ainda é preciso melhorar bastante a infraestrutura do Campus para melhor atender os 
diversos setores e acolher melhor o alunado 

Sugiro ver a questão de acessibilidade para atender a legislação vigente, além da 
construção do espaço de convivência , espaço para atendimento ao discente e 
docente  

Precisamos de mais salas para professores. 

Requalificar todos os banheiros, requalificar, ampliar o espeço e mobiliar 
adequadamente a sala dos professores. aumentar o número de computadores da 
sala dos professores, reestruturar o campus com todas as condições de 
acessibilidade para atender todas as demandas das pessoas com deficiência, 
construir mais salas de aula, melhorar o serviço de internet, ampliar o acervo da 
biblioteca, construir o restaurante universitário e uma residência estudantil. 

A escola necessita urgentemente implementar um plano de adequação e 
modernização de seus espaços para atender não só as pessoas que apresentam 
limitações física, mas, sobretudo, para o desenvolvimento das atividade docentes em 
geral. 

A atual infraestrutura está muito aquém das necessidades das equipes de trabalho 

A cada dia a temperatura vem aumentando bastante. Gostaria que fossem plantadas, 
ordenadamente, várias árvores para formação de pracinhas , favorecendo espaços 
de convivência (a exemplo do Campus Belo Jardim, por exemplo). 

sala de interação para os alunos. 

Sugiro a ampliação da biblioteca, para que possa ser melhor aproveitado pelos 
professores especialmente de língua portuguesa). 

Campus Avaliação 

Recife 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A entrada de pedestre deveria ser diferente à entrada de veículos. Praça de 
alimentação e refeitório deveriam serem melhores!!!! a Internet sem fio do Campus 
muito ruim e lenta!!!  

Falta adequação de acessibilidade no campus 

Regular 

ESTÁ OK 

Retirar os alunos que estão deitados no corredor do Curso de Mecânica. 

Sugiro aumentar a quantidade de elevadores para pessoas cadeirantes, pois 
atualmente só há um único. Incluir descrição tátil para pessoas com deficiencia visual 
em todo o campus. 
Sugiro ainda realização de controle de acesso de veículos ao campus através de  uso 
de adesivos nos veículos de docentes e discente e crachá ou cartão para visitantes. 
Sugiro também utilizar um controle de acesso por crachá ou biometria na entrada de 
pedestres. 
Sugiro repensar o acesso a internet sem fio pois a mesma não funciona quando há 
grande demanda por conexões de servidores, alunos e visitantes. 

sugestão -alguns pontos não deveriam constar no formulário, pois depende de norma 
e especialista para avaliar e não opinar.  

O curso de design precisa de mais salas de aulas exclusivas para as atividades 
projetuais típicas dessa formação profissional. 

Disponibilizar e atualizar acervo biblioteca; hardware e softwares 

Internet cabeada normalmente é muito boa, mas a sem fio é péssima e há bastante 
tempo não se vê ações para compra de equipamentos para cabear os laboratórios. 
Não existem salas suficientes para as duas entradas anuais do curso, nem para a 
atualização dele. Não há uma política de ocupação definida. Por exemplo, apesar de 
negada a transformação de um espaço no corredor em área para estudo dos alunos, 
o mesmo local foi transformado em almoxarifado, mesmo contrariando as mesmas 
razões alegadas para a negativa de uso para estudo. A configuração atual da 
segurança do Campus não impediria que uma pessoa bem vestida chegasse armada 
a uma sala de aula. Atualização/compra de computadores específicos e, 
principalmente, compra de softwares parecem não ser prioridades. 

Boa Infraestrutura 

Nada a acrescentar 



 

 

 

 

Na questão 8 as colunas de Regular e Ruim estão invertidas. Creio que pode 
comprometer a fidelidade dos resultados no referido item (08. Avaliação das 
condições da qualidade da informação e comunicação:) 

Faz-se necessário, com urgência, o controle de entrada no campus e a implantação 
de câmeras internas de segurança para evitar o furto de equipamentos e episódios de 
violência contra os usuários dentro do campus. 

Campus Avaliação 

Vitória 
  
  

A infraestrutura de Internet e Segurança são os principais problemas atualmente na 
minha opinião. 

Precisa urgentemente ter suas instalações atualizadas e novas construções a fim de 
atender as atuais demendas 

Desconheço uma política para infraestrutura. Caso exista, sugiro uma divulgação da 
mesma nos setores, e-mails institucionais, etc.  

Campus Avaliação 

EaD 

O polo é bem organizado e dispõe de mobiliário útil à realização das atividades. 
Precisa ampliar sala de professores e a sala de atendimento aos alunos (construir 
uma). 
O polo é acessível e dispõe de uma equipe prestativa, cuidadosa e atenciosa. É um 
exemplo de polo de EAD. 

Muito boa 

Poderia ser mais central 

O Polo de Surubim é muito bom, profissionais excelentes, mas vejo que o mais 
importante no momento é uma internet de qualidade, melhorar a sala de informática 
com máquinas novas e também um datashow.  

No presente questionário não cheguei a utilizar os laboratórios para as aulas 
didáticas. Quanto a infraestrutura, o polo mantém um bom número de salas de aula, 
dentre elas, a que utilizei (sala 5) que apresenta um bom espaço físico, iluminação 
adequada, e ar condicionado, uma vez que a entrada de ar é deficiente e o ambiente 
muito quente. Quanto á mobília estão bem conservadas e atendem as necessidades 
dos alunos. O material de multimídia são prontamente disponibilizados ao serem 
solicitados aos coordenadores dos polos que são muito solícitos e atenciosos. Em 
relação as outras salas, algumas são menores, com alguns problemas na 
climatização.  

O pólo Limoeiro precisa ser melhor assistido pela Prefeitura Municipal em relação a 
liberação de verbas para o acesso à internet. Lamentável que um pólo EaD esteja 
deficiente justamente na "mola propulsora" da proposta de ensino à distância 
contemporânea 

Segue o padrão estabelecido pelo estado 

Não há uma política de manutenção dos espaços, mobiliários, infraestrutura 
informática, internet e multimídia. Faltam salas para atendimento discente, sala de 
reunião, etc 

Necessita mais atençao aos espaços físicos 

Regular 

tudo bom 

Nada a declara 

Há a necessidade de uma opção do tipo "não tenho como avaliar", já que, nem 
sempre o Tutor observa com detalhes questões de acessibilidade, por exemplo. 

Uma das melhorias é com relação ao sinal de internet e a segurança do polo. 

O polo poderia contar com um acesso a internet melhor, assim possibilitaria um 
trabalho mais interativo com as TIC's existente e o compartilhamento seria mais 
viável. As segurança deve ser vista com muita atenção, pois não existe. 

A acústica da sala de aula é muito ruim, somada ao barulho intenso da rua, e por ser 
em uma cidade com clima mais quente deveria ter ar condicionado ou, pelo menos, 
mais ventiladores, pois a sala é grande e só tem um ventilador de chão sem funcionar 
direito. 

Regular 

nada a sugerir  



 

 

 

 

Está tudo funcionando bem. Apenas continuar com manutenção. 

Para recepcionarmos, todos os clientes que necessitam do Polo de Apoio Presencial 
de Santana do Ipanema/Al, estamos aptos a qualquer situação. 

Melhoria das salas de aulas de aulas (iluminação, climatização e acústica), dos 
equipamentos multimídia e do acesso a Internet. 

 

 

4.5.2 Diagnósticos da avaliação da infraestrutura - segmento discentes por 
campus e polos EaD 

 

Segmento: Discente 

Polo EaD Avaliação 

Águas Belas 

Computador para os estudante 

infraestrutura em ótima qualidade 

Salas mais amolas. 

Infraestrutura atende a s necessidades dos discente. 

Diante da realidade politica administrativa, esta tudo bom. 

Melhorias são necessária na infraestrutura das salas de aula. 

Poderia haver mais disponibilidade do suporte em resolver os problemas relatados 
por alunos.  

Melhoria na intern 

sem sugestão 

Precisa mais de investimento em geral.  

um bom espaço 

Regular  

Falta espaço adequado  para grupos de estudos e pesquisas.   

Não tenho duvidas 

por semos turmas semi-presenciais, precisamos de mais material por semana. 
como exemplo: vídeo do próprio professor explicando o assunto da semana 

Melhorar as condições de infraestrutura do polo  

Seria de grande importância a existência e funcionamento de um laboratório de 
informática , para atender as necessidades dos estudantes como também facilidade 
de realização das atividades. 

Avalio como insuficiente os espaços de acesso do Polo 

Poderia melhorar , para todos os alunos abordarem mais infraestruturas.   

A infra estrutura está em boas condições. 

deveria melhorar. 

bom 

Ótima 

esta boa 

bom 

bom 

bom 

Eu acho que a infraestrutura é regular, todavia, precisa de algumas melhorias. 

melhor ambiente de estudo 

ótima 

Falando com relação ao polo, seria viável que fosse feito alguns ajuste como por 
exemplo a questões da internet pois as vezes acontece de precisamos do acesso 
pra poder fazer pesquisa e não temos acesso, desse modo vindo a ser um fator que 
é prejudicial. 



 

 

 

 

deveria melhorar na ventilação e acesso a internet 

toda infraestrutura ta bom 

deveria ter mais espaço para a coordenação trabalhar de forma quantitativa e 
qualitativa  

bom 

melhorias da infraestrutura , com espaços que atendam a necessidade discente 

Polo EaD Avaliação 

Limoeiro 

Falta uma área de lazer, acesso a internet , cantina, banheiros mais organizados, 
mais acesso a coordenação.  

Falta área de lazer, segurança que não temos, cantina, acesso a internet. 

falta uma área de lazer   

tenho críticas a fazer em relação a ausência de laboratórios que acho muito 
importante para o curso de gestão ambiental que impossibilita a prática em 
disciplinas que requer atividades laboratoriais e a falta de aula práticas para o auno 
observar o ambiente e colocar em prática o que aprendeu e está aprendendo em 
sala de aula.  

Melhorar os banheiros quanto a manutenção, espaço para lanches mais orgizado 

Creio que há necessidade de se investir mais e melhor em uma infraestrutura mais 
adquada e/ou própria para as atividade dos nosso cursos EAD, pois a atual 
infraestrutura não atende bem todas as nossas necessidades/demandas 
acadêmicas. 

Tem-se a necessidade que haja um local apropriado para alimentação, uma vez que 
muitos estudantes moram longes e necessitam ficar  o dia todo no polo. Além disso 
é necessário que haja manutenção nas instalações dos banheiros, bem a liberação 
no acesso a internet do polo, pois cursamos a distância e muitas vezes 
necessitamos acessar o AVA no momento da aula, e não tem esse suporte.  

Melhoria na manutenção dos banheiros e principalmente da internet no Polo. 

Deveria ter uma reforma no polo 

sem sugestão no momento. 

Precisa melhorar na internet e segurança 

Pode-se ser colocados alguns itens para acessibilidade para deficientes 

é preciso que se tenha mais recursos para as escolas 

Com relação à climatização das salas, nem todas têm climatização o que gera 
dificuldade no processo de aprendizagem; falta de segurança no polo; limpeza dos 
banheiros e disponibilização de materiais de higiene rara. 

O pouco tempo que passo no polo a estrutura me acolhe bem. 

Melhorar a iluminação dos corredores 

Como as questões são obrigatórias, algumas respostas não refletem a realidade, 
pois, as vezes falta conhecimento sobre o item perguntado. Penso que essa minha 
dificuldade de responder algumas questões é devida a falta de uma apresentação 
de toda a estrutura, para que os alunos ao ingressarem na instituição possam 
conhecer a parte estrutural do curso. 

O ava está travando muito 

Que a limpeza da área de estacionamento esteja sempre limpa e que a internet seja 
livre em toda área do campus. 

Deveria ser criados projetos que envolvam mais os alunos, com questões temáticas, 
que visem a exposição detalhada dos mesmos. 

A infraestrutura de certa forma e boa porem, pode sim ser melhor, com mais 
cadeiras confortáveis, coisa que essa cadeiras de nandeira não são, de certa forma 
o ambiente e muito bom ventilado, porem tem salas de aulas que o ar condicionado 
não funciona por conta disso a sala e um pouco quente.    

NECESSITA UMA NOVA REESTRUTURAÇÃO NO ESPAÇO FÍSICO DO POLO 
EM RELAÇÃO AO AMBIENTE FÍSICO COMO TAMBEM DOS PROFISSIONAIS. 
IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ACESSO A INTERNET QUE PERMITA 
AOS DISCENTES MELHOR APOIO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NO 
AVA. 



 

 

 

 

boa 

Satisfaz as necessidades da instituição 

A infraestrutura disponibilizada é muito bom comparada a outros polos que tive a 
oportunidade de conhecer. 

Polo EaD Avaliação 

Palmares 

Bom 

Bom 

O polo é muito distante do centro da cidade isso dificulta muito o acesso ao polo, 
causado transtorno aos estudantes, como andar mais de 40 minutos a pé dentro 
outros. 

Melhoraria o acesso à internet que muitas vezes necessitamos para fazer as 
atividades propostas. 

O que incomoda é a distância, o polo fica longe de tudo... 
O ponto mais próximo dá 45 minutos a pé, e quando há atrasos por causa da 
longínqua distância, a tolerância por parte de alguns professores fica a desejar. 

Regular  

Bom no momento  

Melhor a Internet, e a questão dos horários serem cumpridos rigidamente. 

Muito boa. 

Bom 

Tudo razoável 

Internet de qualidade. 

Regular. 

Nao conheço o auditorio, nem a biblioteca, ausencia de escadas,  não conheço 
espaço para alimentação.  

As instalações oferecidas no polo presencial possuem uma qualidade muito boa. 

a infraestrutura é ótima, espaço bem climatizado. A unica dificuldade é a localização 
da escolas, mas como um todo o polo é excelente.  

infraestrutura no meu ponto de vista esta boa nada a reclamar. 

Uma boa instalação atende bem a demanda 

Por ser um prédio novo, atende as nossas necessidades e é satisfatório. Apenas 
fica um poco distante para quem vem de transporte público. 

Polo EaD Avaliação 

Pesqueira 

Implantação de ar condicionado, e internet de alta velocidade.  

Como sugestão para o Pólo permanecer onde está será necessário uma reforma 
geral de infraestrutura. 

Na minha visão no geral é bom. 

No momento encontra-se em estado precario 

A infraestrutura do atual polo no geral está em bom estado, apenas na questão na 
conservação do patrimônio, a edificação em si que está em situações críticas. 

A infraestrutura do prédio deve ser melhorada urgentemente, para que possamos 
ter uma bom entendimento e aprendizagem. 

É de suma importância uma reestruturação do polo em questão do espaço físico 
onde poderia-se dar um suporte maior através da melhoria de sua estrutura  

Quando será inaugurado o pólo? 

Polo EaD Avaliação 

Santa Cruz 

O pólo não apresenta infraestrutura adequada, necessitando de melhorias nas salas 
de aula, internet, laboratórios. 

infelizmente por se tratar de um polo que fica em uma escola publica tem muitas 
deficiências estruturais, seria muito bom e acredito que solucionaria boa parte dos 
problemas referente e infraestrutura caso o prédio fosse próprio.  

Prefiro Não Comentar 

sim ,o polo necessita de melhor adequação fisica e estrutural para melhor atender 
os alunos  



 

 

 

 

A infraestrutura do Polo deixa bastante a desejar. 

Melhorar a limpeza das salas e banheiro. 

Em relação a c-acadêmico  não está abrindo para histórico escolar  preciso para 
saber as hrs de aacc. 

considero a infra estrutura boa 

A instituição de ensino apresenta uma boa infraestruturação. 

deve ser verificado em relaçao a limpeza das salas e sanitarios, bem como levar a 
internet pra todos ja que o polo nao disponibiza.  

O espaço disponibilizado é amplamente aproveitado. 

O referido prédio não dispõe de infraestrutura para receber cursos superiores, o 
pólo deveria ser realocado para a ETE José Nivaldo, pois tem estrutura superior ao 
prédio local. 

A infraestrutura precisa de muitos reparos, os quais atendam a necessidade dos 
alunos e professores. 

Bom, nada desabona. 

o site deveria se adequar ao uso no celular ... pois nem sempre estamos na frente 
do computador pra acessar o chat por exemplo  

Esta precisando melhorar mais na estrutura do polo. 

Continuação do curso de gestão ambiental no polo 

A infraestrutura do polo atende as necessidades dos alunos, pode haver melhorias 
como maior acessibilidade para deficientes,equipamentos tecnológicos mais 
avançados, como radares, drones, GPS, e outros que integrem o curso de 
Tecnologia e Gestão Ambiental afim de fomentar e aprimorar sua formação, no 
geral a estrutura atende a expectativa do curso e supre as necessidades pontuais 
dos alunos nos quesitos de suporte técnico, e estrutural.    

Uma melhor comunicação visual, indicadores de salas, banheiros e coordenação, 
outra sugestão seria uma melhor climatização das salas de aula.  

boa extrutura, mas pode melhorar quanto disponibilidade de  internet mais rapida 

desde do 1º período que revindicamos melhores condições estruturais e de 
conservação e desde de então não fomos atendidos, solicito a compreensão e o 
empenho para que haja uma melhor condição para nossa formação. 

O polo funciona junto a escola estadual, logo não existem identificação dos alunos 
do polo ou da escola, ou seja, se alguém dizer que é aluno do polo, ele entrará no 
prédio com tranquilidade. 

Seria ótimo que as salas fossem climatizadas, pois o calor atrapalha o processo de 
ensino para os professores e aprendizagem para nós discentes.  

Polo EaD Avaliação 

Santana 

Boa 

boa 

Lugar de reuniões 

É preciso que haja melhores condições que permitam estudos e lazer. 

Nem uma dúvida  

Melhorar os banheiros q estão com as portas quebradas  

Dentro do possivel  
Acredito que pelo ótimo resultado do curso na forma de professores, ambiente 
acadêmico ava, poderíamos ter também uma melhoria no pólo com mais cursos 
ofertados, e melhoria no espaço físico do curso. 

Muito boa. 

A infraestrutura pode melhorar, aumentando o conforto dos tutores e dos alunos 

O banheiro atualmente esta bem avariado, acredito q precise de uma reforma bem 
rápido. 

bom 

Regular 

O polo está em boas condições físicas , pois atende a maioria das necessidades 
dos discentes. 



 

 

 

 

O local é de difícil acesso, muito perigoso para ser frequentado à noite. 

Precisa-se melhorar muito a limpeza dos banheiros. 

muito bom, que continue atuando como sempre este espaço. 

As políticas são excelentes  

Polo EaD Avaliação 

Sertânia 

Deveria melhorá um pouco 

Implantar banheiros acessíveis para cadeirantes 

É UM PROCESSO QUE PERMITE ANALISAR AS SITUAÇÕES DOS 
PROCEDIMENTOS.POLÍTICOS DA INFRAESTRUTURA . 

Melhoria na internet do polo 

EM RELAÇÃO A INFRAESTRUTURA DO POLO DE SERTANIA O PRÉDIO 
ATENDE AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MAS COM DIFICULDADES. 

Melhoria na climatização do laboratório 

Precisa melhorar a ventilação  

encontra-se dentro das possibilidades, falta apenas alguns ajustes. 

 nessecita-se de melhoras,  no entanto  com relaçao ao senariao educacional 
brasileiro essa instituiçao está proveitosa 

Precisa de melhorias. 

presisa de ajustes 

sugiro água e papel higiênico , limpeza e um pouco de organização nos 
banheiros,bebedouro na sala de aulas 

Melhoria na limpeza dos banheiros 

Melhorar a acessibilidade para as os momentos das aulas, quando chegarmos para 
as aulas o polo deveria estar aberto, pois a maioria das vezes temos que ficar na 
espera para que o polo abra. 

Polo EaD Avaliação 

Surubim 

Acho que deveria haver mais investimentos nos polos no que se refere a segurança, 
acessibilidade e equipamentos de multimídia. 

estamos precisando de mais equipamentos como exemplo. data-show. 

O polo possui uma área adequada para o desenvolvimento do curso, tem uma boa 
localização, salas bem distribuídas e amplas, no entanto precisa de ações que 
possibilite uma melhor produtividade, na segurança  portão principal inadequado,  
uma melhor climatização, melhorar a velocidade da Internet, o banheiro precisa ser 
reformado buscando a acessibilidade, ferramentas adequada para o professor 
realizar as aulas usando as tecnologias disponível.     

sugestão o pólo deveria ter o material prático para os educandos ter conhecimentos 
das ferramentas de trabalho que iram utilizar futuramente em sua vida  profissional, 
como futuros gestores ambientais.  

deixa um pouco a desejar,  pois o município não dar a devida atenção que o pólo 
necessita, precisa melhorar nessa questão de infraestrutura. 

temos excelentes profissionais no pólo Surubim, mas a infraestrutura deixa a 
desejar em termos de conservação do prédio e segurança para alunos e 
funcionários como um todo. 

O pólo Surubim possui uma infraestrutura boa, porem sala apertada!  

Há muitos problemas que precisam ser sanadas e investimentos urgentes, pois a 
credibilidade é perdida por isso. E por outras problemáticas apresentadas pelo 
curso. Então se faz necessário aplicação de melhorias urgentíssimas. 

oferecer apenas uma educação paliativa! 

Melhorar as instalações sanitárias que não tem água. Equipamentos retroprojetores 
para as salas de aula. 

A infraestrutura é boa 

Campus 
Presencial Avaliação 

Barreiros 
O curso de licenciatura em química necessita de um espaço próprio para o curso 
superior. 



 

 

 

 

melhoria no a cesso para cadeirantes.  

Precisa ampliar as condições de infraestrutura das salas e laboratório do ensino de 
química, isso é primordial 

Precissa melhora a Internet e banheiro 

Precisa melhora bastante  

Poderia Melhor  em Infraestrutura, pois o campos se em contra em uma  
infraestrutura antiga . 

Poderia melhorar a infraestrutura do campus em relação das salas de aula, pois 
muitas salas sofrem com a má ventilação e ar condicionado quebrado. Nessa 
questão deixa desejar. 

maior espaço de algumas salas 

para no´s que fazemos o curso de licenciatuta em química, estamos sofrendo com o 
espaço da sala de aula. A ventilação também está péssima.  

Melhorias na ventilação,higiene da alimentação,infraestutura dos banheiros 

Todo o espaço do campos deveria ser adaptado ao público que recebem inclusive 
os portadores de necessidades especiais. 

Melhorias na ventilação,higiene da alimentação,infraestutura dos banheiros 

deve ser melhorado algumas coisas 

só melhorar o acesso ao bebedouro e ao sanitário já está de bom tamanho para min 

seria necessário uma reforma e modernização do campos com urgência    

Ainda deixa a desejar em aspectos como, sistema de multimídia nas salas (como 
datashow), higiene dos banheiros( falta limpeza, falta de portas nos banheiros, de 
papel e sabão de mãos). 

O espaço da sala de aula, onde acontece o curso de licenciatura em química é 
pequena,para tantos alunos que faze o curso.  

minha maior critica do campus vai para os sanitários sempre mal estruturado sem 
higiene alguma iluminação zero. 

o campus está esquecido, não se faz nada para melhorar. é uma pena que a gestão 
não esteja disposta a incentivar a continuidade do curso.  

quadros maiores, salas exclusivas para os cursos superiores, banheiros 
funcionando e abertos até o termino das aulas, internet que chegue em todas as 
salas de aula, bebedouros com água, horário de almoço e jantar maiores. 

Em relação a infraestrutura do IFPE- campus Barreiros é bom, não tenho nenhuma 
dúvida. 

melhorar mais  

a infraestrutura do campus que algumas estão abandonadas, onde precisamos de 
mais consideração nessa parte, em que alguns de nossos pavilhões pedagógicos é 
dividido com madeira, onde ouvimos aulas que são da sala ao lado.  

Deve melhorar. 

Precisa de melhorias, pois os cursos superiores precisam de seus espaços 
específicos a cada curso. Um espaço destinado a cada modalidade. E não tudo 
misturado.  

sugiro de forma geral a manutenção dos ar-condicionado, pois tem sala de aula  
 e auditório da biblioteca que os mesmos não estão funcionando. 
referente ao acústico das sala de aula do curso de Química são péssima. 
      

Reforma de laboratórios e de algumas salas de aula. 

Acredito que as demarcações são uma boa sugestão ou pontos em que deve ser 
visto. 

deixa a desejar 

os banheiros esta péssimo a segura não temos, as sala uma do lado das outra 
dificultando a aula por conta do barulho por ser a mesma parede pra sala de aula o 
banheiro não tem limpeza diária pois não tem gente que trabalhe na área de 
limpeza      

na ocasião; as rampas para deficientes e as acústicas das sala de aulas. além das 
iluminações nas salas e os bebedouros que quase não existem e estão em 
péssimas condições.  



 

 

 

 

As salas precisam melhorar muito,principalmente para o curso superior, o quadro é 
reduzido ao minúsculo banheiro é um lixo todo quebrado velho, as descargas não 
funcionam, a segurança é terrível, as salas do curso superior estão com os tetos em 
ruínas. Os banheiros não possuem acessibilidade para pessoas com deficiência. 
Creio que esse Campus não possuem pessoal de limpeza pois os espaços são 
todos sujos.  

Banheiros com péssima estrutura, com falta de materiais higiénicos e sem 
acessibilidade para pessoas com diferencia,  e o prédio do superior muito antigo e 
sem estrutura para os alunos, e uma sala dividida em duas por uma madeira 
tornando assim muito ruim para os alunos. 

O CAMPUS PRECISA TER MAIS SEGURANÇA, É UM LOCAL ISOLADO E NOS 
SENTIMOS MUITA VEZES VULNERÁVEIS, A GUARITA NÃO NOS GARANTE 
SEGURANÇA. TAMBÉM HÁ DESCASO COM OS BANHEIROS, NA BIBLIOTECA 
TEM UM BANHEIRO QUE FICA SUJO E O MAL CHEIRO CHEGA EM TODA 
BIBLIOTECA. HÁ SALAS QUE NÃO POSSUEM PAREDES QUE SEPARAM UMA 
DAS OUTRAS, DURANTE A AULA É POSSÍVEL OUVIR A AULA DA SALA AO 
LADO. É MUITO CHATO TER QUE IR NA BIBLIOTECA TODA VEZ PARA 
RENOVAR UM LIVRO, É PRECISO REALIZAR AS RESERVAS E RENOVAÇÕES 
ONLINE. 

muito boa, falta investimentos para melhoria do campus. 

falta investimento , para ,melhoria , mas professores , mais respeitos com alunos do 
superior. 

infraestrutura necessitando ser bastante melhorada 

como foi avaliado acima, os banheiros estão rampas de acesso aos cadeirante não 
existe, acesso ao campos péssimo, precisa melhorar a infra-estrutura do campos.  

O campus precisa de muitos reparos ,existem prédios em péssimo estado. 

Prefiro não argumentar!! 

Os banheiros mais estruturados, intervalos entre horários,  acesso ao refeitório as 
pessoas de outras cidades. Mais uma conservação no prédio.  

O campus Barreiros fica a desejar em infraestrutura, funciona em péssimas 
condições. 

A acústica das salas é péssima, os banheiros são sujos por causa da mal 
conservação dos alunos. 

Da salas do curso de Agroecologia estão depreciadas,precisam de manutenção no 
ar, as paredes são separadas por uma estrutura em madeira,logo é impossível 
acompanhar o professor quando outras turmas estão na sala vizinha.                  
Não temos assentos nos nossos corredores, os bebedouros estão sendo usados 
para escovar os dentes pelos alunos do T.A. 
Temos necessidades frequentes do auxílio de um funcionário terceirizado para 
auxiliar nas atividades nos fins de semana e feriados. 
O Pais, do curso está em péssimas condições. 
Nossos docentes são os Melhores do Mundo! 

Ainda há muito a ser melhorado 

E preciso melhorar alguns setores para atender as necessidades do curso de 
agroecologia 

O espaço que temos, poderiamos aproveitarmos  mais para aulas práticas, pois 
temos ótimos professores, nosso transporte também precisa de manutenção. 

Boa. Mais precisa melhor um pouco. 

Para mim no momento não há de melhorar nada 

No caso em questão poderia está mas preservado e acessível no quesito 
iluminação, climatização e conservação das salas de aulas  

Regular 

Muitos dos extintores que há no campus estão secos. Os laboratório precisam de 
reformas e materiais para realizarmos nossas atividades, também  os ar 
condicionados do refeitório precisam de manutenção.  

É uma boa infraestrutura, não tenho o que reclamar. 

Ótima 

Regular  Tem que melhora 



 

 

 

 

Poderia fazer reforma.  

Gostaria que os ar condicionado da sala 14 funcionasse melhor, eu passo calor lá 
todos os dias 

Deveria inserir mais equipamentos voltado a acessibilidade Ex: barras em todos os 
banheiros e rampas 

uma critica construtiva para melhorar na segurança.  

Deveria ter mais acessibilidade para pessoas com deficiências físicas, o acesso 
para algumas áreas de uso coletivo do campus é muito limitado. E também pessoas 
com deficiências visuais ter informações em braille. 

deveria haver acesso as pessoas cadeirantes aos espaços do campo como 
biblioteca e banheiro ,sistema apropriado a pessoas com deficiencias auditivas.  

Deveria ter mais acessibilidade para pessoas com necessidades especias. 

A manutenção ou troca dos ar-condicionados das salas de aulas que não 
funcionam. 

ótima, porem poderia melhorar. 

a sala 14 de AGROECOLOGIA primeiro período esta totalmente sem ventilação. 

Por de tratar de um prédio antigo (antiga EAFB) encontramos a falta de rampa em 
alguns espaços e a inexistência de banheiros que atendam a necessidade dos 
cadeirantes.   

Nao tem uma boa seguraca  

nada a declarar. 

Uma crítica construtiva para melhor a segurança. 

em relação a infraestrutura considero um espaço confortavel. 

Ensino de qualidade e que gera bons conhecimentos, professores bem qualificados 
na área onde ensinam. A reforma de alguns espaços, irá ajudar os alunos a terem 
um maior conforto e uma boa estabilidade com relação as salas . 

Inicialmente, boa parte da infraestrutura está adequada, pois precisa mais de 
investimento, com isso, o comprometimento é a essência para o desenvolvimento 
de um bom serviço. 

Deveria ter mais acessibilidade para pessoas com necessidades especias 

Deveria inserir mais lixeiras e políticas públicas na parte da coleta seletiva  

Poderia um curso pra artes por conta dos alunos que tiver interesse, por exemplo, 
eu como pessoa estou querendo um curso de desenho artístico, também poderia 
manitorar a higiene dos banheiros. 

precisa de informações em cartaz nas paredes de como preservar cada setores   

Péssimo o sistema de saneamento do Campus. 

Inserir mais coletas seletivas nas vias de passagens do campus. 

Tudo legal.Só isso  

Em relação a infraestrutura do campos barreiros estão otimas mais a  algumas 
alterações a ser resouvidas 

A participação da política no Instituto é muito boa, dando todo apóio e segurança 
aos alunos 
Acredito que sua presença seja bastante proveitosa em questões de segurança do 
lugar.  

precisa-se de algumas reformas. 

Será q isso vai resolver? Espero que essa infraestrutura , estimule e viabilize de 
verdade o aprendizado e favoreça as interações humanas e q garanta um ambiente 
com boas condições para que a aprendizagem possa ocorrer. 

Gostaria de ver dormitórios humanizados e acessivel a todos que precisam e 
também equipamentos de segurança pessoal. 

Campus 
Presencial Avaliação 

Belo Jardim 

O horário do Refeitório poderia ser estendido, as salas de aula poderiam ter 
materiais próprios do curso de música para aulas mais construtivas. 

Precisa ter mais investimento nos espaços/salas de aula para as especificidades 
dos cursos oferecidos no campus e mais acessibilidade. 



 

 

 

 

A alimentação poderia dar uma melhorada, juntamente com a carga horária de 
matéria teóricas, e dar mais prioridade na área musical. O alojamento precisa de 
melhorias urgente, no todo é isso. espero a compreensão...  

melhorar a segurança de controle de entrada e saída, já ouve assalto dentro do 
campus e alunos fora colocados na mira de armas de fogo e poucas ou nem uma 
providencia foi tomada isso por varias vezes 

que tenha mais apoio para o curso e mais motivação  

Melhorar a segurança no campus, Melhorar a qualidade de alojamentos assim com 
uma padronização de limpeza e convivência, Formar um ambiente propicio a 
motivação aos estudos à musica. 

O que mais nos afeta é a comida mal preparada, as Salas de aula com nenhuma 
acústica e o quadro Branco refletindo a luz do dia o que impossibilita a visualização 
e a falta de espaço adequado para estudos  

Infraestrutura adequado para o curso de música inexistente. 

Pode melhorar, pois temos necessidade de ter manutenção nos instrumentos e 
acesso à eles. Salas com ar condicionado que as vezes não funciona, faltam alas 
com instrumento para aula algumas vezes. 

REGULAR 

Precisa-se de um bloco especializado para o curso de música.  

 Está "razoavelmente bom" mais poderia ser ótimo se tivesse salas adequadas para 
o curso de música uma vez que no campus o curso é um que menos tem  
investimento para ser trabalhado em sala de aula.  

precisa melhora o esgoto de fora do refeitoro por que esta estorado e fede muito na 
hora do almoço,outra coisa precisa ser montada uma brigada de incêndio para 
prováveis acidentes e percusso escola,cadeiras acessíveis na sala de aula para 
estuda um violão ou outro instrumento cadeiras sem as mesas pois não facilita no 
estudo,esta faltando matérias de estudo didático pra o laboratório salas mais 
escuras para facilitar a visão em sala com uso de data show, 
pessoas qualificadas na aria de musica  na biblioteca para saber qual o material o 
aluno precisa  

mais estrutura voltada pada o curso de musica, (salas adequadas, banheiros em 
maior quantidade, salas de estudos individual, melhor acesso as salas e 
equipamentos, melhor tratamento dos profissionais com o aluno) 

É de grande importancia para um curso de musica popular que abram modalidades 
para dois instrumentos de forte presença no cenário da musica popular brasileira, 
que são: contrabaixo, acordeom e bandolim.  

Melhorar a comida do refeitório!!! 

Tenho uma crítica a respeito do prédio de música que há um projeto a alguns anos 
e este não é posto em prática. Tal prédio poderia suprir todas as necessidades de 
infraestrutura do curso de música, visto que não temos local adequado para o 
estudo individual de instrumentos e canto, assim como a péssima acústica das 
salas de aula, onde contraditoriamente não podemos exercer nossa arte devido a 
política interna de não podermos tocar no bloco destinado ao curso de música.  

Na avaliação temos tópicos que se tratam de instalações dos laboratórios de 
informática, fiquei em dúvidas porque sendo do curso de música, utilizamos o bloco 
de informática do curso de informática por não termos acesso ao bloco de 
informática do curso de Música, nomeado LAPPEM. A infraestrutura das salas do 
bloco de música são péssimas, dificultando as atividades desenvolvidas nas aulas. 
Não existe um local para estudos além da biblioteca, onde é impossível estudar 
matérias do curso de música como instrumento, tendo assim que estudar embaixo 
das árvores, pátio ou até mesmo do alojamento onde acaba incomodando outras 
pessoas e não tendo uma adequação para a realização dos estudos. As salas de 
aula de instrumento são de péssima infraestrutura, um espaço e acústica péssima, 
não tem nenhuma adaptação para as aulas, não tendo o mínimo conforto e 
comodidade para o professor e muito menos para os alunos. A segurança é 
péssima, há guardas no campus, porém não nos garante uma segurança devida. 
vemos um certo relaxamento da parte do coordenador do curso para obter 
melhorias para o curso, o que geralmente se torna uma enorme desmotivação para 
continuidade do curso e o ingresso de novos alunos. Existe outras causas que 
deveriam ser tratadas como questões de alojamento, mas essas resumem a 



 

 

 

 

maioria.  

Ainda é uma grande carência para os alunos do curso de música, locais de estudo 
individual do instrumento. As salas existentes não são suficientes e não atendem a 
todos os alunos. Também é uma grande falta os equipamentos de som, para 
audição e apreciação nas salas de aula. E a falta de equipamentos como guitarras e 
amplificadores, por exemplo, dificultam um pouco pois  os alunos precisam trazer 
sempre os seus. 

No quesito 5 e 6 avaliei segundo os laboratórios do bloco de informática, que são os 
que utilizamos, pois o laboratório de informática do bloco de música (LAPPEM) tem 
uma péssima estrutura, acessibilidade inexistente. 
As instalações de acessibilidade do campus estão ótimas, porém, a estrutura da 
casa da música é péssima e a acessibilidade é inexistente. 
As salas de estudos de instrumento são poucas, não existe acessibilidade e a 
estrutura é péssima. 

O campus necessita de adequação das salas, para as aulas de música. 

-Os quadros das salas de aula do bloco de música são péssimos. Quase não dá pra 
ler o que se escreve, não importando a qualidade ou estado de conservação do 
material usado para escrever. 
-Alguns alunos são prejudicados no curso por causa de uma certa "marcação" da 
coordenação com alguns alunos/professores. O principal prejuízo é referente às 
liberações para viagens, eventos, seminários externos, etc, que são "barrados" com 
meio mundo de dificuldades (inexistentes para outros alunos e professores) 
impostas pelo coordenador e seu "grupo" na maioria das vezes. 
-É necessário a existência de mais salas para estudo com o instrumento. Salas com 
acústica apropriada, com multimídia adequada, com acessórios musicais, etc. 

Em primeiro lugar, a construção do prédio de música, pois foi investido um valor alto 
na construção DA PLANTA DO PRÉDIO DE MÚSICA e não foi levantado um tijolo. 
Sem necessidade iniciou a construção do laboratório de informática. olhem mais 
pelo os alunos e o CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA. OBS: Vamos parar 
de fazer MIMICA.  

Carece de melhorias. 

a estrutura do campus em geral e muito boa, reclamo só da qualidade da 
alimentação. 

A infraestrutura está bacana, porém não haverá um bom aproveitamento desta, 
senão for bem administrada pelos responsáveis. Esse é o maior problema!!! 

Participação dos discentes nos debates ocorrentes a cada mudanças n 
infraestrutura. 

Sinceramente, esta avaliação é uma piada, cada vez que é aplicada. Ao meu ver, a 
avaliação realizada não passa apenas de um protocolo. As precariedades da 
estrutura é uma vergonha para um campus Federal (acham que, terminar uma 
pequeníssima obra em um prazo de 4 quatro anos, é fazer algo). Durante todo o 
meu curso, tive que estudar no meio do mato e das pessoas. Avaliação vai, 
avaliação vem e nada muda. Ah, mudou, 1%. Enquanto levantam um prédio de um 
curso, ainda inexistente, esquecem de comprar um quadro apropriado para o curso 
de música que está prestes a realizar 10 anos. A falta de profissionais que saibam 
lidar com alunos de todos os níveis de idade é péssima! O refeitório é outra piada! 
As condições que oferecem aos alunos é de fazer vergonha! Durante o ano todo, 
várias vezes na semana, eu por exemplo, tive que dormir com fome, pelo fato de 
muitas vezes faltar comida. Muitas vezes o meu jantar foi bolacha com carne; arroz 
com fígado; sopa (só). Café da manhã, tem dias que é satisfatório, outros é a 
mesma coisa do jantar. As pessoas que trabalham no refeitório são altamente 
antipáticas - quer dizer, nem todos. Tem UMA ou DUAS pessoas que sorriem com 
ar de acolhimento feliz -. Ainda sobre o refeitório, existem um sistema onde vários 
alunos entram com total liberdade, sem enfrentar fila e sem falar que estes fazem 
pouco dos demais alunos, talvez por acharem que tem certos privilégios. Estes 
privilégio, segundo a direção, são monitores (que eu saiba, monitores são 
remunerados em contemplação com bolsas de incentivo, mas nunca soube que, 
estas bolsas dão o direito de ter mais direito aos demais alunos). Sim, existe uma 
fila onde o coordenador pelo refeitório, junto com esses alunos de menores que tem 
essa tal liberdade, não conseguem organizar uma fila. A verdade é que, há muita 



 

 

 

 

política onde deveria apenas existir comprometimento com os alunos. Eu poderia 
escrever umas 50 laudas, mesmo assim seria pouco pra o que existe no campus. 
Vocês podem se dizer que pra que todos esses problemas sejam selecionados, 
precisam de tempo e paciência, mas para mim, é apenas falta de comprometimento. 
Ah!! Esqueci que não posso reclamar, afinal, estou comendo e dormindo de graça, 
além de ganhar uma bolsa de incentivo. 
(kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk). Obrigado! 

Campus 
Presencial Avaliação 

Caruaru 

Acredito que o Instituto está melhorando exponencialmente na construção de novos 
espaços, à fim de acomodar as necessidades crescentes dos alunos do Campus. 

Deficiência no processo de execução das aulas práticas de laboratório, faltam 
técnicos para auxiliar os professores, espaço limitado e  fora dos padrões 
normativos, equipamentos deteriorados por mau uso, etc.  

 só falta distribuir almoço pois muitos alunos nao tem condição de comprar almoço 
todo dia. 
vigiar melhor a biblioteca, pois a biblioteca é mais barulhenta do que o espaço de 
convivencia.  

se possível melhorar a distribuição do almoço 
aumentar o acervo e a vigilância da biblioteca 

Precisa de mais equipamentos, livros e recursos materiais em geral. 

Pode haver, futuramente, projetos para um refeitório. Nós, estudantes de 
Engenharia, sofremos muito com a inexistência deste lugar, principalmente pelo fato 
do curso ser em tempo Integral e, por vezes, necessitarmos fazer as três refeições 
no Campus. Há necessidade de mais laboratórios para algumas disciplinas do curso 
também.  

É sugerido a adição de um espaço de lazer, como uma quadra, um auditório de 
maior capacidade, um melhor controle na entrada de pessoas no campus, melhorias 
na qualidade da internet e um maior acervo na biblioteca. 

Melhorar espaços laboratoriais. 

uma sala pro baja 

Falta uma quadra e um refeitório  

uma sala pro baja 

Ambiente mais harmonioso e limpo 

Construção de um auditório. 

Sugestão: uma sala para o baja.  

A internet no campus poderia melhorar nos blocos G e H. 

Deveria ter uma política de manutenção patrimonial mais efetiva, bem como 
melhoria da internet nos blocos de engenharia. Somado a isso, aumento no acervo 
de livros para atender uma maior quantidade de alunos ao mesmo tempo.   

Muitas coisas eu avaliei sem ter conhecimento sobre, como por exemplo, proteção 
contra incêndios e acessibilidade, são questões que eu nunca prestei atenção no 
meu campus. 
P.s.: Não faço ideia se meu campus possui um "Plano de avaliação periódica dos 
espaços" dos banheiros. 

Pequenos concertos devem ser feitos em algumas portas das salas.A biblioteca 
poderia ter uma expansão maior,e recursos melhores para a acústica. Poderia ser 
criado uma cozinha que atendesse as necessidades dos alunos,melhorando um 
pouco a questão da alimentação.Fardamentos deverão serem entregues para os 
alunos do superior. 

Está em construção novas instalações, então, não é bom avaliar antes do término 
das mesmas. 

Seria bom a ampliação do acervo da biblioteca, implantação de um refeitório e 
melhorar o sinal do wi-fi assim como a qualidade da internet. 

Sala do baja 

Sugestão: uma sala para o baja. 

Em diversas ocasiões, quando tentei baixar material de estudo, o navegador 



 

 

 

 

bloqueou e não me permitiu que conseguisse estudar. Deveriam atualizar os 
navegadores e fazer uma manutenção dos computadores, além de melhorar esse 
sistema de bloqueio de atividade online. Tem um laboratório de informática sem 
quase nenhum computador funcionando. A biblioteca atual tem alguns problemas 
de comportamento dos alunos, é quase impossível estudar em grupo na sala 
reservada, pois sempre tem pessoas utilizando-a para outras finalidades, além da 
quantidade de pontos de estudos individuais que é baixa.  

Melhorar a qualidade e a quantidade dos materiais de disciplinas que exigem 
atividades práticas, e adequar a quantidade de livros à quantidade de alunos. 

Tem que ver isso daí, tá Ok?! Sala pro avião/Aerodesign!!! 

Sala para projetos (Horus Aeromodelo) 

Em vista de que se trata de um campus voltado a pesquisa e inovação, carece de 
equipamentos especializados como impressoras 3D ou máquinas específicas e 
adequação dos laboratórios. Bem como local para alimentação dos discentes e/ou 
refeitório. 

aumento da quantidade de laboratórios, salas de aula e professores 

Ao oferecer curso de turno integral, um refeitório era de grande ajuda, apenas uma 
sugestão. 

Campos necessita, com urgência, de uma maior qualidade de internet, e um 
auditório maior 

Acredito que os alunos deveriam ter mais espaço na discussao sobre infraestrutura 
do campus. 

As minhas sugestões mais urgentes são referentes primeiramente a um sistema de 
acesso de Internet que permita acesso de qualquer local do campus. Em segundo 
lugar, a biblioteca está em necessidade de acervo e de "supervisão". As salas e 
espaços para estudo em grupo e individual, respectivamente, são espaços que se 
apresentam razoavelmente satisfatórios. Entretanto, na prática são ambientes 
conturbados que dificultam a realização do estudo. Já que não dá pra contar com a 
consciência coletiva, se faz necessária uma fiscalização da atividade dos 
estudantes. 

sugiro um aumento na acessibilidade para pessoas deficientes. 

Precisamos de um refeitório/lanchonete 

O Campus possui uma boa infraestrutura 

poderia disponibilizar  serviços em relação a grafica ( copias, impressoes, etc) 

uma quadra de esportes, melhorias para pesquisas e melhoria em laboratório de 
química 

Deveria ser mais acessível 

regular. 

uma quadra de esporte, mais equipamentos no laboratorio de quimica 

nda 

O campus deveria ter mas sala e outra coisa também seria bom aproveitar o espaço 
por trás do IFPE pois tem um terreno muito grande e não é aproveitado para nada. 

Acho que o espaço do campus não é bem aproveitado, e em relação a 
acessibilidade não vejo nada bom. 

Deveria ser instalado nos capis sistemas eletrônicos de identificação com liberação 
apenas por um cartão individual(tipo catraca com travas elétricas), tornando assim 
mais seguros e modernos. Sem falar que pode barrar tipos de invasões de 
vândalos, malfeitores e até mesmo criminosos. 

Campus 
Presencial Avaliação 

Igarassu 

Nosso Campus está bem equipado e com acessibilidade, porém ainda falta alguns 
detalhes como acessibilidade em todos os banheiros e portas largas, (Temos 
apenas um banheiro adaptado para todo o campus); no mais o campus Igarassu 
está de parabéns. 

vejo que se for possível um maior investimento em espaço e infraestrutura com o 
material humano que o campus possui, poderemos evoluir ainda mais, 
necessitamos de mais espaço, espaço para prática de esportes, uma internet 



 

 

 

 

condizente com as necessidades dos alunos, softwares mais atuais, como o pacote 
office, tudo isso com a qualidade de ensino que o campus possui, irá nos 
proporcionar um grande avanço. 

De modo geral, por o campus ser um espaço que não é nosso ainda, oferece boas 
condições e atendem bem as nossas necessidades.  

Adoção e adaptação de maior segurança dentro da biblioteca. Adicionamento de 
entradas facilitadas para cadeirantes dentro de boa parte da área do campus. 

Melhorar a velocidades da rede para acesso à Internet. Mais máquinas para acesso 
na biblioteca. 

sugiro a colocação de câmeras de segurança na entrada da instituição. 

sugestão: Câmeras no externo do campos para prevenção de roubos e problemas 
afins.  

Melhorar a acessibilidade 

na avaliação das condições de segurança patrimonial no campus (11): coloquei 
regular,  mas acho importante ressaltar um melhor controle em quem entra e quem 
sai do IFPE, pois acho perigoso a entrada de pessoas desconhecidas.  

Acho que poderia melhorar as condições dos banheiros e da biblioteca. 

Melhoria contínua e atenção aos banheiros femininos que sempre geram filas no 
horário de intervalo  

Campus 
Presencial Avaliação 

Garanhuns 

É essencial a instalação de câmeras de vigilâncias nos corredores e acessos ao 
campus. Apenas com os vigilantes não é possível fazer bem a segurança do 
campus e das pessoas que o frequentam. 

Precisa: 
1- Maior quantitativos de salas de aula para o curso. 
2- Melhorar infraestrutura dos estudos individuais. 
3- Maior quantitativos de laboratórios para diversas disciplinas do curso. 
4- Ter espaço de convivência e refeitório para Almoço.  

Falta livros para todos os alunos do curso de engenharia elétrica, normalmente há 
uma fila de uma semana para poder pegar o livro de escolha. 

No tocante a biblioteca, seria bom se houvesse mais livros para os estudantes, são 
poucas unidades para muita demanda. Além disso, seria importantíssimo que 
aumentasse a quantidade de livros que podemos pegar, tendo em vista que só é 
possível pegar 3 por vez e pagamos várias matérias.  

adotar programas de conscientização para o descarte de lixo, pois muitos 
estudantes jogam o lixo em lixeiros errados, exemplo: papel no lixo orgânico 

É necessário um espaço para estudos,como alguma sala específica e um espaço 
de convivencia. 

Falta de refeitório e espaço de lazer.  

O campus precisa de uma área de convivência(para que os alunos deixem de usar 
a biblioteca com esse fim). E mais laboratórios com foco na em enfase de 
eletrotécnica e automação e controle. 

-> Não há refeitórios nem dormitórios, sendo que ambos fazem muita falta, pois 
muitos alunos não residem na mesma cidade do campus. 
-> A biblioteca e o auditório estão em construção e serão concluídos em breve. 
-> Não há escadas no campus, visto que todo ele, até o presente momento, está 
construído apenas no térreo 
-> A construção de mais laboratórios específicos da área de engenharia elétrica 
elevaria mais a qualidade do curso 
->A internet tem uma velocidade entre razoável e ruim, além de exigir do usuário 
que este mantenha sempre "relogando" manualmente, e desconectando-se sem 
motivo aparente 

O prédio está em bom estado, porém, ajudaria muito a construção de dormitórios e 
refeitório. 

Construção do bloco A, quadra esportiva, refeitório, espaço de convivência. 

Existe um espaço com potencial para inserir mais instalações para novos cursos, 
um refeitório, uma biblioteca maior e um espaço para os alunos interagirem. 

O campus não há nem refeitório e nem salas de convivência, e isso afeta muito nós 



 

 

 

 

alunos, uma vez que o terreno do Campus fica em um local com pouco recursos 
para alimentação e etc. E com a construção de um refeitório facilitaria a vida de 
muitos. 

Uma sugestão é a inserção de um refeitório e área de lazer. 

Acréscimo de laboratórios específicos da área, ter sala de convivência e 
alimentação, segurança a respeito da entrada de pessoas no Campus. 

Por estar inserido num terreno plano, o campus não necessita de equipamentos 
para facilitar o acesso de deficientes físicos. 
Além disso, é natural que por ter poucos anos de existência, o campus não possua 
ambientes e instalações importantes, mas não imprescindíveis, para os alunos: 
refeitório e espaço de convivência. 
Finalmente, é inegável que o local mais precioso do campus está sendo finalizado: 
uma grande biblioteca capaz de atender a todos os alunos. 

A infraestrutura do IFPE-Campus Garanhuns é satisfatório, porém é importante ser 
estruturado áreas que ainda são inexistente no Campus, como por exemplo a área 
de convivência, refeitórios e alguns laboratórios que são essenciais para os últimos 
períodos de Engenharia Elétrica. 

O campus possui uma estrutura satisfatória ate o presente momento. No entanto 
melhorias para o futuro são necessárias para expansão do mesmo.   

Faltam ter refeitório, auditório, quadra poliesportiva, um laboratório de maquinas 
elétricas de media tensão, ter uma renovação constante de equipamentos de uso 
perecível como: resistores, diodos e capacitores. manutenção mais rápida de 
equipamentos que existem nos laboratórios, mas estão quebrados ou que demoram 
muito no conserto. 

Faltam: área de convivência, refeitório, auditório; Melhorar o isolamento acústico da 
sala 11 do bloco B; Laboratório de maquinas elétricas de media tensão; Controle 
para o projetor de vídeo da sala 7 do bloco B; Manutenção dos mictórios nos 
banheiros masculinos; alterar a placa informativa do estacionamento, a fim de 
melhorar a sua visualização e clareza; aumentar em pelo menos 5 unidades o 
acervo dos livros de calculo vol. 1 e 2; Dessa maneira, acredito que haverá uma 
melhora considerável no campus. 

Seria importante ter a implementação de um espaço de convivência e também  de 
um refeitório.  

Quanto ao quantitativo de salas e suas dimensões, até então, estão de acordo com 
a necessidade. No entanto, quanto as estruturas como espaço de convivência e 
uma área que seja de fato destinada ao estudo individual e em grupo ainda estão 
deixando a desejar. Além mais, estruturas como o refeitório ainda não se fazem 
presentes, mesmo quando alunos ficam os dois turnos. 

Precisamos de um lugar adequado para fazer as refeições. Precisamos de uma sala 
específica de estudo individual e em grupo de Engenharia. 

Campus 
Presencial Avaliação 

Pesqueira 

Melhoria dos sistemas de ar do CAMPUS, acessibilidade aos banheiros de todos os 
blocos e atualização do sistema dos computadores em todo CAMPUS. 

A presença de gatos no campus colocam em risco a higiene e limpeza do local 

O Campus é bom, infraestrutura boa e acessível, sem pontos a ressaltar. 

Não possuo dúvidas. 

Melhorar a merenda do instituto. 

É preciso aumentar o número de banheiros e viabilizar vestuário, uma vez que o 
campus possui curso integral e que os alunos necessitam muitas vezes fazer a sua 
higienização. 

Sugiro investimento melhor na estrutura de banheiros, alimentação e ventilação das 
salas de aulas. Assim como reposição periódica dos insumos do laboratório. 

O local tem uma infraestrutura e acessibilidade ótimas. 

Climatização de todas as salas, especialmente do Bloco A. Espaço próprio de 
descanso, para os acadêmicos de turmo integral. 

O Campus deve investir em mais acessibilidade e limpeza nos banheiros, na 
qualidade da água para beber e na quantidade de bebedouros.  

Poderia melhorar em alguns aspectos. 



 

 

 

 

seria viável e gratificante melhor infraestrutura para os banheiros do campus. 

Melhoria na ventilação das salas, além de uma área para descanso para cursos 
integrais.  

Manutenção de ar condicionados 

Área para descanso, por ser um curso integral, mais ar-condicionado ou 
ventiladores nas salas, mais bebedouro. Oferta de almoço gratuito, por ser um curso 
integral e possuir muitas pessoas de outras cidades.  

Materiais são existentes, mas sem manutenção, o que é primordial para os estudos, 
atividades, entre outors. 

Há uma necessidade de mais ventilação nas salas de aula. 

Poderiam melhorar o quantitativo de banheiros, e a limpeza dos mesmo. Como 
também o uso de lixeiras com tampa.  

Com relação a infra estrutura especificamente para os cursos integrais, se faz 
necessário a existência de uma área de descanso.   

Sugiro um alojamento para que os alunos possam ficar, principalmente os de curso 
integral! Ou ofertar alimentação para todo no horário de almoço e janta.  

Sugiro a instalação de um Restaurante Universitário.  

A instituição de ensino apresenta uma boa infraestrutura, tendo uma boa 
acessibilidade. Sugestiono, piso anti-derrapante, chuveiros em todos os banheiros. 

O campus possui capacidade de se adaptar para receber um aluno deficiente 
visual?  

Necessita de piso antiderrapante, melhor limpeza dos banheiros e chuveiros de boa 
qualidade para os banheiros. 

O que precisa melhorar, é só a questão da água dos banheiros,na hora da higiene 
bucal. E um lugar para repousar,para os estudantes que passam o dia todo aqui no 
campus. 

Gostaria que o refeitório tivesse uma maior dimensão, com melhor iluminação e 
ventilação. E também mais conforto nos assentos, e por fim um espaço de 
descanso e lazer para todos os estudantes principalmente os de tempo integral. 
POR FAVOR. 

é um campus que já existe algumas adaptações, porém precisa de melhorias em 
alguns campos como espaço confortável para descanso de alunos e água gelada 
nos bebedouros seriam adequadas para uma melhor convivência.  

O que precisa melhorar, é só a questão da água dos banheiros,na hora da higiene 
bucal. E um lugar para repousar,para os estudantes que passam o dia todo aqui no 
campus. 

Gostaria que o refeitório tivesse maior dimensão, que tivessesmos cadeiras mais 
acolchoadas, um lugar para lazer, já que muitos estudantes passam o dia, e não 
tem aonde descansar.  

Áreas de laser para o curso d Bacharelado em Enfermagem, pois é de turno Integral 
e fica cansativo. 

Sugestão: refeitório amplo c ventilação, local para laser e descanso  

melhorar as refeições, um local para descanso para alunos que passa o dia inteiro, 
melhorar os banheiros, melhores rampas para deficientes e melhorar o acesso a 
internet.  

* Reavaliação das condições de mobilidade para portadores de deficiências 
* Criação de um espaço de lazer e de descanso para os estudantes. (espaço de 
convivência e de jogos)  
* Melhoria dos banheiros e vestiários 
* Melhoria na higiene realizada nos garrafões de água que são colocados à 
disposição dos estudantes 
  

espaço para laser e descanso para as pessoas que ficam em tempo integral, mais 
livros na biblioteca e acesso a internet melhor dentro da sala de aula não funciona, 
cabos novos para conectar no projetor  

melhorar os bebedouros e a água, melhorar as cadeiras e incluir cadeiras para 
canhoto,melhorar a internet, melhorar a segurança na entrada do campus com 
identificação para os alunos. 

-A comida que compramos é muito cara, e a senhora que vende acha ruim se 



 

 

 

 

comprarmos por fora, porem ela vende por um preço abusivo. 
-As cadeiras das salas de aula são 1000000% desconfortáveis. 
-Não existe local de lazer para os estudantes, nos do tempo integral sofremos muito 
com isso, onde os locais de descanso é apenas o chão 
- Apesar de existir laboratório de informática o acesso é quase impossível  

Criação de espaço de lazer , alimentação para pessoas vegetariana, 
acompanhamento nutricional,disponibilidade maior de livros na biblioteca . 

a água que é disponibilizada no campus possui muito cloro e acaba sendo 
prejudicial ao escovar os dentes; nem todas as salas mantém uma manutenção 
correta dos ar-condicionados e da parte acústica; deveria ter mais exemplares de 
certos livros, os quais não condiz com a mesma quantidade da sala; por ultimo, uma 
sugestão de ter algum sistema de mapa dos bolcos do campus informando o que 
cada sala funciona, pois, como aluna do primeiro período não sabia onde ficava a 
DAI, CREA...  

A infraestrutura é ótima. 

Se faz necessário uma área de lazer para os estudantes descansar nas horas 
vagas; O preço dos lanches da cantina deveriam ser de melhor acesso para os 
estudantes, ou seja, mais baratos. 

-A comida que compramos é muito cara, e a senhora que vende acha ruim se 
comprarmos por fora, porem ela vende por um preço abusivo. 
-As cadeiras das salas de aula são 1000000% desconfortáveis. 
-Não existe local de lazer para os estudantes, nos do tempo integral sofremos muito 
com isso, onde os locais de descanso é apenas o chão 
- Apesar de existir laboratório de informática o acesso é quase impossível 

O recurso financeiro para alunos que passam período integral no campus nos 
tornam quase inacessíveis aos valores da alimentação na cantina, acredito com um 
reajuste nos valores seria bem viável.  
As instalações para descanso e lazer são inexistentes, ficamos pelos corredores e 
muitas vezes no sol, sem conforto algum, acho que um local próprio para descanso  
durante os intervalos seriam bem proveitosos. 

Não há espaço de convivência , principalmente para os cursos integrais. Não existe 
um refeitório com valor acessível para todos os estudantes (bandejão). Não há 
banheiros com estrutura adequada para banho, o que dificulta a permanência 
daqueles que necessitam passar o dia todo na instituição. Não há programa de 
residência estudantil, para alunos que vem de localidades distantes do campus, e o 
auxílio financeiro torna-se insuficiente.  

melhorar as rampas, diminuir o valor dos alimentos da cantina, pois são muito altos, 
melhorar o banheiro do bloco A, uma vez que a quantidade de estudantes que usam 
ele é maior em relação aos outros blocos. Criar um espaço de convivencia, onde os 
estudantes possam descansar, pois tem muitos que são de outras cidades e 
precisam desse acolhimento, principalmente os estudantes de periodo integral. 

 A falta de acervo na biblioteca, a não acessibilidade para deficientes físicos, visuais 
e auditivos. Não se tem um bom espaço de convivência e de descanso. Não é 
oferecido dormitórios para alunos que moram em outras cidades. As refeições 
oferecidas deixa um pouco a desejar.  

Gostaria que melhorassem a dimensão do refeitório, ventilação, iluminação e 
conforto dos assentos. Além disso, gostaria que ofertassem um cardápio de 
alimentação melhor, com mais qualidade para uma boa nutrição. É necessário 
também que exista um espaço de lazer/descanso para os estudantes, 
principalmente para os que estudam em tempo integral; pois a maioria fica a mercê 
de ficar deitados/sentados pelos corredores. Obrigada! 

Precisa melhorar a questão da acessibilidade, a questão do refeitório ser maior e 
climatizado, todas as salas serem climatizadas, as carteiras de estudo serem mais 
confortáveis, construir um local de descanso para os alunos (principalmente para os 
que passam o dia todo no instituto). 

Deveria haver lugares de descanso para os alunos, principalmente para os que 
estudam em periodo integral. Os laboratorios deveriam oferecer mais equipamentos 
para estudo. Os professores tambem deveriam ter um lugar para descansar, tendo 
assim mais produtividade em sala de aula. 

o preço das comidas no espaço da cantina é muito caro em relação a outros lugares 
e não tem muita variedade de lanches; 



 

 

 

 

a bolsa permanência é muito pouca o valor de 150,00 não ajuda muito alunos que 
moram fora e até mesmo os da Própria cidade; 
o campus deveria ter um espaço melhor tanto nos banheiros quanto para circulação 
para pessoas portadoras de deficiência; 
melhor manutenção e limpeza dos bebedouros 

Como sugestão, seria ideal melhorar a qualidade de acesso a internet sem fio (Wi-
Fi) no campus. E também pensar na possibilidade de incluir almoço como parte 
integrante da merenda escolar. 

É MUITO BOA, MAS COM MAIS RECURSOS SERIA BEM MELHOR.  

O campos dispõe de uma infraestrutura boa. Falta alguns equipamentos para o 
acesso de deficientes em banheiros, uma melhor acessibilidade a internet e uma 
melhor alimentaçao na cantina . 

instalar mais bebedouros no campus. 

Mudar a organização da cantina 

infraestrutura muito boa e ampla 

Venho por meio deste questionário avaliativo informar que o campus pesqueira é 
extremamente carente nos quesitos ventilação e acessibilidade a internet. Na minha 
humilde opinião resolvendo esses problemas tudo ficaria joia. 

- Melhorar  ar condicionados em algumas salas como  : A13; D11 
-Aumentar o espaço dos banheiros 
- Melhorar O ACESSO DA INTERNET, praticamente inexistente nas salas de aula. 
- QUEREMOS PÃO E CAFÉ  
-REPETINDO: MUITO CALOR  
-COLOCAR FRALDÁRIOS 

ventilação pessíma, e banheiros não adequados devido a altura de suas paredes 
que são muito baixas 

A biblioteca do campus deve ser ampliada, tanto em relação ao acervo físico e as 
instalações, pois, é imprescindível para nossa formação acadêmica o fácil acesso 
as melhores obras disponíveis no tocante ao nosso curso.  
Ainda é preciso investimento em novos livros, visto que os livros que temos a 
disposição são antigos e fora de linha, a exemplo dos livros de programação que 
são do século passado, literalmente (Fortan adiante) e isso no nosso curso é algo 
muito ruim, um engenheiro desatualizado é algo absurdamente crítico e imagine 
sairmos da graduação de tal forma, é ruim tanto para nós quanto para a instituição 
que perde nas avaliações sobre o curso. 
Outro absurdo é a qualidade de acesso a internet que é incrivelmente lento 
chegando a não funcionar as vezes. Precisamos pesquisar e estudar enquanto 
estamos na instituição e não se faz possível o acesso a internet nestes termos. 

Plantar mais árvores. 

Plantar mais àrvores em locais disponíveis 

Plantar mais árvores 

Plantar mais árvores, nos lugares sem arborização. 

Laboratórios não comportam turmas maiores, algumas salas o ar não é suficiente, e 
a internet cai muito, e tem salas que não pega. 

Melhorar a internet, principalmente na sala A13 
Laboratórios que comportem mais pessoas 

O acesso a internet dentro das salas de aula é limitada. 

Poderia ter uma melhoria nos ar-condicionados.  

Sanitários horríveis. Necessário manutenção dos ar-condicionados.  

internet muito ruim, e é preciso para fazer pesquisa utilizando a rede sem fio 

- Melhora das condições de acesso à internet; 
- Melhora das condições de climatização das salas de aula, principalmente quanto 
as salas modulares do bloco A; 
- Efetuar a manutenção nos laboratórios E8, E10, E11 (equipamentos e insumos); 
- Melhora na qualidade de alimentação oferecida pelo refeitório; 
- Melhorar o acervo de livros em geral, porém mais especificamente o acervo de 
eletrônica, programação, elétrica. 



 

 

 

 

O if pesqueira precisa de reforma e laboratorios de enfermagem  

A infraestrutura tem muito a melhorar, falta mais laboratórios, mais equipamentos e 
mais salas com boa ventilação. 

A estrutura tem muito a melhorar, falta equipamentos para laboratórios e salas 
ventiladas. Melhorar também os ar-condicionados. 

Faltam algumas estruturas 

os if precisa de uma reforma com relação à infraestrutura pois existe lugares em 
quê uma pessoa com uma deficiência motora não pode ir sem a ajuda de colegas, 
isso faz com quê eles não fiquem independentes. 

melhorem a internet! 

precisa melhorar... 

Melhorar qualidade da internet, como também, espaço de convivência. 

Recomendo a criação de uma área d lazer. 

Poderia ter mais banheiros e melhoramento na limpeza dos mesmos. O refeitório 
poderia ter a acessibilidade melhor, e um espaço de convivência dinâmico para 
relaxamento e alivio do estresse dos estudantes.  

Espaço de Lazer para estudantes, devido a integralidade do curso. 

Seriam interessante o controle na cantina , pois precisa melhorar muito, 
pricinpalmente na parte de conserva alimentos, banheiros dos alunos péssima 
condições, vivem enturpido enquanto os dos servidores são ótimos, inclusive não 
podemos usar.  

O espaço para convivência no campus não é suficiente, especialmente para os 
alunos do bacharelado, que estudam em horário integral. O acesso a internet para 
fazer trabalhos acadêmicos é péssimo em todas as dependências do campus, 
alunos e professores não conseguem fazer atividades. O espaço da biblioteca não é 
bom para estudo, visto que é dividido com os alunos do médio técnico e os mesmo 
utilizam muito o espaço para jogar e assistir filmes nos computadores da biblioteca, 
inclusive fazem muito barulho com conversas paralelas, tornando o ambiente de 
estudo impossível e insalubre.  

Presença de gatos em locais indevidos como a área de alimentação; Banheiros 
registros a servidores em determinados blocos de sala impossibilitando o acesso; 
Algumas salas de aula sem sistema de áudio; Ausência de área de lazer, e espaços 
de convivência para os alunos; Laboratórios necessita de mais infraestrutura e 
materiais com data de validade utilizável; Água de consumo para estudantes com 
gosto estranho, e formas de conservação e manuseio incorretos. 

Nada a declarar 

Construção rapida do bloco de enfermagem 

Melhorar na infraestrutura dos banheiro, acesso a internet e manutenção dos ar 
condicionados  

Melhorar internet ! 

falta mas salas adequadas para o curso de matematica 

maior fiscalização das pessoas que entram no campus que nao sao estudantes 

Possui uma ótima infraestrutura. 

Bom 

Falta de estacionamento com áreas cobertas . 

Queremos um restaurante universitario...Competição de vendas de 
alimentos,preços mais acessiveis, mais livros e uma metodologia melhor dos 
professores 

melhorar 
acesso 

o espaço dos banheiros é inadequados, a ventilação é péssima nos banheiros, e 
nas salas também a questão da ventilação é péssimo,.  

seria bom se construir-se uma passarela para o refeitório. porque em tempo de 
chuva é difícil o acesso ao mesmo.  

Acesso ao refeitório de difícil locomoção(principalmente em tempos de chuvas) 

I - Refeitório com pouca visibilidade e uma certa dificuldade de acesso; 



 

 

 

 

II- Dificuldade de acesso ao ginásio poliesportivo e uma reforma precisa; 
III- Melhor adaptação e estrutura aos banheiros internos. 

o campus poderia reforma os banheiros  

Embora a infraestrutura tente ser inclusiva, ela não é tanto. Visto que já fui aluna do 
curso de edificações e já realizei pesquisa de campo na instituição sobre 
acessibilidade. 

Por que a água para consumo em banheiros ainda é salobra? 
O investimento em energia solar é eficaz; 

o instituto e se e o ótimo, mas sempre precisar melhora.  

como sugestão para o campus é uma praça de alimentação com mais opções de 
lanchonetes, mais salas de aula e laboratórios , dormitórios para descanso dos 
alunos que passam o dia inteiro no campus. 

 
Sobre  a  infraestrutura  esta boa,   alguns ajustes  no espaço  do   auditório  seria   
bom. 

tem muito espaço sobrando, acho que teria possibilidade de construir obras em 
geral nesses espaços 

Minha sugestão seria aumentar o número de salas de aula,pois espaço tem no 
nosso campus,outra sugestão seria analisar o modo em que os professores fazem 
nossas avaliações. Obrigado! 

Precisa melhorar alguns pontos, mas há alguns que estão ótimos. 

Sugestão: deveria-se aumentar a quantidade de salas de aula, alem de criar mais 
laboratórios, um especifico para cada curso do instituto. 

No geral, o espaço é bom, professores são bons, mas não todos, questão de 
segurança dentro do campus é boa, porém fora não é. 

banheiros novos, internet rápida, espaço de laser, cardápios novos e diferenciados  

florismarxukuru@gmail.com 

precisa-se melhorar mas o ambiente de ensino.plantar mas arvores no campus 

precisa de mais computadores ,para aceso dos estudantes. 

Em relação aos animais por toda as partes deveria haver medidas para evitar que 
eles ocupassem o ambiente escolar  
O preço da comida da cantina esta caríssimo!!! 

baixar o preço das comidas da cantina, e mais acesso aos laboratórios  

Uma Área lazer séria muito bom  

É preciso uma maior quantidade de salas, visto que existem muitas turmas de 
diversos cursos no campus, também é preciso um espaço maior para os 
laboratórios de matemática 

De modo geral, temos uma boa infraestrutura.  

Se faz necessário a colocação de banheiros nos blocos mais afastados como o 
bloco do clube de astronomia Vega. E também iluminação adequada da quadra até 
o bloco E. 

A infraestrutura está boa. Mais existe problemas com o professor de física Rafael. 
Ele não  
atualiza a sua metodologia, Sempre foi a mesma a qual não é compreendida pela 
maioria dos alunos que todos os periodos é reprovado por ele, existe alunos que ja 
repetiro quatro vezes a sua matéria, ele tbm não faz prova de recuperação. Toda a 
tumar fez uma baicha assinada so para mudar de professor mas não adiantou de 
nada.  

Mais de um banheiro para cadeirante e os demais pontos de acessibilidade 
atendem bem as necessidades. 

esta em boa situação  

Desnecessário ter que está andando com um crachás para entra no campus 

Muito boa 

Ótimo ambiente e administração 

Nada a dizer 

Mais extintores,  



 

 

 

 

Precisamos de um auditório e de uma biblioteca maiores  

Total falta de acessibilidade para cadeirantes ao refeitório, poderia ter um caminho 
pavimentado e adaptado . 

A infraestrutura é muito boa. 

O acesso ao refeitório gostaria que fosse feito uma cobertura do acesso por que 
quando está chovendo a gente se molha todo quando saímos da sala de aula para 
o refeitório. 

No meu vê deveria haver mais assistência, no quesito infraestrutura,  para os 
discentes com filhos recém nascidos ou com pouca idade como, por exemplo,  
banheiro especializado. 

Melhorar a internet é a ter mais materiais didáticos no laboratório  

Pra mim ta tudo bom 

Os banheiros são um dos principais déficits do IFPE pesqueiras juntamente com a 
disponibilidade de salas com boa qualidade que supra as necessidades do curso de 
enfermagem 

Tentar junto aos poderes políticos melhorar os dois a acessos de veículos do Campi 

Insfraestrutura regular,pois é necessário melhorar em alguns pontos do Campus. 
Como por exemplo: 
 Quadro poliesportiva,campo poliesportivo,e alguns lugares isolados que poderiam 
servir para Vôlei de areia e futebol de areia. 

Não tenho críticas a fazer, porém eu acho que deveriam dá mais prioridade aos 
laboratórios de física, pois quando precisamos trabalhar com algum experimento 
falta material e maioria das vezes é o próprio professor quem compra. Arrumem 
isso, de resto está tudo ok. 

Falta um alojamento para os alunos que moram fora. 

Precisa melhorar a segurança do campus  

Precisa melhorar o acesso a internet, pois em alguns lugares não  tem acesso e 
impossibilita acesso de aplicativos de demonstração de física.  

Campus 
Presencial Avaliação 

Recife 

Acredito que todos os blocos da instituição devem ter acesso a deficientes, como 
por exemplos elevadores, sendo o bloco A o único com um elevador. O campus 
recife deveria ter um refeitório para os estudantes semelhante ao dos campus 
agrícolas. O campus recife deveria ter copiadoras para os estudantes imprimirem 
seus trabalhos acadêmicos como há em alguns centros da UFPE. 

Acho que deveria ter um refeitório, mesmo não sendo um campi Agrícola. E acesso 
a copiadoras também, já que os alunos tem grande necessidade para as atividades 
acadêmicas, e muitas vezes ficam sem acesso nas barracas fora do campus. Mas 
salas de informatica, já que muitas vezes temos dificuldades quando os mesmo 
professores precisam de uma sala no mesmo dia e horário. Mais utensílios para 
higiene no banheiro... 

Em relação ao controle de entrada das pessoas, devia ter um tipo de identificação 
como um cartão, senha de entrada, algo assim.  

A internet para fins acadêmicos precisam ser melhorados. 
O acesso a usuários de cadeiras de rodas é bom algumas partes dos prédios, mas 
em outras partes o acesso é quase inexistente. 
As aulas para alunos surdos é dependente de estagiários que saibam libras, porém 
são poucos. 

Gostaria de um espaço onde eu não fosse assaltado. Obrigado. 

não há controle de acesso de pessoas ao campus, o que deixa muito facil um 
assaltante entrar. 

Falta de acessibilidade, há apenas um elevador em todos os campus, e a falta de 
higienização correta e materiais de higiene. Internet sem estabilidade alguma. 

Falta de acessibilidade, pois há apenas um elevador em todo o campus. Falta de 
materiais para higiene pessoal no banheiro. Internet sem alguma estabilidade. 

Como o IF determina as prioridades de manutenção? 

Disponibilizar mais laboratórios para a turma de Design gráfico, otimização de 
acesso e velocidade da internet, atualização de softwares e uma melhor 



 

 

 

 

manutenção dos hardwares 

Os banheiros possui uma constante falta de material de higiene. A segurança dentro 
do campus é comprometida pela falta de controle total de acesso. Os laboratórios 
de informática não tem infraestrutura adequada e tem muitos equipamentos com 
defeito e/ou sem funcionamento adequado. Não possui acessibilidade adequada em 
nenhum local do campus. As cadeiras utilizadas pelos alunos de design são 
inadequadas para a estrutura da sala (laboratório de informática). 

RAMPAS PARA OS DEFICIENTES 

Acredito que o Banheiro do Bloco E é bastante sujo e descuidado devido aos 
próprios estudantes, mas há vezes que ele passa muito tempo fechado para 
limpeza 

Precisa-se  de uma gestão eficiente, estruturas compatíveis com a capacidade 
financeira e um restaurante universitário. 

As dimensões são boas, porém deve-se melhorar principalmente a limpeza (dos 
laboratórios e mais insumos, por exemplo, papel higiênico), segurança, melhor 
infraestrutura de ensino e refeitório.  

Precisa-se de um refeitório para os estudantes, um RU(Restaurante Universitário).  

Solucionar a questão da limpeza dos laboratórios; melhorar a manutenção dos 
insumos de higiene nos banheiros (papel higiênico e sabão por exemplo); melhorar 
a segurança no campus; instalação de um refeitório.   

Otima 

investimento em manutenção do patrimônio  

Não acho seguro para a saúde que os bebedouros sejam tão próximos aos 
sanitários. Deveria haver mais elevadores, pois o acesso por meio do único 
existente, demonstra-se debilitado, e é distante dos outros locais e vivência. 

Aumentar a capacidade da internet para uso dos estudantes, quando presentes no 
instituto 

buscar melhor organização 

Ampliação da biblioteca e laboratório, em termos de dimensão e quantitativo de 
locais. Ademais, presença da identificação de entrada. 

muito bom 

Falta internet WIFI e papel higiênico nos banheiros. 

Gostaria de Saber se há alguma previsão de chegada de novos equipamentos para 
os laboratórios.Bem como o uso efetivo do novo espaço do que é o centro de 
pesquisa do campus recife. 

O acesso à biblioteca é extremamente burocrático. Não faz sentido algum ter que 
guardar a mochila no armário se existe um sistema antifurto instalado na porta da 
mesma. 

O prédio do Campus Recife tem várias qualidades, porém, os banheiros do bloco F 
são péssimos. 

Sugiro melhoria nas condições de acessibilidade nas rampas e escadas, que são 
inadequadas perante a norma (COSCIP) vigente no Estado, bem como instalação 
de iluminação de emergência em todos os blocos e a devida revisão e instalação, 
quando necessário, de instalações para combate à incêndio. E também a adoção de 
medidas de segurança em todo o campus para segurança dos funcionários, 
discentes e docentes, inclusive com controle de acesso ao campus. Também sugiro 
melhoria da qualidade do sinal de internet, há muitas áreas em que não é possível 
ter acesso ao sinal Wi-Fi ou o sinal é péssimo, impossibilitando o aluno de fazer uso 
da internet para fins acadêmico. 

A acessibilidade ao prédio é péssima, não existe elevadores em todos os prédio, 
apenas um para atender toda extensão do primeiro andar do prédio, muitas escadas 
e rampas estão foram do padrão, não possuem corrimão, os banheiros, muitos 
deles ainda não possuem espaço suficiente para os deficientes físicos. As salas 
possuem várias coisas pendurada que não há necessidade, ou seja, não há uma 
organização na disposição dos móveis, as cortinas estão danificadas, existe uma 
lousa que não existe professores capacitados para utilizar, existe coleta seletiva, 
porém sua coleta não é realizada separadamente, existe, o atendimento ao público 
é péssimo, as pessoas não sabem passar informação, ninguém sabe de nada e não 
consegue indicar onde poderiam resolver. No início de cada semestre existe 



 

 

 

 

problemas na matrícula, o sistema sempre esta fora do ar, ou simplesmente não 
conseguimos fazer a matricula por não estar disponível. Outra coisa grave, é 
perderem os nossos protocolos, não consigo compreender como possuímos um 
curso de ANÁLISE DE SISTEMA e não é desenvolvido nenhum sistema de controle 
de protocolo. Outra coisa importante, é o reaproveitamento da mão de obra interna, 
as empresas contratadas trabalham sem segurança colocando sua vida em risco e 
isto não é visto dentro do campus. Não existe um espaço de vivência dos alunos, 
onde possamos nos alimentar, não existe um refeitório ou Restaurante universitário. 
Não existe um espaço de acesso a internet beneficiando os alunos que não 
possuem essas ferramentas em casa. Não existe um espaço onde possamos 
estudar tranquilamente. NÃO ENTENDO o porque não podemos entrar na biblioteca 
com bolsas se existe um sistema de controle de saída de livro, O SISTEMA ATUAL 
É NO MÍNIMO PATÉTICO!!!!!!!!!!!!!!! SE NÃO HOUVER ARMÁRIO DISPONÍVEL, 
NÃO CONSEGUIMOS ACESSAR A BIBLIOTECA. Foi construído um prédio para 
atividades de pesquisa, porém não existe atividade no mesmo e os cursos de nível 
superior ficar no mesmo do ensino médio e técnico. O acesso a iniciação científica é 
péssimo, não temos oportunidades de participar delas por inexistência. Não existe 
livros na área, o acervo está ultrapassado, os livros que estão nas nossas ementas 
não estão disponíveis na biblioteca. Existe dois cursos de engenharia no campus e 
não há uma união do curso básico para as mesmas, fazendo com que o aluno de 
Civil tenha que esperar 1 ano para cursar outra disciplina (ABSURDO)! Nos 
laboratórios de informática, os software não estão atualizados, não existe 
manutenção dos microcomputadores, existe muita cadeira quebrada. 

Deveria ter refeitório para os estudantes, pois os mesmos a maioria tem estudo 
integral ou vem para grupo de estudos. E também a abertura do alojamento para 
estudantes do interior, na qual são muitos! 

ÁREA E CONVIVÊNCIA É PRECISO  

Nenhuma dúvida em relação de que o campus precisa de mais atenção em relação 
a segurança dos alunos e dar mais atenção às turmas que estudam a noite, são as 
turmas mais negligenciadas em relação a participação e inclusão em eventos.  

Não tem restaurante universitário ou refeitório, o sinal da internet e a internet em si 
é de péssima qualidade, farda não é segurança, bebedouros com água impropria 
para consumo. 

Fardamento não é segurança! 

WC´s precisam de reformas! Digital para entrar no Campus!Mais livros para 
biblioteca, assim como controle mais adequado e melhor arrumação nas 
prateleiras!Refeitório urgente (Similar ao da UFRPE)!Estender acesso de todos ao 
centro de pesquisa!Mais práticas esportivas!Novos cursos, exemplo:Educação física 
e outras licenciaturas!Parabéns pela iniciativa de nos consultar! 

Falta de um refeitório no instituto.  

Investir em laboratórios, catracas com acesso mediante ao cartão, espaço para 
refeição universitárias, maior segurança, melhor qualidade de internet e tudo o mais  

o campos precisa de um espaço para alimentação(refeitório), segurança para todos 
que fazem parte dele, manutenção dos arcondicionados e melhores condições de 
trabalho para os professores, pois falta material de apoio para que possa acontecer 
uma boa aula, e com isso o aprendizado do aluno ser excelente. 

Fardamento não é segurança. Crachá também não.  

Os alunos, pelo menos os de nível superior, por serem, talvez, mais maduros, 
deveriam ser mais ouvidos, educação não se faz de forma autoritária e arbitrária. 

a infraestrutura não tem nenhuma condição para acolher os alunos. Fardamento 
não é segurança e nem muito menos carteira de estudante ou crachá.  

A internet é péssima 

Tem muito em que melhorar  

Maior segurança para acesso ao campus, colocação de câmeras de segurança 
dentro e fora do campus, melhorias de acesso a internet, acesso aos laboratórios de 
informática e que os mesmos tenham softwares atualizados para uma melhor 
aprendizado. Melhoria no acervo da biblioteca tanto na qualidade quanto na 
quantidade dos livros. E funcionários que entendam que o maior patrimônio da 
Instituição é o aluno.  



 

 

 

 

A infraestrutura para pessoas com necessidades especiais é ruim, em alguns casos 
inexistentes, a segurança para acesso ao campus é precária. Não existe refeitório. 

Bom dia, 
O campus Recife tem uma tendencia em trapacear na avaliação do MEC. Pois uma 
semana antes do MEC vim para o campus tudo é alterado para o agrado mesmo, só 
que após a visita tudo é retirado; 
Mesmo o campus tento diversos seguranças eles são mal distribuídos e não tem a 
autonomia necessária para  colocar a ordem necessária; 
O campus também não tem nenhuma área destinada a descanso, o que eu 
considero uma falta de consideração com os alunos, pois alguns passam o dia no 
instituto e precisam se alojar nos corredores da sala de aula. Existe o patio, mas é 
uma área que sempre esta tendo evento então acredito que a construção de uma 
"praça" no espaço baldio na entrada do IF seria uma boa ideia; 
Falta manutenção nos banheiros e não tem sistema de segurança contra incendioso 
nos prédios e laboratórios (extintores de incêndios vazios não é segurança); 
Só existe um elevador para cadeirante no campus, mesmo tendo diversos blocos de 
aula; 
Por ultimo, mas não menos importante, o prédio de pesquisa que foi "inaugurado" 
em fevereiro até agora não pode ser usado pelos pesquisadores. 

Deve-se melhorar as questões de acessibilidade e aumentar a segurança (câmeras, 
vigilantes, etc) 

Melhora do controle de acesso a pessoas no campus. 

No geral está bom, apenas seria necessário uma melhora na segurança e limpeza 
dos banheiros, esses são os problemas principais, fora isso está tudo Ok. 

Acredito que deveria existir um espaço maior para que os alunos possam estudar 
em grupo, com acesso a computador. A biblioteca deveria ter uma menor burocracia 
para entrar, além de que deveria tornar possível a renovação de livros online. Os 
livros do ciclo básico ainda estão em pouca quantidade. Os banheiros são mau 
distribuídos,  e quase nunca têm papel e sabonete. Os espaços de lazer deveriam 
ser disponibilizados pra nós com menos dificuldade. A segurança precisa ser 
melhorada, pois é muito fácil entrar dentro do IF. Quanto ao ensino, a qualidade é 
excelente! 

Seria de grande interesse para os discentes que a quantidade de banheiros fossem 
ampliados; Também salas de estudos para os estudantes do ensino superior, ou até 
mais, um prédio para que os estudantes de graduação tenha uma melhor 
mobilidade e convivência com os outros alunos de nível superior; uma biblioteca 
com um acervo voltado mais para os cursos superiores aqui existentes; um 
restaurante universitário para facilitar a vida de todos nós estudantes que gasta 
muito com alimentação; facilidade para usufruir dos espaços de lazer (quadras e 
campo) que para nós do superior existem muitas burocracias; uma maior segurança 
para nós alunos em geral, que nos últimos dias vem sofrendo pela violência ocorrida 
de assaltos dentro e fora da unidade de ensino. 

na entrada do campus recife, deveria existir cadastramento biométrico para os 
alunos que aqui estudam. Dando mais segurança a todos.  

Sugiro que exista políticas diferentes para alunos do superior, onde é obrigatorio 
aceso ao prédio com fardamento, uma vez que não é necessário. 

Sugiro que exista uma maior fiscalização da entrada de pessoas no Campus. Onde, 
no meu entendimento, a confecção de carteiras de estudante e conjunto de catracas 
para reconhecer as carteiras, liberando a entrada de forma mais efetiva. 

Estrutura em péssimas condições, pouca acessibilidade e desconforto para usuários 
de cadeira de rodas. Sou cadeirante  e estou frequentemente sendo prejudicado em 
relação ao elevador que só tem um e que sempre está em manutenção, já fiquei 
várias vezes preso no primeiro andar; em relação ao estacionamento que estão 
sempre estacionando ao lado do meu carro, impossibilitando a abertura da porta e a 
desmontagem da minha cadeira, o estacionamento é muito longe do bloco onde 
tenho aula (bloco c), não existe um controle de qualidade para pessoas com 
deficiência, tenho sempre que estar reclamando sobre algo para que melhore. A 
estrutura da escola não me permite acesso a quadra, piscina, vestiário.  

espaço para o curso superior 

Construção do prédio apenas para o curso de engenharia mecânica. 



 

 

 

 

Construção de um predio especifico para alunos de graduação na area de 
engenharias 

Biblioteca poderia ter mais livros, acessibilidade poderia ser melhor, tem apenas um 
elevador que nem sempre funciona. Segurança inexistente, muitos seguranças, mas 
nao servem de nada, pois ha assaltos dentro do propio campus. 

Melhorar o Acervo da biblioteca referente ao curso de engenharia mecânica e 
melhorar a segurança referente ao acesso ao campus. 

Diretório acadêmico do curso. Espaço para o curso superior. Melhores condições de 
segurança. 

visto que o campus possui uma estrutura antiga, pouco adaptadas à acessibilidade, 
reformas deveriam ser empreendidas para facilitar o casso, assim como a acustica 
das salas que é péssima 

Acredito que existam muitos espaços no IFPE que deveriam ser utilizados pelos 
alunos, tais como o refeitório que deveria prover alimentação para os estudantes, os 
banheiros deveriam sempre oferecer papel higiênico pois é uma medida de saúde 
publica.  

Melhorar a internet para trabalhos de curso. Papéis higiênicos em falta no banheiro 
masculino assim como sabonete.  

favor pensar na acessibilidade, tanto de pessoas com deficiência, como de pessoas 
gordas 

Banheiros e internet precisam de mais atenção 

O campus não possui estrutura adequada para acessibilidade, nem condições 
adequadas para disponibilizar conteúdo e material para execução das atividades. 
Sem segurança, e controle de usuários de forma precária. O uso de catracas 
deveria ser retomado. Ambiente para convivência e alimentação também é 
inadequado.  

Modernizar a estrutura das salas, e melhorar os banheiros 

reforma 

reforma 

Tem de melhorar bastante a acessibilidade  

Melhorar acessibilidade, infraestrutura das salas e laboratórios. Demandar mais 
recursos aos cursos superiores.  

nada a declarar 

No curso: há laboratórios com má distribuição de espaço, prejudicando a mobilidade 
por excesso de mobiliário. 

É preciso rever urgentemente as condições das salas de aula com equipamentos 
quebrados como cadeiras, mesas e equipamentos de multimídia, bem como, 
softwares desatualizados e péssimo sinal de internet 

Acredito que a grande problemas estruturais do campus são os problemas de 
acessibilidade e a questão de segurança; No curso de engenharia mecânica há um 
aluno cadeirante que uma vez precisou subir para o primeiro andar do bloco C, para 
uma aula de química experimental e para fazer isso a partir do bloco C de mecânica 
ele precisou ir para o bloco A, pegar o elevador e voltar para o bloco C, acredito que 
deveriam ter pelo menos nos um elevador ou rampa no para melhorar essa 
circulação de cadeirantes. 
Já a questão de segurança está bem grave com assaltos ocorrendo a cada mês.  

Precisa melhorar a limpeza das salas e a acessibilidade no campus 

Para começar, é preciso uma reforma urgente nas instalações elétricas da 
instituição. Também e necessária a construção de um restaurante do instituto, onde 
tenha uma alimentação balanceada e com apoio nutricional. 

E necessário  que  se estabeleça um RU (restaurante universitário) , e uma melhor 
coordenação de  estudo em grupo na biblioteca mais acessibilidade aos cadeirantes 
e melhor acesso aos computadores para os alunos. 

A falta de acessibilidade ás pessoas com deficiência é o ponto mais urgente a ser 
solucionado.  

Iluminação do estacionamento (motos e carros), ruim. 
Ausência de espaços de convivência nos corredores. 
Equipamentos de multimídia das salas de aula ou não funcionam ou apresentam 
defeitos constantemente. 



 

 

 

 

Aparelhos de ar-condicionado frequentemente apresentam problemas como: 
barulho excessivo, climatização não-uniforme, má filtração (maus cheiros são 
constantes nas salas de aula. 
As salas de aula frequentemente apresentam cheiro de mofo. 
O mobiliário do "espaço de convivência do corredor" está em péssimas condições. 
Ultimamente tem havido quedas de energia no campus com uma frequência 
excessiva (havendo, inclusive, o cancelamento de aulas). 
As instalações elétricas das salas de aula são muito mal projetadas, tanto que às 
vezes não é possível apagar as luzes da sala sem apagar o "datashow" (ou apenas 
parte das luzes podem ser apagadas, caso contrário, as luzes da sala vizinha se 
apagam). 
Falta iluminação no campus suficiente para que haja segurança. 

Sistema de entrada da Biblioteca que proíbe a entrada de bolsas é terrível, 
atrapalha o estudante, muitas vezes queremos apenas entregar um documento, e a 
pessoa precisa enfrentar fila, fazer o cadastro, guarda as bolsas no guarda volume, 
para poder entrar e simplesmente fazer algo rápido. Péssima escolha, já que existe 
sistema de alarme, não faz sentido fazer os alunos passar por esse sistema 
maçante. 

Falta manutenção de equipamentos. Não tem política de segurança do trabalho. 
Equipamentos de combate a incêndio não sofrem inspeção e manutenção 
adequada. Temos conhecimento da falta de fornecimento de equipamentos de 
proteção individual para alunos de laboratórios químicos, mecânicos e outros. 
Instalações elétricas não atendem padrões normativos (NR-10) em muitos locais, há 
muita improvisação de instalação elétrica. Não tem plano de emergência, plano de 
abandono predial, nem líderes de abandono e brigadistas de incêndio, nem 
definição de pontos de encontro em caso de emergência. Não existe plano de 
gestão de resíduos sólidos de forma adequada, inclusive os resíduos perigosos 
como químicos, inflamáveis produzidos nos laboratórios. 

Os banheiros nunca tem material de higiene. A biblioteca é muito pequena e a 
quantidade de espaço para estudo em grupo é muito limitado. O acesso ao campus 
é muito fácil, a identificação dos alunos é muito superficial com alto nível de risco de 
falsificação de identidade, já que, é só estar fardado (o que não necessariamente 
seja aluno) ou mostrar uma carteira de estudante, e os dados nem são conferidos 
rigorosamente. Acho que o ideal seria que as catracas funcionassem e acesso à 
instituição seria por meio de cartão que destravaria esta e um rigor maior com os 
visitantes, quanto à identificação e o assunto que seria resolvido no Campus. 

Aumentar o quantitativo de laboratórios e melhorar os que a instituição já tem 
(muitos estão sem material de trabalho e, quando tem, alguns estão fora da 
validade). Seria muito bom ter um sistema de segurança na portaria da instituição 

Sugiro melhoria das condições de higiene dos banheiros, inclusive com oferta de 
detergentes e papel disponíveis, e implantação de um refeitório coletivo com acesso 
a alimentos de baixo custo aos alunos. 

As cadeiras e manutenções dos ar condicionados podem ser melhor, os 
bebedouros geralmente não resfriam a água e os banheiros muitos estão 
danificados em relação a biblioteca precisa comprar livros novos e tem muito pouco 
unidades para a grande quantidade da procura dos mesmos. 

Acredito que poderia existir um refeitório no campus recife para os alunos. O labtur 
(laboratório de informática de turismo) tem pouco computador, e os que tem, 
apenas 5 ou 6 funcionam. Ademais, a internet só funciona em alguns blocos do IF 
Recife, e a biblioteca ás 20:30 fecha. 

Acredito que poderiam aumentar a segurança, colocando mais segurança e 
aumentando a fiscalização. Poderiam melhorar na manutenção dos banheiros e 
materiais de higiene. Além disso, poderia ser melhorada a conexão de rede wifi.  

sou estudante do primeiro periodo. ainda não conheço toda estrutura do campus. 
portanto, penso que deveria haver no questionário, em todas as opções, uma 
alternativa de não avaliar determinadas questões. 

Necessário mais iluminação nas áreas de estacionamento 

Péssimas ! 

Seria interessante ampliar a acessibilidade às salas, assim como melhorar os 
acessos e estrutura da rede de internet.  



 

 

 

 

Sugiro a adesivação de todos os veículos que tem acesso ao Campus da 
instituição.facilitando assim o controle de quem entra e de quem sai,dispensando 
assim a abordagem direta de quem utiliza o estacionamento da instituição com mais 
frequência. 

Deveria haver um refeitório e melhor controle em relação à entrada e saída de 
alunos do campus. Tirando isso, a instituição está de parabéns pelo desempenho.  

Falta de um refeitorio, poucos livros disponiveis para todos os alunos. 

Seria de grande importância que existisse refeitório  

Sugestão de Refeitório  

Considero a infraestrutura, em especial a do meu curso (TADS), adequada. 
Poderia-se melhorar a acessibilidade (mais um elevador), a limpeza dos banheiros, 
incluindo papel e sabao, e a segurança interna. 

Acho que a água deveria melhorar, Poderia ser mineral, Deveria ter também um 
refeitório para podermos se alimentar melhor, mais limpeza das mesas porque é 
péssimo. Bom é só isso!  

Acho que deveria ter um melhoramento nos lugares para refeição ou seja: Um 
refeitório especializado. Apenas!  

deveria ter um espaço para refeitório. 

Campus 
Presencial Avaliação 

Vitória 

Deveria ser avaliado muita coisa que precisa ser melhorada e introduzida. Para fator 
de incêndio estintores que estão vencidos e muitos lugares não tem!  

A falta de planejamento ao criar o projeto de construção do prédio das 
graduações,onde o telhado teria capacidade de captar uma grande quantidade de 
água nos meses com maior índice pluviométrico,ou ter instalado placas de energia 
solar para diminuir os impactos causados ao meio ambiente com o uso da energia 
elétrica. 

Melhorar biblioteca o funcionamento da biblioteca, e funcionários preparados para 
fazer reservas de livros. 

A biblioteca não tem espaço suficiente para todos na parte da manhã e tarde, que é 
o horário de todos os cursos.  

Os banheiros são muito nojentos. A falta de informações tbm são um problema. só 
temos um quadro perto do cgae (que utilizam) e mesmo assim quase não utilizam 
em favor da agronomia pq a coordenação não tenta ter essa ligação. Não existe 
lugares para sentar. Os poucos que existem estão no sol. Nós não ficamos o tempo 
todo dentro da sala! E não cortem mais arvores, as sombras ja são poucas e o calor 
é enorme. Todos sabemos que existe mais de uma forma de fazer as raízes 
pararem de crescerem para o lados. Só que cortar era mais fácil do que arrumar. 
Espero que mauro não use mais essa desculpa e comece a ser sincero em relação 
as coisas que acontecem dentro do campus. A segurança não existe. vcs estão 
mais preocupados nas pessoas andando sem capacete do que com os marginais 
que circulam dentro do campus. Qualquer um consegue entrar e sair a hora que 
quer. Tiraram todos os seguranças que existiam. Para se fazer uma boa gestão é 
necessário ouvir os alunos. Pq nós que ficamos no campus e não numa sala 
climatizada. Nós que andamos de pé à noite por la. E para mauro, para com essa 
historia de mandar todo mundo abafar as coisas. Todo mundo fica sabendo o que 
só gera mais boatos, insegurança e medo. Todo mundo ficou sabendo do vídeo, do 
assalto, etc.  A forma mais fácil é punir os culpados (o que não acontece nessa 
gestão) e tentar deixar o ambiente mais seguro. E ser sincero e ouvir os alunos é a 
forma mais fácil de fazer isso.   

Com relação a ventilação do refeitório deveriam instalar os ar condicionados que lá 
estavam e foram retirados, ou ao menos instalar ventiladores para melhorar a 
ventilação durante as refeições, pois, está muito quente nos horários das refeições. 
Os laboratórios muitas vezes não atendem a quantidade de estudantes em aulas 
práticas por conta do espaço reduzido. 

É boa, mas pode melhorar mais!  

Acho que a estrutura do campo em si é muito boa, apesar de mas dificuldades, 
principalmente quanto ao acervo de livros e o acesso a eles. Mas coisas que me 
incomodam muito é a mudança da política, que passou a ser menos rígida quanto a 



 

 

 

 

uniformização dos alunos, principalmente do ensino médio, além da falta de 
incentivo da escola quanto a eventos do próprio campus. Outras coisa é quando a 
misogenia existente, visto que alunAs não podem acessar o refeitório da escola 
quando estão com os ombros expostos.  

Infelizmente, devido a circulação em massa de pessoas desconhecida favorece 
situações perigosas aos estudantes, como assaltos a acidentes. 

O campus é maravilhoso, porém pequenos detalhes mudam muito... 

Bom 

melhorar a iluminação, internet, controle de pessoas que acessam o campus dentre 
outras coisas. 

melhorar a infraestrutura dos laboratórios 

O campus oferece o básico necessário para a proposta de cada curso apresentado. 

O Campus apresenta uma boa infraestrutura, fornecendo aos estudantes boas 
condições de estudo. 

Acho absurdo que as meninas não possam entrar no refeitório de camisetas sem 
mangas ou shorts curtos e os alunos homens possam.  

O campus é um bom lugar, porém precisa de melhorias referentes aos cursos 
ofertados, no quesito de mais laboratórios, equipamentos para atividades, mas 
oportunidades para desenvolver trabalhos dentro da instituição.  Apoio dos líderes  
nas ideias, referente a melhorias e possibilidades desenvolvimento. Tecnologias 
dentro do setor agronômico, mais teorias na prática. Uma liberdade maior para o 
curso superior, tendo em vista os grandes processos para conseguir algo como ( 
transporte para atividades, utensílios, espaços),menos processos. Mais livros da 
área de agronomia, um espaço maior para estudar. Mas bancos para sentar nos 
horários vagos, praças com mais árvores ( o campus é muito quente). Banheiros 
maiores, com mais vasos e chuveiros ( menos burocracia para os estudantes que 
não moram no campus,para tomar um banho).  

Mais segurança, acesso ao Campos muito ruim. 

Segurança contra incêndio na biblioteca existe? Fiquei na dúvida, caso não tenha 
aconselho a ter, pois temos um bom acervo.  

É necessário ar-condicionado no refeitório. 

Quando será aumentada a segurança do campus?  

Em relação aos sanitários, seria coerente se houvesse materiais higiênicos, pois 
para os banheiros dos alunos não há papel higiênico, por exemplo. Em relação a 
biblioteca, deveriam melhorar a climatização, e também que houvesse uma 
rigorosidade a respeito do silêncio, pois as vezes alunos vão para esse espaço 
apenas para fazer barulho e nada mais. No tocante ao refeitório, também seria 
interessante revisar a questão da climatização, porque é um espaço que faz muito 
calor, no entanto existem "n" ar condicionados!! A internet é outra problemática 
presente, porque além de ser lenta e limitada, essa não funciona nas salas 

A segurança deixa a desejar e refeitório também por parte dos terceirizados 

A falta de Segurança na instituição é critica, pois a pouco tempo estava ocorrendo 
assaltos dentro da instituição, a higiene dos banheiros é péssima, a falta de 
cilamtizaçao do refeitório é absurda, a ausência de regras na biblioteca é altíssima, 
e a falta de acessibilidade nos laboratórios de informática é absurda. desde já 
espero melhorias já que o prédio de Graduação será inaugurado amanha.  

Acredito que deveria reativar a academia e a sala de jogos para lazer dos alunos 
moradores, e promover reformas nos alojamentos.  

Criação de mais atividades de lazer no campus 

Melhoria da ventilação do refeitório  

A segurança interna e o controle de acesso de pessoas ao campus deveria será 
reforçado, principalmente durante a noite, que é o horário que os estudantes ficam 
mais vulneráveis a ataques de criminosos. 

Seria bom se houvesse uma mudança na política sem emprestimo de livros, pois o 
alunos pegam quando querem e devolvem quando querem, passando meses com o 
livro, quando no mesmo momento outra pessoa não pode pegar, porque o aluno 
anterior que pegou não tem data para devolver. 

Falta de salas para o curso de licenciatura 



 

 

 

 

Melhorem a internet e coloquem materias e higiene nos sanitários 

Muito dinheiro disponibilizado, para pouca obra de infraestrutura. Tem que ficar de 
olho [ ] 2.  

Não tenho duvidas 

Estamos em 2018, no entanto o IFPE- campus vitória tem em sua infraestrutura 
física e tecnológica aspectos de 15 a 20 anos atrás estão atrasado no 
desenvolvimento afetando na qualidade de estrutura do campus e impossibilitando a 
melhoria contínua da educação.  

Deveria haver mais laboratórios, sobretudo porque o nosso curso relativo a área de 
Química é muito experimental, a limpeza de forma geral, pois não há pessoal 
suficiente para dar conta do trabalho, um espaço de lazer mais efetivo e a facilitação 
da circulação dos estudantes, principalmente da inclusão do pessoal da licenciatura 
nos espaços. Uma sugestão seria um projeto de limpeza/sustentabilidade no qual 
alunos voluntários de cada turma seriam intercalados para cuidar dos espaços que 
eles ficam, salas de aula principalmente, onde teria representantes que iriam limpar 
a sala de manhã, a tarde e a noite, conforme o turno dos mesmos, além da 
confecção de lixeiras seletivas para cada sala, ao final do período iam ser avaliados 
as turmas que melhor cuidaram de suas salas e separaram seu lixo, essa avaliação 
seria feita pelo pessoal terceirizado da limpeza, e faria uma gincana, em que a 
maior pontuação das provas seria da limpeza de sala, quem ganhasse a gincana 
poderia ganhar uma viajem da turma, entre outras coisas, assim os alunos seriam 
motivados a cuidar do lixo, separando-o e também limpar as salas de aula, isso 
dava muito certo na minha antiga escola do ensino médio, talvez seja uma solução 
viável também aqui.  

Boa 

Para início de conversa, é de suma importância ressaltar o esforço tido da gestão 
para realização de alguns avanços no campus, mas claro que não podemos negar a 
necessidade de melhorias principalmente com relação a segurança do campus, por 
ser uma grande área, deveria se ter um sistema de segurança mais acentuado e 
que proporcionasse maior acessibilidade ao campus e maneira geral, sem medo de 
ir e vir. Além de algumas reformas que se fazem necessária, como banheiros, que é 
um pouco ultrapassado os que possuímos, tendo em vista que se trata de um 
instituto federal. Além de que os cursos de graduação parecem ser um pouco 
esquecidos no campus, onde se perde autonomia em função do ensino médio.  

As rampas para cadeirantes é péssima. 

Acredito que os espaços poderiam ser mais iluminados externamente, além disso, 
ter mais seguranças em todo o campo a noite. 

Infelizmente há necessidades de melhorias no campus, em que não existe 
enfermaria a noite, a secretaria mal funciona, a internet se encontra em uma 
precaridade em que o acesso é horrível, os banheiros não tem produtos de limpeza, 
a biblioteca é uma grande decepção em que o barulho é enorme e muitas vezes 
não da pra estudar pois grande parte dos alunos estudantes aproveitam o espaço 
como ambiente de lazer e ficam: jogando, escutando música, dormindo, comendo e 
conversando. Além disso, não livros suficientes para atender a demanda de 
estudantes. Acredito que uma fiscalização mais eficaz poderia minimizar essa 
problemática, além de mais comprometimento e responsabilidade por parte de 
todos.  

tenho uma crítica com relação a estrada de acesso ao IF. Um percurso curto, mas 
de pécima condição em qualquer época do ano. em relação ao curso de 
Licenciatura em Química falta laboratório especifico para o curso . em relação a 
segurança é necessario almento do efetivo , rondas motorizadas com mais 
frequêcia e uma triagem mas adequada na portaria . 

Mais segurança, espeço de lazer e um maior apoio aos terceirizados. 

Minha maior crítica vai a nossa biblioteca, aquele espaço precisa emergentemente 
que seja melhorado no que se refere ao uso adequado, há várias ocasiões do dia 
que alunos retidos e em horários vagos usam a biblioteca como sala de bate papo 
ou local de lazer tornando aquele local barulhento e de difícil concentração para 
leitura ou estudo. Na verdade isso é um problema administrativo e cabe aos 
funcionários a responsabilidade de tomar atitudes, mas confesso que a biblioteca do 
IFPE- Vitória é mais barulhenta que já vi em toda minha vida, a minha sugestão é 



 

 

 

 

que se ative a sala de jogos que sempre fica fechada para que alunos que estão 
desocupados fiquem impedindo que outros se desenvolvam se aprofundando nos 
estudos. 

A infraestrutura está ótima de acordo com minha concepção! 

Condições de campo, referente ao espaço para o cultivo, ainda temos dificuldade 
para se liberar uma área !  

Precisa melhorar.... 

Mesmo diante das dificuldades e limitações encontradas no campus, mediante a 
esforços de alunos e professores, conseguimos superar essas limitações e 
dificuldades e fazer com que nosso campus “ande”, mas mesmo com toda essa 
força de querer, se torna necessário uma maior disponibilidade de equipamentos e 
reformas nas estruturais dos laboratórios, pois trabalhamos na base do improviso, e 
isto não está certo, dentro de uma instituição que quer ofertar a ciência e tecnologia 
para o estudante. Acho que devemos melhorar as condições dos nossos 
laboratórios, tanto em infraestrutura quanto em equipamentos (vidrarias, máquinas, 
etc.) e reagentes. Outro impasse também é a burocracia que se tem para se fazer 
alguma atividade no campus e quando se vai procurar a oportunidade fora, temos 
outro entrave na hora de procurar um estágio, pois por não se procurar o convênio  
com grandes empresa, impulsionando o profissional ao mercado de trabalho, o 
aluno fica limitado ao ensino a sala de aula e não pode colocar em prática o assunto 
passado em aula, isso limita o profissional em sua área de atuação, visto que a 
atividade prática devia ser vista como atividade complementar as aulas de sala. 
Vale salientar também que é de extrema importância, o concurso especifico para a 
seleção de professores, visto que o campus sofre com a falta de professores 
destinados a cada área específica, promovendo a atuação de um profissional que 
muitas vezes não teve experiência com área, mas por conta de limitações, acaba 
tendo que improvisar e assumir aquela função dentro da instituição 

Ruím 

Sugiro melhorias nas moradias estudantis, principalmente com relação a 
climatização. Bem como nas salas de aula e também na biblioteca.  
A alimentação está boa, porém pode melhorar principalmente com a diversificação 
das saladas e oferta de suco e leite diariamente. A iluminação do campus também 
precisa melhorar, principalmente a noite, uma vez que, temos alunos e alunas 
residentes que circulam pelo campus. Precisa aumentar também o contingente vez 
vigilância principalmente na ronda. 

Deve-se olhar mais as necessidades de aprendizagem do aluno, criando novos 
espaçosbde leitura e de estudo, fazendo com que sua aprendizagem seja 
agradável. 

Ainda é preciso melhorar muito, principalmente a questão de acessibilidade do 
campus; mais banheiros (a maioria dos que existem são pra servidores e apenas 1 
banheiro feminino e masculino para os alunos), o horário de funcionamento do 
refeitório deveria ser extendido, pois muitos alunos chegam após os horários de 
refeição atuais e a ventilação das salas, colocando ar-condicionados que realmente 
ventilem.  

 
 

 

4.5.3 Diagnósticos da avaliação da infraestrutura - segmento técnico- 
administrativo campus, Sede EaD e Reitoria  

 

Segmento: Técnico-Administrativo 

Campi Presenciais, Sede EaD e Reitoria 

melhoria da acessibilidade tendo em vista a necessidade de alunos portadores de deficiências e que 
precisam um estudo e análise da inserção de rampas de acesso e outras adequações a  realidade do 
discente. 

-Quanto aos controles de segurança: não é claro quais políticas são adotadas, não sabemos o que é feito 
com as anotações de placas de veículos, não há controle de acesso de pedestres, as poucas câmeras 



 

 

 

 

existentes não são auditadas e acompanhadas.  
-Não há sinalização nas vias.  
-Não há identificação nos prédios; 
-Não há identificação em braile nas salas ou prédios; 
-Não há controle de velocidade dos veículos que trafegam; 
-Não há controle de estacionamento para áreas proibidas(faixas amarelas, esquinas, área de cadeirantes); 
-Algumas áreas ficam escuras à noite; 
-Há áreas que poderiam ser iluminadas com o "controle" de sensores de presença a fim de economizar 
energia. 
-Não há coleta sistematizada de água das chuvas ou aparelhos de ar condicionado; 

Para uma sede provisória está aceitável. 

No geral, apesar de não ser a sede definitiva, os espaços do campus Igarassu é muito bom e temos todas 
as condições e desenvolver um ótimo trabalho. 

Necessário a construção urgente de um Castelo de água, e também de uma piscina semi-olímpica além de 
uma pista olímpica de corridas para práticas esportivas por estudantes e servidores; necessário também a 
construção de uma sala de descanso e de um salão de jogos para dos servidores. 

Nada a acrescer 

Como ainda estamos num campus provisório existem muitas pendência para serem sanadas. 

Acho que o acesso ao campus é ruim, pois a parada de ônibus é longe e deserta, além disso, não há 
sinalização na proximidade e isso poderá acarretar em acidentes de trânsito.  

Sugestão: realizar curso de treinamento para utilização de extintor de incêndio e como agir em momentos 
que necessitem de evacuação, etc 

Recentemente o campus passou por uma reforma referente a acessibilidade, o que melhorou muito, no 
entanto, ainda há espaços sem acessibilidade. Quanto ao espaço de convivência, não temos. Existe uma 
praça mas ela não se configura como espaço de convivência. A cantina voltou a funcionar, o que foi bem 
positivo para a comunidade acadêmica, ainda assim precisamos de um espaço para fazer refeições e 
descansar no intervalo do almoço, por exemplo. A internet oscila e às vezes fica bem lenta. Já em relação a 
segurança, ela é praticamente inexistente, não há controle das pessoas que circulam no campus, sem 
contar que a iluminação à noite é bem precária. 

Sugiro maior número de banheiros para os alunos, com estrutura para banho, e banheiros mais largos, para 
melhor acesso de cadeirantes e pessoas obesas, bem como melhorar a velocidade da internet wi-fi, uma 
biblioteca mais ampla, com sala de estudo em grupo e arborizar mais o campus. 

Desconheço. Não houve integração ou esclarecimentos sobre. 

Necessário adequação das instalações físicas para os servidores com mobilidade reduzida (não temos 
servidores nessas circunstâncias mas poderemos ter) 

Melhorar banheiro dos servidores, maior numero de saslas de aula e administrativas 

Boa mas poderia melhorar com novos recursos. 

NÃO HÁ DÚVIDAS 

O campus precisa de um auditório de verdade. Uma sala de aula modular é utilizada para este fim. Quando 
teremos um serviço de limpeza eficaz? A internet é ineficiente... varias vezes passamos todo o expediente 
sem rede, fora que quando funciona é caindo a cada instante, situação deplorável. A comunicação pode 
melhorar e muito, inclusive, em termos de IFPE, não apenas de Campus Caruaru. Sobre o espaço de 
convivência, não respondi com clareza, qual o espaço? A área de convivência (acredito que não... esse 
espaço é destinado aos estudantes). Temos uma copa e uma sala de descanso, são pequenos espaços 
mas são bons, porém, os estudantes estão utilizando esses espaços, já levamos o problemas para a 
gestão. A acessibilidade pode melhorar apesar desse não ser um problema para o campus. As instalações 
administrativas são um pouco caóticas, muitos setores aglomerados em um mesmo espaço. As questões de 
segurança no que se refere ao acesso ao campus precisam melhorar urgentemente.  

aumentar número de salas 

O Campus Vitória de Santo Antão é essencialmente ligado ao ensino Agrícola. Por esse motivo, sugiro uma 
melhor atenção e disponibilização de mais investimentos para o setor agropecuário desta instituição. 

O Campus apesar de ter um área territorial muito grande, os espaços destinados  às atividades técnicos 
administrativas são mal divididos. 

De uma forma geral o campus conta com boa estrutura, mas as áreas mais distantes não encontram-se nos 
padrões da acessibilidade e/ou conforto.  

Nada a declarar. 

Criação de sala de convivência e descanso para intervalos de almoço, para emergências (em caso de 
algum mal estar, por exemplo), maior acessibilidade para cegos e cadeirantes, por exemplo. 



 

 

 

 

Deveria haver uma programação para preservação do local e do mobiliário. A limpeza das instalações é 
péssima. A quantidade de banheiros é insuficiente. Dedetização ineficaz, servidores convivendo com 
roedores no local de trabalho. 

Bom 

Adequação 

O acesso ao Polo é distante para os alunos e funcionários,os alunos reclamavam da chegada a cidade e 
tinham que vir a pé de muito longe , devido a dificuldade do transporte chegar até lá; 
 O Polo funciona em duas salas ,onde uma funciona adaptada para a coordenação e funcionários 
separadas por mesas e o outro espaço é a biblioteca; 
 O banheiro utilizado é o dos professores pertencentes a escola;  
A internet utilizada pelos funcionários/alunos/ professores/tutores, foi adquirida pelos que fazem o POLO 
(servidores),  utilizando de rateio para funcionamento.Ou seja não existe internet do governo para utilização 
do Polo como um todo; 
Existe um vigia que faz a segurança do prédio, ficando na portaria, dando informações  a quem chega e 
observando o movimento que se dá no Polo nos dias de funcionamento; 
Enfim, o prédio utilizado é bom, porém necessitaria de melhor dimensionamento para utilização das áreas 
em parceria com o governo federal. 
 
PS.: teve situações que marquei como inexistentes por não ter visto no prédio, no entanto pode até existir.  

Prédio em condições precárias e com pouca manutenção. 

bom, carecendo de atualizações nas dependências  

Deveria ter a opção "desconheço", pois como não conheço todas as instalações do Campus, não sei se 
inexiste ou se é apenas desconhecimento da minha parte. 

EXISTE CONSCIÊNCIA E A PREOCUPAÇÃO EM ATENDER AS NECESSIDADES. PORÉM MUITO 
POUCO INVESTIMENTO DE FATO. 

O nosso principal problema é que não temos um prédio, ou seja, estamos arranjados no Campus Recife, 
então boa parte do questionário respondi inexistente por esse motivo. Não temos suficientemente estrutura 
e condições de estarmos dentro do Campus, estamos arranjados (apesar que eu reconheço que funciona, e 
funciona relativamente bem). 

Deixa a desejar o valor quanto à segurança contra incêndio devido aos extintores vencidos, sem inspeção 
rotineira e manutenção, hidrantes inoperantes por falta de acessórios (mangueiras, esguichos, chaves, 
conexões), iluminação de emergência faltando em muitos pontos, falta de rota de fuga adequada no 
auditório, não existe plano de abandono, sem brigada de incêndio, sem líderes de abandono, nenhum 
servidor recebe treinamento de combate a incêndio, não existe sistema de detecção e alarme de incêndio 
(central de fumaça, botoeiras e detectores), falta constante de papel higiênico nos sanitários masculino dos 
blocos B, C e F, não é realizada manutenção preventiva dos bebedouros, sistema de dutos de ar 
condicionado do auditório sem manutenção a muitos anos, apenas se limpa os filtros do aparelho. não 
existe avaliação de potabilidade da água nos bebedouros e pias dos banheiros, não existe gestão adequada 
de resíduos sólido, havendo mistura de resíduos e recipientes inadequados para coleta. 

Quando será que a reitoria vai sair desse prédio? A Reitoria PRECISA de um espaço em separado do 
campus Recife 

Desconheço um rotina para avaliação da infraestrutura, pois o prédio é antigo. O preocupante é a parte de 
rede de energia elétrica . 

Espaço/sala de trabalho apertada para o quantitativo de pessoas no setor. 

sem ressalvas 

A Reitoria necessita do espaço próprio, o anexo da Sudene não possui acessibilidade. 

Avaliação feita com base do local de trabalho  - Parte 2 da Reitoria - Anexo da SUDENE.  

 

 

5 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE (DO DIAGNÓSTICO À AÇÃO) 
 
 

Nesta seção, apresentam-se as ações propostas com base e fundamentadas na análise 

dos diagnósticos da avaliação interna, visando à melhoria das atividades acadêmicas e da 

infraestrutura física. A CPA do IFPE em sua metodologia de avaliação, reconhece esta seção 



 

 

 

 

como o processo de regulação interna amparado na comunidade, pois estas informações serão 

amplamente divulgadas e acompanhadas na Instituição, a partir da divulgação deste Relatório 

Parcial de Avaliação Interna, postando-se a cada ano no INEP, o quadro a seguir, para efeitos de 

verificação dos impactos da avaliação na Instituição.  

 

Ação  Prazo Status 
Setor 

responsável 

Investir permanente e progressivamente na 
qualidade da rede Internet, especialmente nos 
quesitos estabilidade e velocidade para 
atendimento em especial as atividades de sala de 
aula e outroas práticas didático-pedagógicas. 

12/2019 
Em 

andamento 

PROAD/DADT/ 
DG Campi 

DEaD 

Implantar nos polos EaD ou melhorar a qualidade 
dos recursos internet para acesso a rede, 
garantindo estabilidade e velocidade de acesso à 
internet, acesso à rede sem fio e uso da internet 
para atividades acadêmicas.  

12/2019 
Em 

andamento 

Governo 
Estadual/ 
Prefeitos 

Municipais/ 
DEaD 

Elaborar, Implementar e acompanhar plano de 
manutenção, conservação, qualificação, e 
ampliação dos seguintes espaços: salas de aula, 
sala dos professores, auditórios, instalações 
sanitárias, laboratórios de informática e práticas 
didáticas, espaços de convivência e alimentação, 
espaços de atendimento ao discente. 

12/2019 
Em 

andamento 

PROAD/ 
DG Campi 

DEaD 

Garantir a criação de espaços de convivência e 
alimentação, espaço de atendimento aos discentes, 
biblioteca, laboratórios de informática e laboratórios 
de práticas de ensino e didáticas, e auditórios. 

12/2019 
Em 

andamento 

PROAD/ 
DG Campi 

DEaD (Governo 
Estadual/ 
Prefeitos 

Municipais) 

Elaborar plano de melhoria ergonômica dos  
espaços: salas de aula, auditórios, laboratórios e 
espaço de atendimento ao discente e biblioteca, 
especialmente nos aspectos acústica e 
ventilação/climatização. 

12/2019 
Em 

andamento 

PROAD/ 
DG Campi 

DEaD (Governo 
Estadual/ 
Prefeitos 

Municipais) 

Elaborar um plano de melhoria das instalações 
sanitárias nos campi presenciais relativo aos itens: 
quantitativo e dimensões das instalações sanitárias. 

12/2019 
Em 

andamento 
PROAD/ 

DG Campi 

Garantir nos campi presenciais e nos polos EaD o 
suprimento permanente de materiais de higiene. 

12/2019 
Em 

andamento 

PROAD/ 
DG Campi 

DEaD (Governo 
Estadual/ 
Prefeitos 

Municipais) 

Garantir nos Polos EaD a conservação das 
instalações sanitárias.  

12/2019 
Em 

andamento 

PROAD/ 
DEaD (Governo 

Estadual/ 
Prefeitos 

Municipais) 

Promover treinamento das equipes dos refeitórios 
nos campi Agrícolas no aspecto qualidade do 
atendimento 

12/2019 
Em 

andamento 
DAE/DGPE/DG 

Campi 



 

 

 

 

Realizar pesquisa de opinião com a comunidade 
acadêmica usuária dos refeitórios referente a 
qualidade da alimentação, incluindo-se os aspectos 
relativo a variedade do cardápio, qualidade 
nutricional, etc. 

12/2019 
Em 

andamento 
DAE/ 

DG Campi 

Implementar melhorias na qualidade da 
alimentação nos refeitórios dos campi agrícolas, 
decorrente do treinamento das equipes e pesquisa 
de opinião com a comunidade acadêmica. 

12/2019 
Em 

andamento 
DG Campi 

Elaborar plano de contratação de vigilantes para 
controle do acesso e melhoria da segurança 
interna. 

12/2019 
Em 

andamento 

PROAD/ 
DG Campi 

DEaD (Governo 
Estadual/ 
Prefeitos 

Municipais) 

Realizar estudo para contratação e/ou 
implementação de sistema de monitoramento 
interno por câmeras para melhoria da segurança 
interna. 

12/2019 
Em 

andamento 

PROAD/ 
DG Campi 

DEaD (Governo 
Estadual/ 
Prefeitos 

Municipais) 

Orçar a contratação de empresa de segurança 
patrimonial para assegurar o controle do acesso e a 
segurança interna, podendo incluir o serviços de 
ronda por viaturas e motos.  

12/2019 
Em 

andamento 

PROAD/ 
DG Campi 

DEaD (Governo 
Estadual/ 
Prefeitos 

Municipais) 

Implementar ações para garantir a melhoria da 
disponibilidade do AVA na EaD. 

12/2019 
Em 

andamento 
DEaD/DADT 

Implementar ações para garantir a melhoria do 
serviço de suporte do AVA na EaD. 

12/2019 
Em 

andamento 
DEaD/DADT 

Implementar ações para melhoria da qualidade da 
informação e comunicação, considerando os 
aspectos: acessibilidade comunicacional, 
Interatividade, acesso ao email institucional, acesso 
às mídias institucionais online e suporte de 
tecnologia em informática. 

12/2019 
Em 

andamento 

PROAD/ASCOM
/DADT/DG 

Campi 

Criar e implementar campanhas publicitárias por 
meio de diversos suportes e linguagens a fim de 
promover a melhoraria do conhecimento das 
políticas, ações e serviços de comunicação e 
suporte informática no IFPE. 

12/2019 
Em 

andamento 
ASCOM/DADT/ 

DG Campi 

Criar, implementar e acompanhar o plano de 
ampliação, manutenção e adequação da 
infraestrutura física, observando-se os instrumentos 
legais que tratam da acessibilidade arquitetônica, 
especialmente quanto aos itens: barra de apoio nos 
banheiros; instalação de lavabos e bebedouros com 
altura acessível aos usuários de cadeiras de rodas 
e corrimão de proteção em escadas. 

12/2019 
Em 

andamento 
PROAD/ 

DG Campi 

Elaborar e implementar plano para atualização de 
hardwares, softwares em equipamentos de 
informática destinados as práticas de ensino e 
aprendizagem, pesquisa e extensão. 

12/2019 
Em 

andamento 

PROAD/DADT/ 
DG Campi 

DEaD (Governo 
Estadual/ 
Prefeitos 

Municipais) 



 

 

 

 

Elaborar e implementar plano para implantação de 
internet nos laboratórios de informática dos polos 
EaD.  

12/2019 
Em 

andamento 

PROAD/DADT/ 
DG Campi 

DEaD (Governo 
Estadual/ 
Prefeitos 

Municipais) 

Elaborar campanha publicitária para divulgação dos 
resultados e análise da autoavaliação institucional, 
incluindo-se a realização de reunião com a 
comunidade acadêmica e Dirigentes nos campi e 
EaD, e divulgação por meio de mídias digitais 
online e peças gráficas como cartazes e banners. 

12/2019 
Em 

andamento 

CPA/ASCOM/ 
DG Campi e 

EaD 

Intensificar a participação da comunidade 
acadêmica no processo de autoavaliação por meio 
de campanhas publicitárias, elaboração de 
manuais, peça audiovisual(vídeo) e gráficas 
(cartazes e banners) para divulgação das ações da 
CPA. 

12/2019 
Em 

andamento 

CPA/ASCOM/ 
DG Campi e 

EaD 

Fortalecer as ações das CPA setoriais nos campi e 
EaD por meio da participação da CPA em reuniões 
e participação em eventos internos. 

12/2019 
Em 

andamento 
CPA/DG Campi 

e EaD 

Elaborar campanha de publicitária para divulgação 
dos resultados das avaliações externas (Cursos, 
ENADE e Avaliação Externa Institucional), 
incluindo-se a realização de reunião com a 
comunidade acadêmica e Dirigentes nos campi e 
EaD, e divulgação por meio de mídias digitais 
online e peças gráficas como cartazes e banners. 

12/2019 
Em 

andamento 

CPA/ASCOM/ 
DG Campi e 

EaD 
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