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Apresentação 
 

A Autoavaliação Institucional é uma das etapas do processo de avaliação do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES). Ela tem como objetivo traçar um diagnóstico da realidade da 

Instituição em relação a diversos aspectos, como infraestrutura, corpo docente e políticas adotadas. Esse 

diagnóstico deve servir como subsídio fundamental para o planejamento estratégico das ações e políticas 

que compreendem o processo de melhoria contínua da educação ofertada pelo Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. 

As razões acima citadas tornam evidente a importância da Autoavaliação Institucional. Com foco 

nessa importância, os trabalhos da Comissão Própria de Avaliação (CPA) desse Instituto foram pautados na 

idoneidade que tal processo requer, de forma que os resultados pudessem retratar a mais fiel imagem do 

Instituto. Durante alguns meses, a CPA manteve reuniões para planejamento de ações e implementação 

das estratégias para realização da consulta à comunidade acadêmica. Como parte das ações, foi 

desenvolvido um sistema de informações on-line para aplicação da pesquisa, visando tornar mais ágeis e 

seguros a coleta e o processamento das informações. Campanhas de sensibilização da comunidade 

acadêmica para a importância da avaliação também foram realizadas. 

Este documento representa o trabalho realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, e contempla os resultados da 

Autoavaliação Institucional dos cursos superiores ofertados pelo Instituto referente aos anos de 2009 e 

2010. Como forma de contextualização, as primeiras seções desse documento trazem as motivações para 

avaliação institucional, com referências à base legal, e um breve histórico do Instituto com sua inserção 

regional. As seções seguintes descrevem o processo de autoavaliação em linhas gerais, apresentam a 

metodologia aplicada e uma síntese dos resultados para cada curso em cada uma das dimensões avaliadas.  

É preciso ressaltar o apoio da Pró-Reitoria de Ensino, a qual ofereceu a essa CPA todas as condições 

para realização desse trabalho, sem que esse apoio implicasse interferências no processo de avaliação, 

garantindo, assim, o caráter autônomo dessa Comissão. 

Por fim, gostaríamos de agradecer à comunidade acadêmica do Instituto Federal de Pernambuco, 

por sua participação no processo, respondendo conscientemente à pesquisa realizada. 

 

Cristiano de Santana Pereira 
Presidente da Comissão Própria de Avaliação 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco
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1 Considerações Iniciais 
 
 
A Avaliação, enquanto processo, implica uma reflexão crítica sobre a realidade. A avaliação possui 

dimensão pública e política. Portanto, deve ser pautada pela ética. 

 

          O Ministério da Educação tem como uma de suas grandes preocupações imprimir qualidade nas 

ações acadêmicas no Ensino Superior. Nessa perspectiva, em 14 de abril de 2004, através da Lei 10.861, foi 

instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, com a finalidade de promover a 

melhoria da qualidade da educação superior, orientar a expansão de sua oferta de vagas e aumentar a 

eficácia no compromisso e na responsabilidade institucional com a sociedade, dentre outros objetivos. 

Considerando seus objetivos específicos, o SINAES avalia instituições, cursos e o desempenho dos 

discentes. 

 

Com esse evento da autoavaliação, o IFPE objetiva promover a disseminação do processo de 

avaliação, incorporando-o a sua cultura organizacional, enquanto prática efetiva da gestão institucional e 

apresenta os resultados de 2009 e 2010, desenvolvidos no período de outubro de 2009 a novembro de 

2010 nos Campi Recife e Pesqueira.  Essa autoavaliação foi coordenada pela Comissão Própria de Avaliação 

– CPA – com a participação dos docentes, discentes e técnicos administrativos do Instituto. O presente 

relatório descreve os atores e os instrumentos envolvidos na pesquisa, a metodologia aplicada, as ações de 

sensibilização, o desenvolvimento da autoavaliação e o resultado final desse processo. 

 

 Dessa forma, o IFPE, mais uma vez, integra-se ao Processo de Avaliação Institucional, analisando a 

eficácia das suas atividades de ensino, segundo seu compromisso público, acadêmico e social, pois se 

avalia a fim de conhecer, promover, avançar e interferir, para transformar a realidade analisada, quando 

necessário. 

 

A instituição da Comissão Própria de Avaliação – CPA – pela Portaria nº 847/2009-GR, marca o 

início da Autoavaliação Institucional no IFPE referente ao biênio 2009-2010. Após a concepção e aprovação 

do seu regimento, a CPA elaborou o Programa de Autoavaliação Institucional que está organizado 

conforme os princípios e orientações do SINAES, com aplicação definida para os seguintes cursos de 

graduação: 
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Campus Recife 

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas  

 Design Gráfico 

 Engenharia de Produção Civil 

 Gestão Ambiental  

 Gestão de Turismo 

 Radiologia 

 

Campus Pesqueira 

 Licenciatura em Matemática 
    

 
 Este documento apresenta-se como um esforço da Comissão Própria de Avaliação – CPA, no 

sentido de contribuir para o contínuo aperfeiçoamento institucional e para estimular o estabelecimento de 

diretrizes de intervenção, quando for o caso, com o objetivo de superar as fragilidades evidenciadas nos 

questionários visando promover maiores avanços na Instituição, ao que concerne aos cursos de nível 

superior. 
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2 Histórico 
 

Em 23 de setembro de 1909, através do Decreto Nº. 7.566, o Presidente Nilo Peçanha criava em 

cada uma das capitais dos Estados do Brasil uma Escola de Aprendizes Artífices, destinadas a ministrar o 

ensino profissional primário e gratuito. 

 

Essas escolas tinham o objetivo de formar operários e contramestres. Os cursos eram ofertados sob 

o regime de externato, funcionando das 10 às 16 horas. A Escola de Pernambuco iniciou suas atividades 

em 16 de fevereiro de 1910. 

 
Desde a sua fundação até os dias atuais, a Escola de Ensino Industrial do Recife, com as 

denominações sucessivas de “Escola de Aprendizes Artífices”, “Liceu Industrial de Pernambuco”, “Escola 

Técnica do Recife” e “Escola Técnica Federal de Pernambuco (ETFPE)”, tem servido à região e ao país, 

procurando ampliar sua missão de enquanto Instituto Federal de educação tecnológica. Até hoje funcionou 

em três locais diversos: no período 1910/1923, teve como sede o antigo Mercado Delmiro Gouveia; a 

segunda sede da escola localizou-se na parte posterior do antigo Ginásio Pernambucano, na Rua da 

Aurora; a partir do início do ano letivo de 1933, passou a funcionar na Rua Henrique Dias, 609, mais uma 

vez no Derby, sendo a sede oficialmente inaugurada em 18 de maio de 1934. 

 

Uma nova mudança de endereço aconteceu em 17 de janeiro de 1983, quando a ETFPE passou a 

funcionar na Avenida Professor Luis de Barros Freire, 500, no bairro do Curado, em instalações modernas, 

projetadas e construídas com o esforço conjunto de professores, funcionários e estudantes. Nessa sede, 

hoje, funcionam o Campus Recife e a Reitoria do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO. 

 

Em 1999, através do Decreto S/N de 18/01/1999, a ETFPE é transformada em Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Pernambuco – CEFET-PE, ampliando seu portfólio de cursos e passando também 

a atuar na Educação Superior com cursos de formação de tecnólogos. É nesse quadro contínuo de 

mudanças e transformações, fruto, portanto, de um processo histórico, que se encontra inserido o CEFET-

PE. 
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É importante, ainda, pontuar as principais mudanças ocorridas no âmbito de atuação dos CEFETs, 

nas últimas três décadas, com as leis Nº 5.692/71 (Educação Profissionalizante Compulsória); Nº 7.044/82 

(Educação Profissionalizante Facultativa); e Nº 8.948/94 (Criação do Sistema Nacional de Educação  

Tecnológica). Através dessas leis, o CEFET-PE expandiu seu raio de atuação com a implantação das 

Unidades de Ensino Descentralizadas – as UNEDs. O Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina – 

CEFET Petrolina, foi criado a partir da Escola Agrotécnica Federal Dom Avelar Vilela – EAFDABV, pelo 

Decreto Presidencial (DOU nº. 227-A), de 26 de novembro de 1999. Esse Centro recebeu, por força do 

Decreto nº. 4.019, de 19 de novembro de 2001, a Unidade de Ensino Descentralizada de Petrolina, à época 

pertencente ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco; a Portaria Ministerial Nº 

1.533/92, de 19/10/1992, criou a UNED Pesqueira, no Agreste Central, e a Portaria Ministerial Nº 851, de 

03/09/2007, criou a UNED Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife. 

 

No ano de  2004, com a publicação do Decreto Nº 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta 

o § 2º do Artigo 36 e os Artigos 39 a 41 da Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a sede e suas 

unidades implantam os Cursos Técnicos na Modalidade Integrada. Já em 2005, com o Decreto Nº 5.478, de 

24 de junho de 2005, institui o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA.  

 

Finalmente, com a publicação da Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que criou os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFPE passou a ser constituído por um total de nove campi, a 

saber: os campi de Belo Jardim, Barreiros e Vitória de Santo Antão (antigas EAFs); os campi de Ipojuca e 

Pesqueira (antigas UNEDs do CEFET-PE); e o Campus Recife (antigo CEFET-PE), todos já implantados, além 

de mais três campi – Afogados da Ingazeira, Caruaru e Garanhuns – que se encontram em fase de  

conclusão de suas sedes. 

 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO nasce com uma 

substancial experiência de ensino na formação profissional Técnica e de Nível Superior, trazendo como 

Missão:  

“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 o desenvolvimento 
sustentável da sociedade.” (PDI-2008/2013). 
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2.1 Inserção Regional 
 

A constituição dos diversos campi do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

PERNAMBUCO foi realizada a partir da base territorial de atuação e caracterização das regiões de 

desenvolvimento onde eles estão situados. Ao ser constituído, o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO, surge como uma instituição de educação profissional e 

tecnológica com 569 professores, 523 servidores administrativos e 10.793 estudantes, distribuídos em 06 

seis campi situados em municípios distintos do Estado de Pernambuco no exercício 2009. Os referidos 

campi estão localizados em cinco Regiões de Desenvolvimento do Estado, a saber: na Região 

Metropolitana do Recife (RMR), na Região da Mata Sul (RMS) e nas Regiões do Agreste Central (RAC), 

Agreste Meridional (RAM) e Sertão do Pajeú (RSP), como mostra a Figura 1. Em 2010, foram criados três 

novos campi nas cidades de Caruaru, Garanhuns e Afogados da Ingazeira. 

 

 

Figura 1. Campi do Instituto Federal de Pernambuco. 
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3 A Autoavaliação Institucional 
 
A partir da década de 80, a Avaliação começou a se fazer presente, de modo mais sistemático, nas 

Instituições de Ensino Superior no Brasil, quando a Comissão Nacional de Reformulação do Ensino Superior 

propôs a instituição da autonomia plena das universidades brasileiras, acompanhada de um sistema 

permanente de avaliação e acompanhamento do seu desenvolvimento. A partir de então, instituiu-se a 

Avaliação Institucional que levou as Instituições a entenderem que autonomia plena só se adquire quando 

se tem competência e qualidade que inspiram o respeito e a confiança da sociedade, o que só seria 

possível através de avaliação sistemática de todos os aspectos da Instituição. 

Pautada nessa premissa, a Autoavaliação Institucional do IFPE tem como objetivo principal elaborar 

um diagnóstico da qualidade dos processos, estruturas, laboratórios, recursos humanos e pedagógicos,  

com a finalidade de promover o aperfeiçoamento dos cursos superiores e serviços oferecidos pela 

Instituição a esses cursos, fornecendo resultados para o planejamento de ações e 

implementação/efetivação de políticas que visem suprir suas fragilidades e consolidar seus pontos fortes. 

A Autoavaliação do IFPE foi elaborada observando a seguinte legislação vigente: 

 Lei Nº 9.394/1996 – LDB; 

 Lei Nº 10.861/2004 – SINAES; 

 Portaria Ministerial Nº 2.051/2004 – Regulamenta o SINAES; 

 Portaria Ministerial Nº 398/2005 – Operacionalização do SINAES; 

 Portaria INEP Nº 31/2005 – Procedimentos para organização e execução das avaliações; 

 Resolução INEP Nº 1/2005 – Comissões Multidisciplinares de Avaliação de Cursos e sua sistemática. 

 

Nessa perspectiva, a CPA do IFPE realizou a segunda avaliação, objeto deste relatório, orientando-

se pelos princípios fundamentais do SINAES, no que se refere a: responsabilidade social com a qualidade 

da educação superior; reconhecimento da diversidade do sistema; respeito à identidade, à missão e à 

história da Instituição; globalidade; e continuidade do processo avaliativo. Esse processo avaliativo 

contempla, portanto, as percepções dos atores envolvidos com a prática institucional e foi desenvolvido 

sem desdobramentos de natureza controladora ou fiscalizadora, apresentando total transparência nas 

suas etapas. 

Visando buscar o (auto) conhecimento da Instituição e na Instituição e, de acordo com o Art. 3º da 

Lei 10.861/2004, a CPA apresenta as dimensões avaliadas no processo avaliativo do IFPE/2009-2010: 
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1. A missão, objetivos e metas institucionais; 

2. A política para o ensino, a pesquisa e a extensão, e suas respectivas formas de operacionalização, 

incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, às bolsas de pesquisa, de 

monitoria e demais modalidades; 

3. A responsabilidade social da Instituição, especialmente no que se refere à sua contribuição com 

vistas à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; 

4. A comunicação com a sociedade; 

5. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu 

aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho; 

6. A organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos 

colegiados, sua independência e autonomia, e a participação dos segmentos da comunidade nos 

processos decisórios; 

7. A infraestrutura física, especialmente de ensino e de pesquisa, de biblioteca, de recursos de 

informação e comunicação; 

8. O planejamento e a avaliação, especialmente os processos, os resultados e a eficácia da 

autoavaliação institucional; 

9. As políticas de atendimento aos estudantes; 

10. A sustentabilidade financeira. 
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4 Metodologia 
 
 Para investigar as dimensões de avaliação propostas pelo SINAES, questionários foram submetidos 

ao corpo discente, ao corpo docente e aos técnicos administrativos dos setores acadêmicos de cada um 

dos cursos superiores da instituição. A viabilização dessa estratégia passou pela especificação e 

desenvolvimento de um sistema de informações on-line na web para prover agilidade e segurança ao 

processo de coleta das respostas dos questionários submetidos à avaliação. A exceção foi a avaliação de 

2009 do campus Pesqueira, na qual a coleta dos dados foi realizada utilizando formulários impressos. 

 Todos os formulários eram compostos por perguntas objetivas de múltipla escolha. O avaliador 

tinha disponíveis como opções de resposta Excelente, Bom, Regular, Ruim, Péssimo e Desconhece para 

indicar o conceito referente ao seu grau de satisfação ou seu desconhecimento do tópico avaliado.  A outra 

razão para disponibilizar a opção Desconhece, foi permitir que o avaliador a escolha caso o item avaliado 

não tenha referência com sua atividade. As questões, também chamadas de itens de avaliação, podem ser 

vistas nas tabelas presentes nos anexos deste documento. A Tabela 1 exibe a relação entre os formulários 

e os perfis a eles respondentes. 

 

 Perfil  

Formulário Discente Docente Técnico Questões 

Autoavaliação do aluno X   12 

Avaliação do curso e da infraestrutura X X  34 

Alunos avaliando professores X   11 

Autoavaliação do professor  X  12 

Avaliação das políticas adotadas na Instituição  X X 18 

Tabela 1. Formulários e perfis de aplicação. 

 

O processamento dos resultados se iniciou com a contabilização da quantidade de ocorrências de 

cada uma das opções de resposta disponíveis em todas as perguntas. Assim, o resultado dessa etapa 

apresenta quantos entrevistados responderam com os conceitos Excelente, Bom, Regular, Ruim, Péssimo 

ou desconhecer o item avaliado. As tabelas com resultados da contagem e percentuais equivalentes das 

ocorrências das opções de resposta de todos os formulários para cada curso estão contempladas nos 

anexos de I a XVIII deste documento. 

Com o objetivo de realizar um cálculo do desempenho médio para cada um dos itens avaliados, 

valores numéricos foram estabelecidos para os conceitos, conforme apresentado na Tabela 2. 
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No calculo da média (μ) de um item, estes valores são aplicados, respectivamente, à contribuição 

de cada conceito neste cálculo, conforme mostra a Equação 1.  Nela, as quantidades de respostas de cada 

um dos conceitos para o item em questão são representados por E(Excelente), B(Bom), Re(Regular), 

Ru(Ruim) e P(Péssimo). 

 

Conceito Representação Valor 

Excelente (E) vE 1,0 

Bom (B) vB 0,5 

Regular (Re) vRe 0,0 

Ruim (Ru) vRu -0,5 

Péssimo (P) vP -1,0 

Tabela 2. Definição dos valores por conceito. 
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Uma vez calculada a média do item utilizando (1), desejava-se obter um conceito que representasse esta 

média. Desta forma, foi preciso estabelecer intervalos de referência da média para os conceitos. Tais 

intervalos estão presentes na Tabela 3. 

 

Conceito Intervalo 

Excelente 75,0  

Bom 75,025,0    

Regular 25,025,0    

Ruim 25,075,0    

Péssimo 75,0  

Tabela 3. Intervalos de referência dos conceitos. 

 

Os cálculos utilizados para se chegar aos limites dos intervalos apresentados na Tabela 3, 

encontram-se no Anexo XIX deste documento. 

 

Uma síntese dos resultados da pesquisa está apresentada em tabelas agrupadas por campus, curso 

e perfil do avaliador (estudantes, professores e técnicos administrativos). Cada linha de uma tabela contém 
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os percentuais do número de itens do formulário, cujas médias corresponderam aos respectivos conceitos 

que rotulam as colunas. Por exemplo, na primeira tabela da seção Resultados 2009, que exibe os 

resultados da avaliação dos alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, o valor 90,9% na 

terceira linha, indica que, em 10 dos 11 itens avaliados no formulário “Alunos avaliando professores”, a 

média obtida estava na faixa estabelecida para o conceito Bom.  

 As duas próximas seções trazem todas as tabelas com a síntese resultados das pesquisas realizadas 

para os anos 2009 e 2010. As tabelas com as respostas para cada item dos formulários e as médias obtidas 

estão disponíveis nos anexos de I a XVIII. 
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5 Resultados 2009 

5.1 Campus Recife 
5.1.1 Alunos 

Campus: Recife 
Ano: 2009 
Curso: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

N Aplicação Nº de Itens avaliados 

Conceito (% com relação aos itens avaliados) 

Total 

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

1 Autoavaliação de aluno 12 8.3% 58.3% 25.0% 8.3%   100% 

2 Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 34   41.2% 41.2% 17.6%   100% 

3 Alunos avaliando professores 11   90.9% 9.1%     100% 

 

Campus: Recife 
Ano: 2009 
Curso: DESIGN GRÁFICO 

N Aplicação Nº de Itens avaliados 

Conceito (% com relação aos itens avaliados) 

Total 

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

1 Autoavaliação de aluno 12   66.7% 25.0% 8.3%   100% 

2 Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 34   5.9% 79.4% 14.7%   100% 

3 Alunos avaliando professores 11   90.9% 9.1%     100% 

 

Campus: Recife 
Ano: 2009 
Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL 

N Aplicação Nº de Itens avaliados 
Conceito (% com relação aos itens avaliados) 

Total 

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

1 Autoavaliação de aluno 12   75.0% 25.0%     100% 

2 Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 34   32.4% 55.9% 8.8% 2.9% 100% 

3 Alunos avaliando professores 11 18.2% 81.8%       100% 
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Campus: Recife 
Ano: 2009 
Curso: GESTÃO AMBIENTAL 

N Aplicação Nº de Itens avaliados 

Conceito (% com relação aos itens avaliados) 

Total 

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

1 Autoavaliação de aluno 12   75.0% 25.0%     100% 

2 Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 34   50.0% 47.1% 2.9%   100% 

3 Alunos avaliando professores 11   90.9% 9.1%     100% 

Campus: Recife 
Ano: 2009 
Curso: GESTÃO DE TURISMO 

N Aplicação Nº de Itens avaliados 

Conceito (% com relação aos itens avaliados) 

Total 

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

1 Autoavaliação de aluno 12 16.7% 75.0% 8.3%     100% 

2 Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 34   55.9% 44.1%     100% 

3 Alunos avaliando professores 11   100.0%       100% 

Campus: Recife 
Ano: 2009 
Curso: RADIOLOGIA 

N Aplicação Nº de Itens avaliados 

Conceito (% com relação aos itens avaliados) 

Total 

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

1 Autoavaliação de aluno 12 16.7% 58.3% 25.0%     100% 

2 Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 34   50.0% 44.1% 5.9%   100% 

3 Alunos avaliando professores 11 9.1% 81.8% 9.1%     100% 
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5.1.2 Professores e Técnicos Administrativos 

Campus: Recife 
Ano: 2009 
Perfil: Professor 

N Aplicação Nº de Itens avaliados 

Conceito (% com relação aos itens avaliados) 

Total 

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

1 Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 34   35.3% 52.9% 11.8%   100% 

2 Autoavaliação do professor 12 33.3% 66.7%       100% 

3 Avaliação das Políticas adotadas na Instituição 18   50.0% 44.4% 5.6%   100% 

Campus: Recife 
Ano: 2009 
Perfil: Técnico Administrativo 

N Aplicação Nº de Itens avaliados 

Conceito (% com relação aos itens avaliados) 

Total 

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

1 Avaliação das Políticas adotadas na Instituição 18   72.2% 22.2% 5.6%   100% 
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5.2 Campus Pesqueira 
5.2.1 Alunos 

 
Campus: Pesqueira 
Ano: 2009 
Curso: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 
 

N Aplicação Nº de Itens avaliados 
Conceito (% com relação aos itens avaliados) 

Total 

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

1 Autoavaliação de aluno 12 8.3% 41.7% 50.0%    100% 

2 Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 34   35.3% 50.0% 14.7%   100% 

3 Alunos avaliando professores 11  9.1% 81.8% 9.1%     100% 

 
5.2.2 Professores e Técnicos Administrativos 

 
Campus: Pesqueira 
Ano: 2009 
Perfil: Professor 
 

N Aplicação Nº de Itens avaliados 

Conceito (% com relação aos itens avaliados) 

Total 

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

1 Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 34   79.4% 20.6%     100% 

2 Autoavaliação do professor 12 8.3% 91.7% 
 

    100% 

3 Avaliação das Políticas adotadas na Instituição 18   77.8% 22.2%     100% 

 

Campus: Pesqueira 
Ano: 2009 
Perfil: Técnico Administrativo 

N Aplicação Nº de Itens avaliados 

Conceito (% com relação aos itens avaliados) 

Total 

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

1 Avaliação das Políticas adotadas na Instituição 18 5.6%  61.1% 33.3%     100% 
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6 Resultados 2010 

6.1 Campus Recife 
6.1.1 Alunos 

Campus: Recife 
Ano: 2010 
Curso: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

N Aplicação Nº de Itens avaliados 

Conceito (% com relação aos itens avaliados) 

Total 

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

1 Autoavaliação de aluno 12 8.3% 58.3% 25.0% 8.3%   100% 

2 Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 34   44.1% 44.1% 11.8%   100% 

3 Alunos avaliando professores 11   90.9% 9.1%     100% 

 

Campus: Recife 
Ano: 2010 
Curso: DESIGN GRÁFICO 

N Aplicação Nº de Itens avaliados 

Conceito (% com relação aos itens avaliados) 

Total 
Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

1 Autoavaliação de aluno 12   75.0% 16.7% 8.3%   100% 

2 Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 34   20.6% 73.5% 5.9%   100% 

3 Alunos avaliando professores 11   90.9% 9.1%     100% 

 

Campus: Recife 
Ano: 2010 
Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL 

N Aplicação Nº de Itens avaliados 
Conceito (% com relação aos itens avaliados) 

Total 

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

1 Autoavaliação de aluno 12   75.0% 25.0%     100% 

2 Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 34   29.4% 61.8% 8.8%   100% 

3 Alunos avaliando professores 11   90.9% 9.1%     100% 
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Campus: Recife 
Ano: 2010 
Curso: GESTÃO AMBIENTAL 

N Aplicação Nº de Itens avaliados 

Conceito (% com relação aos itens avaliados) 

Total 

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

1 Autoavaliação de aluno 12 8.3% 66.7% 25.0%     100% 

2 Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 34   50.0% 44.1% 5.9%   100% 

3 Alunos avaliando professores 11   90.9% 9.1%     100% 

Campus: Recife 
Ano: 2010 
Curso: GESTÃO DE TURISMO 

N Aplicação Nº de Itens avaliados 

Conceito (% com relação aos itens avaliados) 

Total 

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

1 Autoavaliação de aluno 12 16.7% 75.0% 8.3%     100% 

2 Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 34   23.5% 67.6% 8.8%   100% 

3 Alunos avaliando professores 11   90.9% 9.1%     100% 

Campus: Recife 
Ano: 2010 
Curso: RADIOLOGIA 

N Aplicação Nº de Itens avaliados 

Conceito (% com relação aos itens avaliados) 

Total 

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

1 Autoavaliação de aluno 12 16.7% 66.7% 16.7%     100% 

2 Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 34   29.4% 67.6% 2.9%   100% 

3 Alunos avaliando professores 11   90.9% 9.1%     100% 
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6.1.2 Professores e Técnicos Administrativos 

Campus: Recife 
Ano: 2010 
Perfil: Professor 

N Aplicação Nº de Itens avaliados 

Conceito (% com relação aos itens avaliados) 

Total 

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

1 Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 34   52.9% 47.1%     100% 

2 Autoavaliação do professor 12 16.7% 75.0% 8.3%     100% 

3 Avaliação das Políticas adotadas na Instituição 18   61.1% 38.9%     100% 

 

Campus: Recife 
Ano: 2010 
Perfil: Técnico Administrativo 

N Aplicação Nº de Itens avaliados 
Conceito (% com relação aos itens avaliados) 

Total 

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

1 Avaliação das Políticas adotadas na Instituição 18   72.2% 27.8%     100% 
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6.2 Campus Pesqueira 
6.2.1 Alunos 

Campus: Pesqueira 
Ano: 2010 
Curso: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

N Aplicação Nº de Itens avaliados 

Conceito (% com relação aos itens avaliados) 

Total 
Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

1 Autoavaliação de aluno 12 16.7% 66.7% 16.7%     100% 

2 Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 34   55.9% 44.1%     100% 

3 Alunos avaliando professores 11   90.9% 9.1%     100% 

 
 
6.2.2 Professores e Técnicos Administrativos 

 
Campus: Pesqueira 
Ano: 2010 
Perfil: Professor 
 

N Aplicação Nº de Itens avaliados 
Conceito (% com relação aos itens avaliados) 

Total 

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

1 Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 34   52.9% 47.1%     100% 

2 Autoavaliação do professor 12 16.7% 75.0% 8.3%     100% 

3 Avaliação das Políticas adotadas na Instituição 18   61.1% 38.9%     100% 

 

Campus: Pesqueira 
Ano: 2010 
Perfil: Técnico Administrativo 

N Aplicação Nº de Itens avaliados 
Conceito (% com relação aos itens avaliados) 

Total 

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

1 Avaliação das Políticas adotadas na Instituição 18   72.2% 27.8%     100% 
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7 Considerações Finais 
 

A Avaliação Institucional se constitui num meio privilegiado de autoconsciência e de compromisso. 

Ela é ferramenta de extrema importância, uma vez que visa consolidar ações educacionais exitosas, como 

também, diagnosticar problemas organizacionais e acadêmicos. Pode-se considerar a avaliação como um 

espelho que reflete os pontos favoráveis e desfavoráveis, as lacunas e excessos, potencialidades e 

fragilidades na percepção da comunidade acadêmica (gestores, docentes, discentes, técnico-

administrativos), quando  feita com critério e seriedade.  

A Avaliação Institucional não se resume à mensuração de produtos e índices a serem apresentados 

em tabelas e estatísticas. Ela consiste, essencialmente, em prover subsídios para atribuição de conceitos e 

emissão de juízos de valor sobre os processos e os produtos institucionais. Por serem relativos e sempre 

passíveis de discussão, a atribuição de conceitos e a emissão de juízos de valor devem resultar de um 

permanente processo de debate e de amadurecimento institucional. Os relatórios de avaliação não têm o 

objetivo de apresentar conclusões absolutas e indiscutíveis, mas, sim, apresentar-se como um instrumento 

norteador para promoção de debates e tomadas de decisões. 

Nessa perspectiva, o Relatório de Avaliação Institucional deve ser entendido como um instrumento 

a serviço do Planejamento e do Desenvolvimento Institucional, sendo visto como um mecanismo que leve 

a indução de melhorias, análises de novas propostas, modificações e transformação institucional, quando 

necessárias. 
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Anexo I 

Resultado da Pesquisa 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

2009 
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Campus: Recife  
Ano: 2009  
Perfil: Aluno  
Curso: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  
Formulário: Autoavaliação de aluno 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Assiduidade (4)19.05% (10)47.62% (4)19.05% (3)14.29% (0)0.00% (0)0.00% 0.36 Bom 

Pontualidade (4)19.05% (10)47.62% (6)28.57% (1)4.76% (0)0.00% (0)0.00% 0.40 Bom 

Participação nas aulas (5)23.81% (7)33.33% (8)38.10% (1)4.76% (0)0.00% (0)0.00% 0.38 Bom 

Participação em atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (2)9.52% (8)38.10% (4)19.05% (5)23.81% (1)4.76% (1)4.76% 0.13 Regular 

Participação em atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (2)9.52% (4)19.05% (7)33.33% (6)28.57% (1)4.76% (1)4.76% 0.00 Regular 

Participação em atividades de pesquisa (4)19.05% (3)14.29% (6)28.57% (8)38.10% (0)0.00% (0)0.00% 0.07 Regular 

Relacionamento com os colegas (12)57.14% (9)42.86% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.79 Excelente 

Relacionamento com os professores (9)42.86% (10)47.62% (2)9.52% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.67 Bom 

Dedicação aos estudos após as aulas (2)9.52% (12)57.14% (6)28.57% (1)4.76% (0)0.00% (0)0.00% 0.36 Bom 

Compreensão dos conteúdos ministrados (1)4.76% (14)66.67% (6)28.57% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.38 Bom 

Atualização com relação as potencialidades do curso e ao mercado de trabalho (3)14.29% (14)66.67% (3)14.29% (0)0.00% (0)0.00% (1)4.76% 0.50 Bom 

Utilização do acervo da biblioteca (1)4.76% (5)23.81% (4)19.05% (3)14.29% (8)38.10% (0)0.00% -0.29 Ruim 
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Campus: Recife  
Ano: 2009  
Perfil: Aluno  
Curso: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  
Formulário: Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Atualização do programa do curso com relação às demandas do mundo do trabalho (1)4.76% (14)66.67% (3)14.29% (3)14.29% (0)0.00% (0)0.00% 0.31 Bom 

Referências bibliográficas apresentadas nos planos de curso (2)9.52% (15)71.43% (2)9.52% (2)9.52% (0)0.00% (0)0.00% 0.40 Bom 

Acervo disponível na biblioteca para o seu curso (0)0.00% (4)19.05% (4)19.05% (10)47.62% (3)14.29% (0)0.00% -0.29 Ruim 

Ambiente para estudo na biblioteca (0)0.00% (4)19.05% (6)28.57% (7)33.33% (4)19.05% (0)0.00% -0.26 Ruim 

Atendimento na biblioteca (0)0.00% (3)14.29% (4)19.05% (6)28.57% (8)38.10% (0)0.00% -0.45 Ruim 

Atendimento no departamento acadêmico do seu curso (3)14.29% (10)47.62% (5)23.81% (1)4.76% (1)4.76% (1)4.76% 0.33 Bom 

Atendimento nos demais setores administrativos sem incluir o departamento acadêmico do seu curso (0)0.00% (5)23.81% (8)38.10% (6)28.57% (2)9.52% (0)0.00% -0.12 Regular 

Equipamentos dos coordenadores dos laboratórios (3)14.29% (10)47.62% (2)9.52% (0)0.00% (0)0.00% (6)28.57% 0.53 Bom 

Desempenho dos coordenadores dos laboratórios (1)4.76% (10)47.62% (2)9.52% (1)4.76% (0)0.00% (7)33.33% 0.39 Bom 

Acompanhamento pedagógico (1)4.76% (11)52.38% (3)14.29% (3)14.29% (1)4.76% (2)9.52% 0.21 Regular 

A empregabilidade e a inserção dos egressos do curso no mercado de trabalho (6)28.57% (12)57.14% (1)4.76% (0)0.00% (0)0.00% (2)9.52% 0.63 Bom 

Canais de participação dos alunos nas decisões acadêmicas (1)4.76% (5)23.81% (7)33.33% (3)14.29% (3)14.29% (2)9.52% -0.05 Regular 

Realização de atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (0)0.00% (5)23.81% (10)47.62% (5)23.81% (1)4.76% (0)0.00% -0.05 Regular 

Realização de atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (0)0.00% (3)14.29% (10)47.62% (4)19.05% (2)9.52% (2)9.52% -0.13 Regular 

Realização de atividades de pesquisa (2)9.52% (10)47.62% (9)42.86% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.33 Bom 

Limpeza e conservação dos banheiros (1)4.76% (2)9.52% (4)19.05% (6)28.57% (8)38.10% (0)0.00% -0.43 Ruim 

Atividades de esporte e lazer (0)0.00% (4)19.05% (5)23.81% (4)19.05% (5)23.81% (3)14.29% -0.28 Ruim 

Programas de assistência estudantil (aluno colaborador, auxílio transporte, auxílio alimentação) (0)0.00% (9)42.86% (4)19.05% (2)9.52% (2)9.52% (4)19.05% 0.09 Regular 
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Programas de assistência médica, odontológica e psicológica (0)0.00% (5)23.81% (7)33.33% (3)14.29% (2)9.52% (4)19.05% -0.06 Regular 

Equipamentos de informática disponíveis para atividades acadêmicas (7)33.33% (9)42.86% (5)23.81% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.55 Bom 

Acompanhamento dos estágios dos alunos (1)4.76% (8)38.10% (4)19.05% (2)9.52% (2)9.52% (4)19.05% 0.12 Regular 

O ambiente das salas de aula (espaço físico, acústica, climatização, iluminação, etc.) (6)28.57% (7)33.33% (5)23.81% (2)9.52% (0)0.00% (1)4.76% 0.43 Bom 

Material didático e equipamento disponível na sala de aula (quadro, multimídia, etc.) (6)28.57% (10)47.62% (3)14.29% (1)4.76% (0)0.00% (1)4.76% 0.53 Bom 

Satisfação com relação ao curso (5)23.81% (14)66.67% (2)9.52% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.57 Bom 

Auditórios para a realização de atividades acadêmicas (1)4.76% (12)57.14% (5)23.81% (0)0.00% (1)4.76% (2)9.52% 0.32 Bom 

Serviços oferecidos pela cantina do IFPE (0)0.00% (3)14.29% (7)33.33% (5)23.81% (6)28.57% (0)0.00% -0.33 Ruim 

Serviços oferecidos pelo restaurante do IFPE (0)0.00% (5)23.81% (5)23.81% (5)23.81% (3)14.29% (3)14.29% -0.17 Regular 

Acessibilidade (1)4.76% (7)33.33% (8)38.10% (3)14.29% (2)9.52% (0)0.00% 0.05 Regular 

Segurança (1)4.76% (5)23.81% (10)47.62% (3)14.29% (2)9.52% (0)0.00% 0.00 Regular 

Disponibilidade de transporte para as atividades acadêmicas fora do IFPE (1)4.76% (6)28.57% (8)38.10% (1)4.76% (1)4.76% (4)19.05% 0.15 Regular 

Infra-estrutura para as atividades de pesquisa (1)4.76% (11)52.38% (6)28.57% (0)0.00% (0)0.00% (3)14.29% 0.36 Bom 

Infra-estrutura para as atividades de extensão (1)4.76% (8)38.10% (8)38.10% (0)0.00% (0)0.00% (4)19.05% 0.29 Bom 

Infra-estrutura para as atividades esportivas (1)4.76% (6)28.57% (8)38.10% (2)9.52% (0)0.00% (4)19.05% 0.18 Regular 

Infra-estrutura para as atividades artístico-culturais (0)0.00% (6)28.57% (6)28.57% (1)4.76% (0)0.00% (8)38.10% 0.19 Regular 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

Comissão Própria de Avaliação – Relatório de Autoavaliação Institucional (2009 e 2010) 

Campus: Recife  
Ano: 2009  
Perfil: Aluno  
Curso: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  
Formulário: Alunos avaliando professores  
Professor: Todos 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Média Conceito 

Assiduidade (56)50.00% (31)27.68% (17)15.18% (4)3.57% (4)3.57% 0.58 Bom 

Pontualidade (47)41.96% (38)33.93% (16)14.29% (7)6.25% (4)3.57% 0.52 Bom 

Conhecimento e domínio dos conteúdos ministrados (58)51.79% (42)37.50% (10)8.93% (0)0.00% (2)1.79% 0.69 Bom 

Clareza e objetividade na transmissão das informações (37)33.04% (45)40.18% (24)21.43% (2)1.79% (4)3.57% 0.49 Bom 

Apresentação do programa da disciplina (32)28.57% (46)41.07% (25)22.32% (5)4.46% (4)3.57% 0.43 Bom 

Cumprimento do programa da disciplina (42)37.50% (32)28.57% (30)26.79% (6)5.36% (2)1.79% 0.47 Bom 

Utilização de recursos didáticos (multimídia, apostilas, livros, projetos, etc.) (31)27.68% (59)52.68% (14)12.50% (7)6.25% (1)0.89% 0.50 Bom 

Realização de visitas técnicas (12)10.71% (22)19.64% (25)22.32% (35)31.25% (18)16.07% -0.11 Regular 

Formas de avaliação (23)20.54% (53)47.32% (20)17.86% (10)8.93% (6)5.36% 0.34 Bom 

Relacionamento com os alunos (43)38.39% (46)41.07% (11)9.82% (6)5.36% (6)5.36% 0.51 Bom 

Atualização com relação as exigências do mundo do trabalho (37)33.04% (52)46.43% (17)15.18% (1)0.89% (5)4.46% 0.51 Bom 

 
 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

Comissão Própria de Avaliação – Relatório de Autoavaliação Institucional (2009 e 2010) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

Resultado da Pesquisa 

Design Gráfico 

2009 
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Campus: Recife  
Ano: 2009  
Perfil: Aluno  
Curso: DESIGN GRÁFICO  
Formulário: Autoavaliação de aluno 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Assiduidade (7)35.00% (13)65.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.68 Bom 

Pontualidade (6)30.00% (10)50.00% (4)20.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.55 Bom 

Participação nas aulas (7)35.00% (11)55.00% (2)10.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.63 Bom 

Participação em atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (3)15.00% (4)20.00% (10)50.00% (1)5.00% (2)10.00% (0)0.00% 0.13 Regular 

Participação em atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (1)5.00% (1)5.00% (5)25.00% (1)5.00% (3)15.00% (9)45.00% -0.18 Regular 

Participação em atividades de pesquisa (1)5.00% (2)10.00% (5)25.00% (3)15.00% (3)15.00% (6)30.00% -0.18 Regular 

Relacionamento com os colegas (7)35.00% (12)60.00% (1)5.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.65 Bom 

Relacionamento com os professores (7)35.00% (13)65.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.68 Bom 

Dedicação aos estudos após as aulas (6)30.00% (10)50.00% (4)20.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.55 Bom 

Compreensão dos conteúdos ministrados (4)20.00% (16)80.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.60 Bom 

Atualização com relação as potencialidades do curso e ao mercado de trabalho (5)25.00% (11)55.00% (4)20.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.53 Bom 

Utilização do acervo da biblioteca (1)5.00% (3)15.00% (4)20.00% (4)20.00% (5)25.00% (3)15.00% -0.26 Ruim 
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Campus: Recife  
Ano: 2009  
Perfil: Aluno  
Curso: DESIGN GRÁFICO  
Formulário: Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Atualização do programa do curso com relação às demandas do mundo do trabalho (1)5.00% (9)45.00% (9)45.00% (0)0.00% (1)5.00% (0)0.00% 0.23 Regular 

Referências bibliográficas apresentadas nos planos de curso (2)10.00% (8)40.00% (8)40.00% (2)10.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.25 Regular 

Acervo disponível na biblioteca para o seu curso (0)0.00% (3)15.00% (2)10.00% (7)35.00% (7)35.00% (1)5.00% -0.47 Ruim 

Ambiente para estudo na biblioteca (0)0.00% (5)25.00% (7)35.00% (1)5.00% (5)25.00% (2)10.00% -0.17 Regular 

Atendimento na biblioteca (1)5.00% (6)30.00% (7)35.00% (2)10.00% (4)20.00% (0)0.00% -0.05 Regular 

Atendimento no departamento acadêmico do seu curso (0)0.00% (8)40.00% (5)25.00% (2)10.00% (4)20.00% (1)5.00% -0.05 Regular 

Atendimento nos demais setores administrativos sem incluir o departamento acadêmico do seu curso (0)0.00% (7)35.00% (6)30.00% (3)15.00% (4)20.00% (0)0.00% -0.10 Regular 

Equipamentos dos coordenadores dos laboratórios (0)0.00% (3)15.00% (11)55.00% (2)10.00% (0)0.00% (4)20.00% 0.03 Regular 

Desempenho dos coordenadores dos laboratórios (0)0.00% (4)20.00% (11)55.00% (1)5.00% (0)0.00% (4)20.00% 0.09 Regular 

Acompanhamento pedagógico (0)0.00% (4)20.00% (8)40.00% (2)10.00% (2)10.00% (4)20.00% -0.06 Regular 

A empregabilidade e a inserção dos egressos do curso no mercado de trabalho (1)5.00% (8)40.00% (6)30.00% (2)10.00% (1)5.00% (2)10.00% 0.17 Regular 

Canais de participação dos alunos nas decisões acadêmicas (0)0.00% (3)15.00% (5)25.00% (4)20.00% (5)25.00% (3)15.00% -0.32 Ruim 

Realização de atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (0)0.00% (2)10.00% (5)25.00% (10)50.00% (2)10.00% (1)5.00% -0.32 Ruim 

Realização de atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (0)0.00% (2)10.00% (2)10.00% (5)25.00% (3)15.00% (8)40.00% -0.38 Ruim 

Realização de atividades de pesquisa (0)0.00% (4)20.00% (7)35.00% (4)20.00% (0)0.00% (5)25.00% 0.00 Regular 

Limpeza e conservação dos banheiros (0)0.00% (9)45.00% (5)25.00% (3)15.00% (3)15.00% (0)0.00% 0.00 Regular 

Atividades de esporte e lazer (1)5.00% (3)15.00% (4)20.00% (1)5.00% (2)10.00% (9)45.00% 0.00 Regular 

Programas de assistência estudantil (aluno colaborador, auxílio transporte, auxílio alimentação) (1)5.00% (8)40.00% (2)10.00% (0)0.00% (1)5.00% (8)40.00% 0.33 Bom 
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Programas de assistência médica, odontológica e psicológica (1)5.00% (4)20.00% (2)10.00% (2)10.00% (0)0.00% (11)55.00% 0.22 Regular 

Equipamentos de informática disponíveis para atividades acadêmicas (0)0.00% (7)35.00% (6)30.00% (3)15.00% (4)20.00% (0)0.00% -0.10 Regular 

Acompanhamento dos estágios dos alunos (0)0.00% (2)10.00% (2)10.00% (1)5.00% (3)15.00% (12)60.00% -0.31 Ruim 

O ambiente das salas de aula (espaço físico, acústica, climatização, iluminação, etc.) (0)0.00% (6)30.00% (11)55.00% (3)15.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.08 Regular 

Material didático e equipamento disponível na sala de aula (quadro, multimídia, etc.) (0)0.00% (6)30.00% (12)60.00% (2)10.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.10 Regular 

Satisfação com relação ao curso (1)5.00% (9)45.00% (9)45.00% (1)5.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.25 Regular 

Auditórios para a realização de atividades acadêmicas (2)10.00% (8)40.00% (8)40.00% (0)0.00% (0)0.00% (2)10.00% 0.33 Bom 

Serviços oferecidos pela cantina do IFPE (0)0.00% (5)25.00% (9)45.00% (2)10.00% (3)15.00% (1)5.00% -0.08 Regular 

Serviços oferecidos pelo restaurante do IFPE (0)0.00% (4)20.00% (4)20.00% (2)10.00% (1)5.00% (9)45.00% 0.00 Regular 

Acessibilidade (0)0.00% (7)35.00% (7)35.00% (3)15.00% (2)10.00% (1)5.00% 0.00 Regular 

Segurança (0)0.00% (9)45.00% (5)25.00% (6)30.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.08 Regular 

Disponibilidade de transporte para as atividades acadêmicas fora do IFPE (1)5.00% (9)45.00% (7)35.00% (1)5.00% (2)10.00% (0)0.00% 0.15 Regular 

Infra-estrutura para as atividades de pesquisa (0)0.00% (5)25.00% (2)10.00% (2)10.00% (1)5.00% (10)50.00% 0.05 Regular 

Infra-estrutura para as atividades de extensão (0)0.00% (3)15.00% (2)10.00% (2)10.00% (1)5.00% (12)60.00% -0.06 Regular 

Infra-estrutura para as atividades esportivas (0)0.00% (5)25.00% (4)20.00% (1)5.00% (0)0.00% (10)50.00% 0.20 Regular 

Infra-estrutura para as atividades artístico-culturais (0)0.00% (3)15.00% (4)20.00% (1)5.00% (1)5.00% (11)55.00% 0.00 Regular 
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Campus: Recife  
Ano: 2009  
Perfil: Aluno  
Curso: DESIGN GRÁFICO  
Formulário: Alunos avaliando professores  
Professor: Todos 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Média Conceito 

Assiduidade (59)55.66% (41)38.68% (6)5.66% (0)0.00% (0)0.00% 0.75 Bom 

Pontualidade (57)53.77% (38)35.85% (9)8.49% (2)1.89% (0)0.00% 0.71 Bom 

Conhecimento e domínio dos conteúdos ministrados (37)34.91% (40)37.74% (26)24.53% (0)0.00% (3)2.83% 0.51 Bom 

Clareza e objetividade na transmissão das informações (34)32.08% (37)34.91% (21)19.81% (7)6.60% (7)6.60% 0.40 Bom 

Apresentação do programa da disciplina (34)32.08% (36)33.96% (22)20.75% (5)4.72% (9)8.49% 0.38 Bom 

Cumprimento do programa da disciplina (33)31.13% (44)41.51% (16)15.09% (8)7.55% (5)4.72% 0.43 Bom 

Utilização de recursos didáticos (multimídia, apostilas, livros, projetos, etc.) (25)23.58% (42)39.62% (25)23.58% (7)6.60% (7)6.60% 0.33 Bom 

Realização de visitas técnicas (12)11.32% (30)28.30% (23)21.70% (12)11.32% (29)27.36% -0.08 Regular 

Formas de avaliação (29)27.36% (38)35.85% (23)21.70% (9)8.49% (7)6.60% 0.34 Bom 

Relacionamento com os alunos (35)33.02% (51)48.11% (11)10.38% (3)2.83% (6)5.66% 0.50 Bom 

Atualização com relação as exigências do mundo do trabalho (24)22.64% (48)45.28% (21)19.81% (8)7.55% (5)4.72% 0.37 Bom 
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Anexo III 

Resultado da Pesquisa 

Engenharia de Produção Civil 

2009 
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Campus: Recife  
Ano: 2009  
Perfil: Aluno  
Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL  
Formulário: Autoavaliação de aluno 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Assiduidade (3)37.50% (5)62.50% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.69 Bom 

Pontualidade (3)37.50% (3)37.50% (2)25.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.56 Bom 

Participação nas aulas (2)25.00% (6)75.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.63 Bom 

Participação em atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (1)12.50% (5)62.50% (2)25.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.44 Bom 

Participação em atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (0)0.00% (3)37.50% (1)12.50% (2)25.00% (0)0.00% (2)25.00% 0.08 Regular 

Participação em atividades de pesquisa (0)0.00% (3)37.50% (1)12.50% (1)12.50% (0)0.00% (3)37.50% 0.20 Regular 

Relacionamento com os colegas (4)50.00% (4)50.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.75 Bom 

Relacionamento com os professores (4)50.00% (4)50.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.75 Bom 

Dedicação aos estudos após as aulas (2)25.00% (4)50.00% (2)25.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.50 Bom 

Compreensão dos conteúdos ministrados (1)12.50% (7)87.50% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.56 Bom 

Atualização com relação as potencialidades do curso e ao mercado de trabalho (1)12.50% (6)75.00% (1)12.50% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.50 Bom 

Utilização do acervo da biblioteca (1)12.50% (0)0.00% (3)37.50% (1)12.50% (2)25.00% (1)12.50% -0.21 Regular 
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Campus: Recife  
Ano: 2009  
Perfil: Aluno  
Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL  
Formulário: Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Atualização do programa do curso com relação às demandas do mundo do trabalho (0)0.00% (6)75.00% (2)25.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.38 Bom 

Referências bibliográficas apresentadas nos planos de curso (0)0.00% (5)62.50% (1)12.50% (1)12.50% (0)0.00% (1)12.50% 0.29 Bom 

Acervo disponível na biblioteca para o seu curso (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% (1)12.50% (7)87.50% (0)0.00% -0.94 Péssimo 

Ambiente para estudo na biblioteca (0)0.00% (2)25.00% (2)25.00% (1)12.50% (3)37.50% (0)0.00% -0.31 Ruim 

Atendimento na biblioteca (0)0.00% (1)12.50% (3)37.50% (1)12.50% (3)37.50% (0)0.00% -0.38 Ruim 

Atendimento no departamento acadêmico do seu curso (0)0.00% (5)62.50% (0)0.00% (3)37.50% (0)0.00% (0)0.00% 0.13 Regular 

Atendimento nos demais setores administrativos sem incluir o departamento acadêmico do seu curso (0)0.00% (2)25.00% (5)62.50% (1)12.50% (0)0.00% (0)0.00% 0.06 Regular 

Equipamentos dos coordenadores dos laboratórios (0)0.00% (2)25.00% (4)50.00% (0)0.00% (0)0.00% (2)25.00% 0.17 Regular 

Desempenho dos coordenadores dos laboratórios (0)0.00% (2)25.00% (3)37.50% (0)0.00% (0)0.00% (3)37.50% 0.20 Regular 

Acompanhamento pedagógico (0)0.00% (0)0.00% (5)62.50% (0)0.00% (0)0.00% (3)37.50% 0.00 Regular 

A empregabilidade e a inserção dos egressos do curso no mercado de trabalho (2)25.00% (2)25.00% (1)12.50% (1)12.50% (0)0.00% (2)25.00% 0.42 Bom 

Canais de participação dos alunos nas decisões acadêmicas (0)0.00% (2)25.00% (3)37.50% (1)12.50% (0)0.00% (2)25.00% 0.08 Regular 

Realização de atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (0)0.00% (1)12.50% (5)62.50% (2)25.00% (0)0.00% (0)0.00% -0.06 Regular 

Realização de atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (0)0.00% (1)12.50% (3)37.50% (1)12.50% (0)0.00% (3)37.50% 0.00 Regular 

Realização de atividades de pesquisa (0)0.00% (1)12.50% (3)37.50% (1)12.50% (1)12.50% (2)25.00% -0.17 Regular 

Limpeza e conservação dos banheiros (0)0.00% (0)0.00% (4)50.00% (3)37.50% (1)12.50% (0)0.00% -0.31 Ruim 

Atividades de esporte e lazer (0)0.00% (1)12.50% (3)37.50% (3)37.50% (0)0.00% (1)12.50% -0.14 Regular 

Programas de assistência estudantil (aluno colaborador, auxílio transporte, auxílio alimentação) (0)0.00% (6)75.00% (2)25.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.38 Bom 
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Programas de assistência médica, odontológica e psicológica (0)0.00% (2)25.00% (4)50.00% (1)12.50% (1)12.50% (0)0.00% -0.06 Regular 

Equipamentos de informática disponíveis para atividades acadêmicas (0)0.00% (6)75.00% (1)12.50% (0)0.00% (1)12.50% (0)0.00% 0.25 Regular 

Acompanhamento dos estágios dos alunos (0)0.00% (4)50.00% (1)12.50% (0)0.00% (0)0.00% (3)37.50% 0.40 Bom 

O ambiente das salas de aula (espaço físico, acústica, climatização, iluminação, etc.) (3)37.50% (5)62.50% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.69 Bom 

Material didático e equipamento disponível na sala de aula (quadro, multimídia, etc.) (4)50.00% (3)37.50% (1)12.50% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.69 Bom 

Satisfação com relação ao curso (2)25.00% (4)50.00% (2)25.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.50 Bom 

Auditórios para a realização de atividades acadêmicas (0)0.00% (5)62.50% (2)25.00% (0)0.00% (0)0.00% (1)12.50% 0.36 Bom 

Serviços oferecidos pela cantina do IFPE (0)0.00% (3)37.50% (2)25.00% (1)12.50% (1)12.50% (1)12.50% 0.00 Regular 

Serviços oferecidos pelo restaurante do IFPE (1)12.50% (3)37.50% (1)12.50% (1)12.50% (0)0.00% (2)25.00% 0.33 Bom 

Acessibilidade (0)0.00% (5)62.50% (2)25.00% (0)0.00% (1)12.50% (0)0.00% 0.19 Regular 

Segurança (0)0.00% (4)50.00% (2)25.00% (2)25.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.13 Regular 

Disponibilidade de transporte para as atividades acadêmicas fora do IFPE (2)25.00% (4)50.00% (2)25.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.50 Bom 

Infra-estrutura para as atividades de pesquisa (0)0.00% (2)25.00% (6)75.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.13 Regular 

Infra-estrutura para as atividades de extensão (0)0.00% (3)37.50% (4)50.00% (0)0.00% (0)0.00% (1)12.50% 0.21 Regular 

Infra-estrutura para as atividades esportivas (0)0.00% (5)62.50% (2)25.00% (1)12.50% (0)0.00% (0)0.00% 0.25 Regular 

Infra-estrutura para as atividades artístico-culturais (0)0.00% (2)25.00% (6)75.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.13 Regular 
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Campus: Recife  
Ano: 2009  
Perfil: Aluno  
Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL  
Formulário: Alunos avaliando professores  
Professor: Todos 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Média Conceito 

Assiduidade (31)48.44% (22)34.38% (11)17.19% (0)0.00% (0)0.00% 0.66 Bom 

Pontualidade (35)54.69% (18)28.13% (11)17.19% (0)0.00% (0)0.00% 0.69 Bom 

Conhecimento e domínio dos conteúdos ministrados (38)59.38% (24)37.50% (2)3.13% (0)0.00% (0)0.00% 0.78 Excelente 

Clareza e objetividade na transmissão das informações (35)54.69% (24)37.50% (4)6.25% (1)1.56% (0)0.00% 0.73 Bom 

Apresentação do programa da disciplina (35)54.69% (21)32.81% (8)12.50% (0)0.00% (0)0.00% 0.71 Bom 

Cumprimento do programa da disciplina (33)51.56% (24)37.50% (7)10.94% (0)0.00% (0)0.00% 0.70 Bom 

Utilização de recursos didáticos (multimídia, apostilas, livros, projetos, etc.) (32)50.00% (25)39.06% (6)9.38% (0)0.00% (1)1.56% 0.68 Bom 

Realização de visitas técnicas (22)34.38% (16)25.00% (17)26.56% (7)10.94% (2)3.13% 0.38 Bom 

Formas de avaliação (26)40.63% (28)43.75% (10)15.63% (0)0.00% (0)0.00% 0.63 Bom 

Relacionamento com os alunos (42)65.63% (19)29.69% (3)4.69% (0)0.00% (0)0.00% 0.80 Excelente 

Atualização com relação as exigências do mundo do trabalho (34)53.13% (21)32.81% (9)14.06% (0)0.00% (0)0.00% 0.70 Bom 
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Anexo IV 

Resultado da Pesquisa 

Gestão Ambiental 

2009 
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1.1.1.1. Campus: Recife  
Ano: 2009  
Perfil: Aluno  
Curso: GESTÃO AMBIENTAL  
Formulário: Autoavaliação de aluno 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Assiduidade (18)35.29% (27)52.94% (4)7.84% (1)1.96% (0)0.00% (1)1.96% 0.62 Bom 

Pontualidade (18)35.29% (22)43.14% (10)19.61% (0)0.00% (0)0.00% (1)1.96% 0.58 Bom 

Participação nas aulas (15)29.41% (29)56.86% (5)9.80% (1)1.96% (0)0.00% (1)1.96% 0.58 Bom 

Participação em atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (19)37.25% (23)45.10% (5)9.80% (3)5.88% (0)0.00% (1)1.96% 0.58 Bom 

Participação em atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (5)9.80% (19)37.25% (16)31.37% (7)13.73% (2)3.92% (2)3.92% 0.18 Regular 

Participação em atividades de pesquisa (7)13.73% (15)29.41% (14)27.45% (9)17.65% (1)1.96% (5)9.80% 0.20 Regular 

Relacionamento com os colegas (24)47.06% (24)47.06% (2)3.92% (0)0.00% (0)0.00% (1)1.96% 0.72 Bom 

Relacionamento com os professores (23)45.10% (23)45.10% (4)7.84% (0)0.00% (0)0.00% (1)1.96% 0.69 Bom 

Dedicação aos estudos após as aulas (17)33.33% (21)41.18% (12)23.53% (0)0.00% (0)0.00% (1)1.96% 0.55 Bom 

Compreensão dos conteúdos ministrados (13)25.49% (31)60.78% (6)11.76% (0)0.00% (0)0.00% (1)1.96% 0.57 Bom 

Atualização com relação as potencialidades do curso e ao mercado de trabalho (7)13.73% (30)58.82% (8)15.69% (5)9.80% (0)0.00% (1)1.96% 0.39 Bom 

Utilização do acervo da biblioteca (2)3.92% (9)17.65% (23)45.10% (9)17.65% (7)13.73% (1)1.96% -0.10 Regular 
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Campus: Recife  
Ano: 2009  
Perfil: Aluno  
Curso: GESTÃO AMBIENTAL  
Formulário: Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Atualização do programa do curso com relação às demandas do mundo do trabalho (8)16.00% (22)44.00% (16)32.00% (2)4.00% (1)2.00% (1)2.00% 0.35 Bom 

Referências bibliográficas apresentadas nos planos de curso (13)26.00% (27)54.00% (8)16.00% (1)2.00% (1)2.00% (0)0.00% 0.50 Bom 

Acervo disponível na biblioteca para o seu curso (4)8.00% (5)10.00% (11)22.00% (15)30.00% (14)28.00% (1)2.00% -0.31 Ruim 

Ambiente para estudo na biblioteca (3)6.00% (10)20.00% (16)32.00% (12)24.00% (9)18.00% (0)0.00% -0.14 Regular 

Atendimento na biblioteca (3)6.00% (9)18.00% (15)30.00% (11)22.00% (12)24.00% (0)0.00% -0.20 Regular 

Atendimento no departamento acadêmico do seu curso (7)14.00% (32)64.00% (8)16.00% (1)2.00% (1)2.00% (1)2.00% 0.44 Bom 

Atendimento nos demais setores administrativos sem incluir o departamento acadêmico do seu curso (3)6.00% (24)48.00% (20)40.00% (1)2.00% (1)2.00% (1)2.00% 0.28 Bom 

Equipamentos dos coordenadores dos laboratórios (2)4.00% (12)24.00% (14)28.00% (4)8.00% (1)2.00% (17)34.00% 0.15 Regular 

Desempenho dos coordenadores dos laboratórios (2)4.00% (17)34.00% (14)28.00% (0)0.00% (1)2.00% (16)32.00% 0.28 Bom 

Acompanhamento pedagógico (3)6.00% (20)40.00% (17)34.00% (1)2.00% (3)6.00% (6)12.00% 0.22 Regular 

A empregabilidade e a inserção dos egressos do curso no mercado de trabalho (4)8.00% (11)22.00% (16)32.00% (9)18.00% (4)8.00% (6)12.00% 0.02 Regular 

Canais de participação dos alunos nas decisões acadêmicas (0)0.00% (11)22.00% (23)46.00% (7)14.00% (3)6.00% (6)12.00% -0.02 Regular 

Realização de atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (9)18.00% (22)44.00% (16)32.00% (0)0.00% (2)4.00% (1)2.00% 0.37 Bom 

Realização de atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (4)8.00% (18)36.00% (18)36.00% (5)10.00% (2)4.00% (3)6.00% 0.18 Regular 

Realização de atividades de pesquisa (9)18.00% (13)26.00% (21)42.00% (3)6.00% (1)2.00% (3)6.00% 0.28 Bom 

Limpeza e conservação dos banheiros (3)6.00% (13)26.00% (14)28.00% (12)24.00% (8)16.00% (0)0.00% -0.09 Regular 

Atividades de esporte e lazer (2)4.00% (12)24.00% (11)22.00% (2)4.00% (4)8.00% (19)38.00% 0.10 Regular 

Programas de assistência estudantil (aluno colaborador, auxílio transporte, auxílio alimentação) (9)18.00% (17)34.00% (12)24.00% (2)4.00% (1)2.00% (9)18.00% 0.38 Bom 
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Programas de assistência médica, odontológica e psicológica (4)8.00% (22)44.00% (13)26.00% (5)10.00% (2)4.00% (4)8.00% 0.23 Regular 

Equipamentos de informática disponíveis para atividades acadêmicas (5)10.00% (19)38.00% (17)34.00% (6)12.00% (3)6.00% (0)0.00% 0.17 Regular 

Acompanhamento dos estágios dos alunos (2)4.00% (14)28.00% (10)20.00% (3)6.00% (4)8.00% (17)34.00% 0.11 Regular 

O ambiente das salas de aula (espaço físico, acústica, climatização, iluminação, etc.) (3)6.00% (22)44.00% (17)34.00% (5)10.00% (3)6.00% (0)0.00% 0.17 Regular 

Material didático e equipamento disponível na sala de aula (quadro, multimídia, etc.) (4)8.00% (28)56.00% (14)28.00% (3)6.00% (1)2.00% (0)0.00% 0.31 Bom 

Satisfação com relação ao curso (11)22.00% (25)50.00% (11)22.00% (3)6.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.44 Bom 

Auditórios para a realização de atividades acadêmicas (9)18.00% (32)64.00% (9)18.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.50 Bom 

Serviços oferecidos pela cantina do IFPE (0)0.00% (12)24.00% (19)38.00% (12)24.00% (5)10.00% (2)4.00% -0.10 Regular 

Serviços oferecidos pelo restaurante do IFPE (0)0.00% (17)34.00% (10)20.00% (2)4.00% (4)8.00% (17)34.00% 0.11 Regular 

Acessibilidade (1)2.00% (31)62.00% (11)22.00% (3)6.00% (2)4.00% (2)4.00% 0.27 Bom 

Segurança (8)16.00% (20)40.00% (15)30.00% (3)6.00% (2)4.00% (2)4.00% 0.30 Bom 

Disponibilidade de transporte para as atividades acadêmicas fora do IFPE (19)38.00% (19)38.00% (9)18.00% (1)2.00% (1)2.00% (1)2.00% 0.55 Bom 

Infra-estrutura para as atividades de pesquisa (7)14.00% (14)28.00% (15)30.00% (2)4.00% (1)2.00% (11)22.00% 0.31 Bom 

Infra-estrutura para as atividades de extensão (4)8.00% (16)32.00% (14)28.00% (2)4.00% (1)2.00% (13)26.00% 0.27 Bom 

Infra-estrutura para as atividades esportivas (3)6.00% (19)38.00% (9)18.00% (3)6.00% (0)0.00% (16)32.00% 0.32 Bom 

Infra-estrutura para as atividades artístico-culturais (1)2.00% (17)34.00% (9)18.00% (3)6.00% (1)2.00% (19)38.00% 0.23 Regular 
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Campus: Recife  
Ano: 2009  
Perfil: Aluno  
Curso: GESTÃO AMBIENTAL  
Formulário: Alunos avaliando professores  
Professor: Todos 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Média Conceito 

Assiduidade (158)44.26% (113)31.65% (52)14.57% (12)3.36% (22)6.16% 0.52 Bom 

Pontualidade (150)42.02% (122)34.17% (48)13.45% (17)4.76% (20)5.60% 0.51 Bom 

Conhecimento e domínio dos conteúdos ministrados (171)47.90% (109)30.53% (47)13.17% (16)4.48% (14)3.92% 0.57 Bom 

Clareza e objetividade na transmissão das informações (146)40.90% (109)30.53% (62)17.37% (23)6.44% (17)4.76% 0.48 Bom 

Apresentação do programa da disciplina (135)37.82% (130)36.41% (55)15.41% (16)4.48% (21)5.88% 0.48 Bom 

Cumprimento do programa da disciplina (139)38.94% (121)33.89% (56)15.69% (18)5.04% (23)6.44% 0.47 Bom 

Utilização de recursos didáticos (multimídia, apostilas, livros, projetos, etc.) (130)36.41% (132)36.97% (59)16.53% (16)4.48% (20)5.60% 0.47 Bom 

Realização de visitas técnicas (86)24.09% (80)22.41% (68)19.05% (46)12.89% (77)21.57% 0.07 Regular 

Formas de avaliação (121)33.89% (141)39.50% (55)15.41% (16)4.48% (24)6.72% 0.45 Bom 

Relacionamento com os alunos (160)44.82% (131)36.69% (32)8.96% (11)3.08% (23)6.44% 0.55 Bom 

Atualização com relação as exigências do mundo do trabalho (122)34.17% (133)37.25% (63)17.65% (17)4.76% (22)6.16% 0.44 Bom 
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Anexo V 

Resultado da Pesquisa 

Gestão de Turismo 

2009 
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Campus: Recife  
Ano: 2009  
Perfil: Aluno  
Curso: GESTÃO DE TURISMO  
Formulário: Autoavaliação de aluno 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Assiduidade (39)54.93% (25)35.21% (7)9.86% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.73 Bom 

Pontualidade (34)47.89% (27)38.03% (7)9.86% (3)4.23% (0)0.00% (0)0.00% 0.65 Bom 

Participação nas aulas (34)47.89% (33)46.48% (4)5.63% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.71 Bom 

Participação em atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (32)45.07% (30)42.25% (6)8.45% (2)2.82% (1)1.41% (0)0.00% 0.63 Bom 

Participação em atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (18)25.35% (22)30.99% (13)18.31% (9)12.68% (1)1.41% (8)11.27% 0.37 Bom 

Participação em atividades de pesquisa (17)23.94% (17)23.94% (19)26.76% (6)8.45% (2)2.82% (10)14.08% 0.34 Bom 

Relacionamento com os colegas (48)67.61% (22)30.99% (1)1.41% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.83 Excelente 

Relacionamento com os professores (40)56.34% (30)42.25% (1)1.41% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.77 Excelente 

Dedicação aos estudos após as aulas (28)39.44% (34)47.89% (8)11.27% (1)1.41% (0)0.00% (0)0.00% 0.63 Bom 

Compreensão dos conteúdos ministrados (30)42.25% (34)47.89% (6)8.45% (1)1.41% (0)0.00% (0)0.00% 0.65 Bom 

Atualização com relação as potencialidades do curso e ao mercado de trabalho (26)36.62% (32)45.07% (10)14.08% (2)2.82% (1)1.41% (0)0.00% 0.56 Bom 

Utilização do acervo da biblioteca (13)18.31% (21)29.58% (15)21.13% (8)11.27% (12)16.90% (2)2.82% 0.11 Regular 
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Campus: Recife  
Ano: 2009  
Perfil: Aluno  
Curso: GESTÃO DE TURISMO  
Formulário: Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Atualização do programa do curso com relação às demandas do mundo do trabalho (26)37.68% (24)34.78% (12)17.39% (6)8.70% (1)1.45% (0)0.00% 0.49 Bom 

Referências bibliográficas apresentadas nos planos de curso (24)34.78% (30)43.48% (9)13.04% (2)2.90% (4)5.80% (0)0.00% 0.49 Bom 

Acervo disponível na biblioteca para o seu curso (10)14.49% (16)23.19% (10)14.49% (14)20.29% (19)27.54% (0)0.00% -0.12 Regular 

Ambiente para estudo na biblioteca (14)20.29% (17)24.64% (17)24.64% (11)15.94% (10)14.49% (0)0.00% 0.10 Regular 

Atendimento na biblioteca (12)17.39% (15)21.74% (9)13.04% (9)13.04% (24)34.78% (0)0.00% -0.13 Regular 

Atendimento no departamento acadêmico do seu curso (18)26.09% (25)36.23% (16)23.19% (8)11.59% (2)2.90% (0)0.00% 0.36 Bom 

Atendimento nos demais setores administrativos sem incluir o departamento acadêmico do seu curso (17)24.64% (17)24.64% (25)36.23% (6)8.70% (3)4.35% (1)1.45% 0.29 Bom 

Equipamentos dos coordenadores dos laboratórios (14)20.29% (19)27.54% (21)30.43% (8)11.59% (2)2.90% (5)7.25% 0.27 Bom 

Desempenho dos coordenadores dos laboratórios (16)23.19% (21)30.43% (16)23.19% (7)10.14% (2)2.90% (7)10.14% 0.34 Bom 

Acompanhamento pedagógico (20)28.99% (19)27.54% (12)17.39% (12)17.39% (3)4.35% (3)4.35% 0.31 Bom 

A empregabilidade e a inserção dos egressos do curso no mercado de trabalho (16)23.19% (21)30.43% (12)17.39% (12)17.39% (6)8.70% (2)2.90% 0.22 Regular 

Canais de participação dos alunos nas decisões acadêmicas (15)21.74% (19)27.54% (11)15.94% (12)17.39% (10)14.49% (2)2.90% 0.13 Regular 

Realização de atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (23)33.33% (18)26.09% (17)24.64% (7)10.14% (4)5.80% (0)0.00% 0.36 Bom 

Realização de atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (17)24.64% (12)17.39% (20)28.99% (6)8.70% (7)10.14% (7)10.14% 0.21 Regular 

Realização de atividades de pesquisa (18)26.09% (15)21.74% (23)33.33% (4)5.80% (6)8.70% (3)4.35% 0.27 Bom 

Limpeza e conservação dos banheiros (14)20.29% (14)20.29% (15)21.74% (14)20.29% (12)17.39% (0)0.00% 0.03 Regular 

Atividades de esporte e lazer (16)23.19% (17)24.64% (16)23.19% (5)7.25% (3)4.35% (12)17.39% 0.33 Bom 

Programas de assistência estudantil (aluno colaborador, auxílio transporte, auxílio alimentação) (23)33.33% (23)33.33% (10)14.49% (7)10.14% (1)1.45% (5)7.25% 0.47 Bom 
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Programas de assistência médica, odontológica e psicológica (23)33.33% (12)17.39% (23)33.33% (6)8.70% (1)1.45% (4)5.80% 0.38 Bom 

Equipamentos de informática disponíveis para atividades acadêmicas (14)20.29% (12)17.39% (19)27.54% (10)14.49% (13)18.84% (1)1.45% 0.03 Regular 

Acompanhamento dos estágios dos alunos (12)17.39% (13)18.84% (16)23.19% (4)5.80% (13)18.84% (11)15.94% 0.06 Regular 

O ambiente das salas de aula (espaço físico, acústica, climatização, iluminação, etc.) (16)23.19% (14)20.29% (20)28.99% (10)14.49% (8)11.59% (1)1.45% 0.15 Regular 

Material didático e equipamento disponível na sala de aula (quadro, multimídia, etc.) (21)30.43% (18)26.09% (21)30.43% (6)8.70% (3)4.35% (0)0.00% 0.35 Bom 

Satisfação com relação ao curso (22)31.88% (25)36.23% (16)23.19% (4)5.80% (2)2.90% (0)0.00% 0.44 Bom 

Auditórios para a realização de atividades acadêmicas (32)46.38% (27)39.13% (5)7.25% (4)5.80% (1)1.45% (0)0.00% 0.62 Bom 

Serviços oferecidos pela cantina do IFPE (13)18.84% (16)23.19% (16)23.19% (10)14.49% (9)13.04% (5)7.25% 0.11 Regular 

Serviços oferecidos pelo restaurante do IFPE (14)20.29% (11)15.94% (15)21.74% (7)10.14% (4)5.80% (18)26.09% 0.24 Regular 

Acessibilidade (14)20.29% (25)36.23% (15)21.74% (10)14.49% (4)5.80% (1)1.45% 0.26 Bom 

Segurança (14)20.29% (27)39.13% (17)24.64% (3)4.35% (3)4.35% (5)7.25% 0.36 Bom 

Disponibilidade de transporte para as atividades acadêmicas fora do IFPE (20)28.99% (13)18.84% (11)15.94% (14)20.29% (11)15.94% (0)0.00% 0.12 Regular 

Infra-estrutura para as atividades de pesquisa (15)21.74% (16)23.19% (17)24.64% (6)8.70% (8)11.59% (7)10.14% 0.19 Regular 

Infra-estrutura para as atividades de extensão (15)21.74% (17)24.64% (15)21.74% (6)8.70% (6)8.70% (10)14.49% 0.25 Regular 

Infra-estrutura para as atividades esportivas (16)23.19% (19)27.54% (18)26.09% (5)7.25% (1)1.45% (10)14.49% 0.37 Bom 

Infra-estrutura para as atividades artístico-culturais (18)26.09% (17)24.64% (19)27.54% (2)2.90% (4)5.80% (9)13.04% 0.36 Bom 
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Campus: Recife  
Ano: 2009  
Perfil: Aluno  
Curso: GESTÃO DE TURISMO  
Formulário: Alunos avaliando professores  
Professor: Todos 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Média Conceito 

Assiduidade (307)53.77% (189)33.10% (53)9.28% (11)1.93% (11)1.93% 0.67 Bom 

Pontualidade (310)54.29% (169)29.60% (71)12.43% (9)1.58% (12)2.10% 0.66 Bom 

Conhecimento e domínio dos conteúdos ministrados (341)59.72% (174)30.47% (41)7.18% (10)1.75% (5)0.88% 0.73 Bom 

Clareza e objetividade na transmissão das informações (302)52.89% (162)28.37% (77)13.49% (20)3.50% (10)1.75% 0.64 Bom 

Apresentação do programa da disciplina (280)49.04% (182)31.87% (77)13.49% (23)4.03% (9)1.58% 0.61 Bom 

Cumprimento do programa da disciplina (273)47.81% (179)31.35% (90)15.76% (18)3.15% (11)1.93% 0.60 Bom 

Utilização de recursos didáticos (multimídia, apostilas, livros, projetos, etc.) (252)44.13% (191)33.45% (90)15.76% (29)5.08% (9)1.58% 0.57 Bom 

Realização de visitas técnicas (221)38.70% (141)24.69% (110)19.26% (56)9.81% (43)7.53% 0.39 Bom 

Formas de avaliação (262)45.88% (207)36.25% (71)12.43% (17)2.98% (14)2.45% 0.60 Bom 

Relacionamento com os alunos (305)53.42% (183)32.05% (58)10.16% (8)1.40% (17)2.98% 0.66 Bom 

Atualização com relação as exigências do mundo do trabalho (275)48.16% (192)33.63% (82)14.36% (13)2.28% (9)1.58% 0.62 Bom 
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Anexo VI 

Resultado da Pesquisa 

Radiologia 

2009 
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Campus: Recife  
Ano: 2009  
Perfil: Aluno  
Curso: RADIOLOGIA  
Formulário: Autoavaliação de aluno 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Assiduidade (12)57.14% (7)33.33% (1)4.76% (1)4.76% (0)0.00% (0)0.00% 0.71 Bom 

Pontualidade (4)19.05% (13)61.90% (2)9.52% (2)9.52% (0)0.00% (0)0.00% 0.45 Bom 

Participação nas aulas (8)38.10% (11)52.38% (2)9.52% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.64 Bom 

Participação em atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (8)38.10% (8)38.10% (3)14.29% (1)4.76% (0)0.00% (1)4.76% 0.58 Bom 

Participação em atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (2)9.52% (6)28.57% (4)19.05% (2)9.52% (1)4.76% (6)28.57% 0.20 Regular 

Participação em atividades de pesquisa (6)28.57% (4)19.05% (4)19.05% (3)14.29% (2)9.52% (2)9.52% 0.24 Regular 

Relacionamento com os colegas (13)61.90% (6)28.57% (2)9.52% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.76 Excelente 

Relacionamento com os professores (13)61.90% (6)28.57% (2)9.52% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.76 Excelente 

Dedicação aos estudos após as aulas (2)9.52% (14)66.67% (4)19.05% (1)4.76% (0)0.00% (0)0.00% 0.40 Bom 

Compreensão dos conteúdos ministrados (4)19.05% (16)76.19% (1)4.76% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.57 Bom 

Atualização com relação as potencialidades do curso e ao mercado de trabalho (3)14.29% (14)66.67% (3)14.29% (1)4.76% (0)0.00% (0)0.00% 0.45 Bom 

Utilização do acervo da biblioteca (0)0.00% (8)38.10% (8)38.10% (2)9.52% (3)14.29% (0)0.00% 0.00 Regular 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

Comissão Própria de Avaliação – Relatório de Autoavaliação Institucional (2009 e 2010) 

Campus: Recife  
Ano: 2009  
Perfil: Aluno  
Curso: RADIOLOGIA  
Formulário: Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Atualização do programa do curso com relação às demandas do mundo do trabalho (4)19.05% (12)57.14% (5)23.81% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.48 Bom 

Referências bibliográficas apresentadas nos planos de curso (3)14.29% (12)57.14% (5)23.81% (1)4.76% (0)0.00% (0)0.00% 0.40 Bom 

Acervo disponível na biblioteca para o seu curso (1)4.76% (1)4.76% (8)38.10% (6)28.57% (5)23.81% (0)0.00% -0.31 Ruim 

Ambiente para estudo na biblioteca (0)0.00% (7)33.33% (4)19.05% (5)23.81% (5)23.81% (0)0.00% -0.19 Regular 

Atendimento na biblioteca (1)4.76% (3)14.29% (7)33.33% (2)9.52% (8)38.10% (0)0.00% -0.31 Ruim 

Atendimento no departamento acadêmico do seu curso (4)19.05% (12)57.14% (3)14.29% (1)4.76% (1)4.76% (0)0.00% 0.40 Bom 

Atendimento nos demais setores administrativos sem incluir o departamento acadêmico do seu curso (0)0.00% (13)61.90% (6)28.57% (0)0.00% (1)4.76% (1)4.76% 0.28 Bom 

Equipamentos dos coordenadores dos laboratórios (0)0.00% (7)33.33% (9)42.86% (2)9.52% (0)0.00% (3)14.29% 0.14 Regular 

Desempenho dos coordenadores dos laboratórios (1)4.76% (10)47.62% (5)23.81% (2)9.52% (0)0.00% (3)14.29% 0.28 Bom 

Acompanhamento pedagógico (0)0.00% (5)23.81% (10)47.62% (1)4.76% (1)4.76% (4)19.05% 0.06 Regular 

A empregabilidade e a inserção dos egressos do curso no mercado de trabalho (2)9.52% (11)52.38% (6)28.57% (1)4.76% (0)0.00% (1)4.76% 0.35 Bom 

Canais de participação dos alunos nas decisões acadêmicas (0)0.00% (3)14.29% (11)52.38% (4)19.05% (1)4.76% (2)9.52% -0.08 Regular 

Realização de atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (2)9.52% (5)23.81% (9)42.86% (4)19.05% (0)0.00% (1)4.76% 0.13 Regular 

Realização de atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (0)0.00% (5)23.81% (7)33.33% (4)19.05% (0)0.00% (5)23.81% 0.03 Regular 

Realização de atividades de pesquisa (2)9.52% (8)38.10% (6)28.57% (3)14.29% (0)0.00% (2)9.52% 0.24 Regular 

Limpeza e conservação dos banheiros (1)4.76% (12)57.14% (4)19.05% (1)4.76% (3)14.29% (0)0.00% 0.17 Regular 

Atividades de esporte e lazer (1)4.76% (5)23.81% (8)38.10% (1)4.76% (0)0.00% (6)28.57% 0.20 Regular 

Programas de assistência estudantil (aluno colaborador, auxílio transporte, auxílio alimentação) (2)9.52% (8)38.10% (4)19.05% (4)19.05% (0)0.00% (3)14.29% 0.22 Regular 
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Programas de assistência médica, odontológica e psicológica (2)9.52% (9)42.86% (5)23.81% (2)9.52% (2)9.52% (1)4.76% 0.18 Regular 

Equipamentos de informática disponíveis para atividades acadêmicas (3)14.29% (10)47.62% (6)28.57% (0)0.00% (1)4.76% (1)4.76% 0.35 Bom 

Acompanhamento dos estágios dos alunos (4)19.05% (5)23.81% (2)9.52% (1)4.76% (2)9.52% (7)33.33% 0.29 Bom 

O ambiente das salas de aula (espaço físico, acústica, climatização, iluminação, etc.) (4)19.05% (10)47.62% (5)23.81% (0)0.00% (2)9.52% (0)0.00% 0.33 Bom 

Material didático e equipamento disponível na sala de aula (quadro, multimídia, etc.) (3)14.29% (14)66.67% (1)4.76% (2)9.52% (1)4.76% (0)0.00% 0.38 Bom 

Satisfação com relação ao curso (9)42.86% (7)33.33% (4)19.05% (1)4.76% (0)0.00% (0)0.00% 0.57 Bom 

Auditórios para a realização de atividades acadêmicas (9)42.86% (8)38.10% (2)9.52% (1)4.76% (0)0.00% (1)4.76% 0.63 Bom 

Serviços oferecidos pela cantina do IFPE (0)0.00% (6)28.57% (9)42.86% (2)9.52% (4)19.05% (0)0.00% -0.10 Regular 

Serviços oferecidos pelo restaurante do IFPE (0)0.00% (8)38.10% (6)28.57% (2)9.52% (1)4.76% (4)19.05% 0.12 Regular 

Acessibilidade (4)19.05% (10)47.62% (3)14.29% (4)19.05% (0)0.00% (0)0.00% 0.33 Bom 

Segurança (3)14.29% (10)47.62% (3)14.29% (3)14.29% (1)4.76% (1)4.76% 0.28 Bom 

Disponibilidade de transporte para as atividades acadêmicas fora do IFPE (6)28.57% (7)33.33% (3)14.29% (2)9.52% (1)4.76% (2)9.52% 0.39 Bom 

Infra-estrutura para as atividades de pesquisa (0)0.00% (7)33.33% (7)33.33% (4)19.05% (0)0.00% (3)14.29% 0.08 Regular 

Infra-estrutura para as atividades de extensão (0)0.00% (6)28.57% (7)33.33% (3)14.29% (0)0.00% (5)23.81% 0.09 Regular 

Infra-estrutura para as atividades esportivas (2)9.52% (8)38.10% (6)28.57% (0)0.00% (0)0.00% (5)23.81% 0.38 Bom 

Infra-estrutura para as atividades artístico-culturais (3)14.29% (5)23.81% (7)33.33% (1)4.76% (0)0.00% (5)23.81% 0.31 Bom 
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Campus: Recife  
Ano: 2009  
Perfil: Aluno  
Curso: RADIOLOGIA  
Formulário: Alunos avaliando professores  
Professor: Todos 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Média Conceito 

Assiduidade (74)59.68% (42)33.87% (7)5.65% (0)0.00% (1)0.81% 0.76 Excelente 

Pontualidade (73)58.87% (38)30.65% (10)8.06% (1)0.81% (2)1.61% 0.72 Bom 

Conhecimento e domínio dos conteúdos ministrados (67)54.03% (43)34.68% (10)8.06% (3)2.42% (1)0.81% 0.69 Bom 

Clareza e objetividade na transmissão das informações (47)37.90% (48)38.71% (20)16.13% (6)4.84% (3)2.42% 0.52 Bom 

Apresentação do programa da disciplina (50)40.32% (51)41.13% (16)12.90% (5)4.03% (2)1.61% 0.57 Bom 

Cumprimento do programa da disciplina (58)46.77% (48)38.71% (12)9.68% (3)2.42% (3)2.42% 0.63 Bom 

Utilização de recursos didáticos (multimídia, apostilas, livros, projetos, etc.) (49)39.52% (50)40.32% (17)13.71% (5)4.03% (3)2.42% 0.55 Bom 

Realização de visitas técnicas (24)19.35% (44)35.48% (29)23.39% (13)10.48% (14)11.29% 0.21 Regular 

Formas de avaliação (46)37.10% (61)49.19% (12)9.68% (2)1.61% (3)2.42% 0.58 Bom 

Relacionamento com os alunos (58)46.77% (42)33.87% (20)16.13% (2)1.61% (2)1.61% 0.61 Bom 

Atualização com relação as exigências do mundo do trabalho (50)40.32% (46)37.10% (22)17.74% (3)2.42% (3)2.42% 0.55 Bom 
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Anexo VII 

Resultado da Pesquisa 

Professores e Técnicos Administrativos 

Campus Recife 

2009 

 
 

Campus: Recife  
Ano: 2009  
Perfil: Professor  
Formulário: Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Atualização do programa do curso com relação às demandas do mundo do trabalho (5)16.67% (14)46.67% (11)36.67% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.40 Bom 
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Referências bibliográficas apresentadas nos planos de curso (4)13.33% (15)50.00% (11)36.67% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.38 Bom 

Acervo disponível na biblioteca para o seu curso (0)0.00% (5)16.67% (11)36.67% (6)20.00% (8)26.67% (0)0.00% -0.28 Ruim 

Ambiente para estudo na biblioteca (0)0.00% (5)16.67% (14)46.67% (7)23.33% (3)10.00% (1)3.33% -0.14 Regular 

Atendimento na biblioteca (0)0.00% (9)30.00% (9)30.00% (5)16.67% (6)20.00% (1)3.33% -0.14 Regular 

Atendimento no departamento acadêmico do seu curso (7)23.33% (18)60.00% (5)16.67% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.53 Bom 

Atendimento nos demais setores administrativos sem incluir o departamento acadêmico do seu curso (1)3.33% (17)56.67% (10)33.33% (2)6.67% (0)0.00% (0)0.00% 0.28 Bom 

Equipamentos dos coordenadores dos laboratórios (0)0.00% (12)40.00% (4)13.33% (1)3.33% (0)0.00% (13)43.33% 0.32 Bom 

Desempenho dos coordenadores dos laboratórios (2)6.67% (12)40.00% (2)6.67% (0)0.00% (0)0.00% (14)46.67% 0.50 Bom 

Acompanhamento pedagógico (0)0.00% (8)26.67% (12)40.00% (4)13.33% (4)13.33% (2)6.67% -0.07 Regular 

A empregabilidade e a inserção dos egressos do curso no mercado de trabalho (3)10.00% (11)36.67% (11)36.67% (5)16.67% (0)0.00% (0)0.00% 0.20 Regular 

Canais de participação dos alunos nas decisões acadêmicas (0)0.00% (9)30.00% (8)26.67% (9)30.00% (1)3.33% (3)10.00% -0.04 Regular 

Realização de atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (6)20.00% (17)56.67% (5)16.67% (1)3.33% (1)3.33% (0)0.00% 0.43 Bom 

Realização de atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (2)6.67% (7)23.33% (14)46.67% (2)6.67% (2)6.67% (3)10.00% 0.09 Regular 

Realização de atividades de pesquisa (6)20.00% (16)53.33% (6)20.00% (2)6.67% (0)0.00% (0)0.00% 0.43 Bom 

Limpeza e conservação dos banheiros (0)0.00% (3)10.00% (11)36.67% (6)20.00% (10)33.33% (0)0.00% -0.38 Ruim 

Atividades de esporte e lazer (0)0.00% (7)23.33% (7)23.33% (5)16.67% (1)3.33% (10)33.33% -0.00 Regular 

Programas de assistência estudantil (aluno colaborador, auxílio transporte, auxílio alimentação) (8)26.67% (8)26.67% (6)20.00% (3)10.00% (0)0.00% (5)16.67% 0.42 Bom 

Programas de assistência médica, odontológica e psicológica (1)3.33% (13)43.33% (7)23.33% (1)3.33% (2)6.67% (6)20.00% 0.21 Regular 

Equipamentos de informática disponíveis para atividades acadêmicas (2)6.67% (12)40.00% (9)30.00% (4)13.33% (3)10.00% (0)0.00% 0.10 Regular 

Acompanhamento dos estágios dos alunos (0)0.00% (11)36.67% (7)23.33% (2)6.67% (0)0.00% (10)33.33% 0.23 Regular 

O ambiente das salas de aula (espaço físico, acústica, climatização, iluminação, etc.) (1)3.33% (12)40.00% (10)33.33% (4)13.33% (3)10.00% (0)0.00% 0.07 Regular 

Material didático e equipamento disponível na sala de aula (quadro, multimídia, etc.) (4)13.33% (15)50.00% (7)23.33% (3)10.00% (1)3.33% (0)0.00% 0.30 Bom 
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Satisfação com relação ao curso (3)10.00% (20)66.67% (7)23.33% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.43 Bom 

Auditórios para a realização de atividades acadêmicas (3)10.00% (14)46.67% (9)30.00% (3)10.00% (1)3.33% (0)0.00% 0.25 Regular 

Serviços oferecidos pela cantina do IFPE (0)0.00% (6)20.00% (8)26.67% (8)26.67% (7)23.33% (1)3.33% -0.28 Ruim 

Serviços oferecidos pelo restaurante do IFPE (0)0.00% (7)23.33% (6)20.00% (9)30.00% (7)23.33% (1)3.33% -0.28 Ruim 

Acessibilidade (3)10.00% (12)40.00% (10)33.33% (2)6.67% (2)6.67% (1)3.33% 0.21 Regular 

Segurança (0)0.00% (10)33.33% (15)50.00% (2)6.67% (3)10.00% (0)0.00% 0.03 Regular 

Disponibilidade de transporte para as atividades acadêmicas fora do IFPE (2)6.67% (17)56.67% (8)26.67% (2)6.67% (0)0.00% (1)3.33% 0.33 Bom 

Infra-estrutura para as atividades de pesquisa (0)0.00% (11)36.67% (14)46.67% (3)10.00% (2)6.67% (0)0.00% 0.07 Regular 

Infra-estrutura para as atividades de extensão (0)0.00% (5)16.67% (13)43.33% (3)10.00% (1)3.33% (8)26.67% 0.00 Regular 

Infra-estrutura para as atividades esportivas (1)3.33% (12)40.00% (4)13.33% (2)6.67% (1)3.33% (10)33.33% 0.25 Regular 

Infra-estrutura para as atividades artístico-culturais (1)3.33% (9)30.00% (8)26.67% (1)3.33% (2)6.67% (9)30.00% 0.14 Regular 
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Campus: Recife  
Ano: 2009  
Perfil: Professor  
Formulário: Autoavaliação do professor 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Pontualidade (12)40.00% (18)60.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.70 Bom 

Assiduidade (23)76.67% (7)23.33% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.88 Excelente 

Relação com os alunos (19)63.33% (11)36.67% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.82 Excelente 

Relacionamentos com chefias, subordinados e demais funcionários (15)50.00% (15)50.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.75 Bom 

Participação e desempenho nas atividades de ensino (15)50.00% (15)50.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.75 Bom 

Participação e desempenho nas atividades de pesquisa (9)30.00% (11)36.67% (7)23.33% (0)0.00% (1)3.33% (2)6.67% 0.48 Bom 

Participação e desempenho nas atividades de extensão (3)10.00% (11)36.67% (11)36.67% (0)0.00% (1)3.33% (4)13.33% 0.29 Bom 

Atualização permanente quanto aos conhecimentos específicos na sua área de atuação no IFPE (11)36.67% (14)46.67% (4)13.33% (1)3.33% (0)0.00% (0)0.00% 0.58 Bom 

Cumprimento da carga horária e do programa das disciplinas ministradas (24)80.00% (6)20.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.90 Excelente 

Utilização dos recursos didáticos disponíveis (12)40.00% (15)50.00% (3)10.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.65 Bom 

Métodos e instrumentos utilizados para avaliação dos alunos (7)23.33% (18)60.00% (4)13.33% (1)3.33% (0)0.00% (0)0.00% 0.52 Bom 

Envolvimento e comprometimento com o IFPE (20)66.67% (9)30.00% (1)3.33% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.82 Excelente 
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Campus: Recife  
Ano: 2009  
Perfil: Professor  
Formulário: Avaliação das Políticas adotadas na Instituição 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Práticas pedagógicas institucionais no ensino tais como aulas teóricas, aulas práticas, visitas técnicas, uso de novas tecnologias (5)17.86% (12)42.86% (8)28.57% (1)3.57% (0)0.00% (2)7.14% 0.40 Bom 

Política de inclusão social destinando 50% das matrículas aos alunos da rede pública (6)21.43% (13)46.43% (3)10.71% (4)14.29% (0)0.00% (2)7.14% 0.40 Bom 

Política de pesquisa com relação a concessão de bolsas de pesquisa, iniciação científica e produção acadêmica (7)25.00% (17)60.71% (3)10.71% (0)0.00% (0)0.00% (1)3.57% 0.57 Bom 

Atividades de extensão e prestação de serviços a comunidade externa (2)7.14% (9)32.14% (9)32.14% (1)3.57% (0)0.00% (7)25.00% 0.29 Bom 

Inserção dos alunos no mundo do trabalho (2)7.14% (11)39.29% (10)35.71% (3)10.71% (0)0.00% (2)7.14% 0.23 Regular 

Função social no tocante à educação profissional (7)25.00% (12)42.86% (6)21.43% (0)0.00% (0)0.00% (3)10.71% 0.52 Bom 

Projeto Político Pedagógico (PPP) (3)10.71% (9)32.14% (7)25.00% (1)3.57% (0)0.00% (8)28.57% 0.35 Bom 

Plano de Desenvolvimento Institucional (3)10.71% (7)25.00% (6)21.43% (0)0.00% (0)0.00% (12)42.86% 0.41 Bom 

Convênios de cooperação com órgãos públicos, empresas privadas e organizações da sociedade civil (0)0.00% (4)14.29% (12)42.86% (3)10.71% (1)3.57% (8)28.57% -0.02 Regular 

Atividades voltadas para o empreendedorismo como incubação de empresas, empresas júnior, inovações tecnológicas (0)0.00% (2)7.14% (4)14.29% (8)28.57% (5)17.86% (9)32.14% -0.42 Ruim 

Política de inclusão para estudantes portadores de necessidades especiais (3)10.71% (7)25.00% (9)32.14% (2)7.14% (1)3.57% (6)21.43% 0.20 Regular 

Sistema de comunicação interna (site na internet, sistema acadêmico, quadros de ávido, etc.) (6)21.43% (10)35.71% (7)25.00% (3)10.71% (2)7.14% (0)0.00% 0.27 Bom 

Sistema de comunicação externa (site na internet, jornais, revistas, televisão, etc.) (4)14.29% (11)39.29% (7)25.00% (5)17.86% (1)3.57% (0)0.00% 0.21 Regular 

Política de capacitação para técnicos administrativos (3)10.71% (5)17.86% (6)21.43% (1)3.57% (0)0.00% (13)46.43% 0.33 Bom 

Política de capacitação para os professores (3)10.71% (5)17.86% (11)39.29% (5)17.86% (2)7.14% (2)7.14% 0.04 Regular 

Administração dos recursos financeiros (orçamento anual) (2)7.14% (4)14.29% (6)21.43% (0)0.00% (1)3.57% (15)53.57% 0.23 Regular 

Estratégias de gestão com vistas a obtenção dos recursos financeiros necessários ao cumprimento das metas e das prioridades 
estabelecidas 

(4)14.29% (4)14.29% (5)17.86% (2)7.14% (1)3.57% (12)42.86% 0.25 Regular 

Serviços de segurança (1)3.57% (9)32.14% (12)42.86% (2)7.14% (3)10.71% (1)3.57% 0.06 Regular 
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Campus: Recife  
Ano: 2009  
Perfil: Técnico Administrativo  
Formulário: Avaliação das Políticas adotadas na Instituição 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Práticas pedagógicas institucionais no ensino tais como aulas teóricas, aulas práticas, visitas técnicas, uso de novas tecnologias (0)0.00% (6)75.00% (1)12.50% (0)0.00% (0)0.00% (1)12.50% 0.43 Bom 

Política de inclusão social destinando 50% das matrículas aos alunos da rede pública (3)37.50% (3)37.50% (0)0.00% (0)0.00% (1)12.50% (1)12.50% 0.50 Bom 

Política de pesquisa com relação a concessão de bolsas de pesquisa, iniciação científica e produção acadêmica (1)12.50% (4)50.00% (2)25.00% (0)0.00% (0)0.00% (1)12.50% 0.43 Bom 

Atividades de extensão e prestação de serviços a comunidade externa (1)12.50% (2)25.00% (3)37.50% (1)12.50% (0)0.00% (1)12.50% 0.21 Regular 

Inserção dos alunos no mundo do trabalho (1)12.50% (4)50.00% (2)25.00% (0)0.00% (0)0.00% (1)12.50% 0.43 Bom 

Função social no tocante à educação profissional (0)0.00% (5)62.50% (2)25.00% (0)0.00% (0)0.00% (1)12.50% 0.36 Bom 

Projeto Político Pedagógico (PPP) (1)12.50% (5)62.50% (1)12.50% (0)0.00% (0)0.00% (1)12.50% 0.50 Bom 

Plano de Desenvolvimento Institucional (0)0.00% (5)62.50% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% (3)37.50% 0.50 Bom 

Convênios de cooperação com órgãos públicos, empresas privadas e organizações da sociedade civil (0)0.00% (3)37.50% (3)37.50% (0)0.00% (0)0.00% (2)25.00% 0.25 Regular 

Atividades voltadas para o empreendedorismo como incubação de empresas, empresas júnior, inovações tecnológicas (0)0.00% (0)0.00% (1)12.50% (3)37.50% (0)0.00% (4)50.00% -0.38 Ruim 

Política de inclusão para estudantes portadores de necessidades especiais (1)12.50% (2)25.00% (4)50.00% (0)0.00% (0)0.00% (1)12.50% 0.29 Bom 

Sistema de comunicação interna (site na internet, sistema acadêmico, quadros de ávido, etc.) (1)12.50% (4)50.00% (2)25.00% (0)0.00% (0)0.00% (1)12.50% 0.43 Bom 

Sistema de comunicação externa (site na internet, jornais, revistas, televisão, etc.) (1)12.50% (3)37.50% (3)37.50% (0)0.00% (0)0.00% (1)12.50% 0.36 Bom 

Política de capacitação para técnicos administrativos (0)0.00% (1)12.50% (2)25.00% (4)50.00% (0)0.00% (1)12.50% -0.21 Regular 

Política de capacitação para os professores (1)12.50% (2)25.00% (3)37.50% (0)0.00% (0)0.00% (2)25.00% 0.33 Bom 

Administração dos recursos financeiros (orçamento anual) (1)12.50% (2)25.00% (1)12.50% (0)0.00% (0)0.00% (4)50.00% 0.50 Bom 

Estratégias de gestão com vistas a obtenção dos recursos financeiros necessários ao cumprimento das metas e das prioridades 
estabelecidas 

(1)12.50% (2)25.00% (2)25.00% (0)0.00% (0)0.00% (3)37.50% 0.40 Bom 

Serviços de segurança (0)0.00% (2)25.00% (3)37.50% (2)25.00% (0)0.00% (1)12.50% 0.00 Regular 
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Anexo VIII 

Resultado da Pesquisa 

Licenciatura em Matemática 

2009 
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Campus: Pesqueira  
Ano: 2009  
Perfil: Aluno  
Curso: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 
Formulário: Autoavaliação de aluno 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Assiduidade (6)35.29% (10)58.82% (1)5.88% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.65 Bom 

Pontualidade (5)27.78% (13)72.22% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.64 Bom 

Participação nas aulas (0)0.00% (14)87.50% (2)12.50% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.44 Bom 

Participação em atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (1)5.56% (14)77.78% (3)16.67% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.44 Bom 

Participação em atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (2)11.11% (2)11.11% (10)55.56% (0)0.00% (0)0.00% (4)22.22% 0.21 Regular 

Participação em atividades de pesquisa (1)6.25% (1)6.25% (9)56.25% (3)18.75% (0)0.00% (2)12.50% 0.00 Regular 

Relacionamento com os colegas (12)66.67% (6)33.33% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.83 Excelente 

Relacionamento com os professores (8)50.00% (7)43.75% (1)6.25% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.72 Bom 

Dedicação aos estudos após as aulas (0)0.00% (10)58.82% (5)29.41% (2)11.76% (0)0.00% (0)0.00% 0.24 Regular 

Compreensão dos conteúdos ministrados (0)0.00% (6)31.58% (13)68.42% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.16 Regular 

Atualização com relação as potencialidades do curso e ao mercado de trabalho (1)5.56% (7)38.89% (9)50.00% (1)5.56% (0)0.00% (0)0.00% 0.22 Regular 

Utilização do acervo da biblioteca (0)0.00% (9)50.00% (5)27.78% (3)16.67% (1)5.56% (0)0.00% 0.11 Regular 
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Campus: Recife  
Ano: 2009  
Perfil: Aluno  
Curso: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 
Formulário: Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Atualização do programa do curso com relação às demandas do mundo do trabalho 0.00% 66.67% 27.78% 5.56% 0.00% 0.00% 0.31 Bom 

Referências bibliográficas apresentadas nos planos de curso 11.11% 38.89% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.31 Bom 

Acervo disponível na biblioteca para o seu curso 0.00% 5.56% 66.67% 16.67% 11.11% 0.00% -0.17 Regular 

Ambiente para estudo na biblioteca 5.56% 50.00% 22.22% 22.22% 0.00% 0.00% 0.19 Regular 

Atendimento na biblioteca 23.53% 58.82% 17.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.53 Bom 

Atendimento no departamento acadêmico do seu curso 11.76% 47.06% 35.29% 0.00% 5.88% 0.00% 0.29 Bom 

Atendimento nos demais setores administrativos sem incluir o departamento acadêmico do seu curso 5.56% 33.33% 55.56% 5.56% 0.00% 0.00% 0.19 Regular 

Equipamentos dos coordenadores dos laboratórios 0.00% 6.25% 31.25% 50.00% 6.25% 6.25% -0.30 Ruim 

Desempenho dos coordenadores dos laboratórios 0.00% 47.06% 17.65% 11.76% 11.76% 11.76% 0.07 Regular 

Acompanhamento pedagógico 5.26% 26.32% 36.84% 21.05% 10.53% 0.00% -0.03 Regular 

A empregabilidade e a inserção dos egressos do curso no mercado de trabalho 0.00% 50.00% 27.78% 0.00% 0.00% 22.22% 0.32 Bom 

Canais de participação dos alunos nas decisões acadêmicas 0.00% 0.00% 29.41% 35.29% 29.41% 5.88% -0.50 Ruim 

Realização de atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) 0.00% 11.11% 77.78% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00 Regular 

Realização de atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) 0.00% 5.88% 47.06% 17.65% 11.76% 17.65% -0.21 Regular 

Realização de atividades de pesquisa 5.56% 27.78% 38.89% 16.67% 0.00% 11.11% 0.13 Regular 

Limpeza e conservação dos banheiros 23.53% 47.06% 29.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.47 Bom 

Atividades de esporte e lazer 0.00% 5.88% 41.18% 29.41% 0.00% 23.53% -0.15 Regular 

Programas de assistência estudantil (aluno colaborador, auxílio transporte, auxílio alimentação) 16.67% 38.89% 27.78% 16.67% 0.00% 0.00% 0.28 Bom 
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Programas de assistência médica, odontológica e psicológica 22.22% 27.78% 22.22% 16.67% 0.00% 11.11% 0.31 Bom 

Equipamentos de informática disponíveis para atividades acadêmicas 5.56% 0.00% 11.11% 61.11% 22.22% 0.00% -0.47 Ruim 

Acompanhamento dos estágios dos alunos 11.11% 33.33% 22.22% 0.00% 5.56% 27.78% 0.31 Bom 

O ambiente das salas de aula (espaço físico, acústica, climatização, iluminação, etc.) 0.00% 33.33% 50.00% 5.56% 11.11% 0.00% 0.03 Regular 

Material didático e equipamento disponível na sala de aula (quadro, multimídia, etc.) 5.56% 27.78% 50.00% 11.11% 5.56% 0.00% 0.08 Regular 

Satisfação com relação ao curso 5.88% 70.59% 17.65% 5.88% 0.00% 0.00% 0.38 Bom 

Auditórios para a realização de atividades acadêmicas 5.56% 11.11% 77.78% 5.56% 0.00% 0.00% 0.08 Regular 

Serviços oferecidos pela cantina do IFPE 5.88% 17.65% 47.06% 11.76% 17.65% 0.00% -0.09 Regular 

Serviços oferecidos pelo restaurante do IFPE 5.88% 17.65% 29.41% 0.00% 17.65% 29.41% -0.04 Regular 

Acessibilidade 17.65% 23.53% 52.94% 5.88% 0.00% 0.00% 0.26 Bom 

Segurança 20.00% 66.67% 0.00% 13.33% 0.00% 0.00% 0.47 Bom 

Disponibilidade de transporte para as atividades acadêmicas fora do IFPE 0.00% 0.00% 16.67% 5.56% 44.44% 33.33% -0.71 Ruim 

Infra-estrutura para as atividades de pesquisa 0.00% 5.56% 33.33% 27.78% 11.11% 22.22% -0.29 Ruim 

Infra-estrutura para as atividades de extensão 0.00% 11.11% 44.44% 11.11% 11.11% 22.22% -0.14 Regular 

Infra-estrutura para as atividades esportivas 0.00% 22.22% 50.00% 11.11% 5.56% 11.11% 0.00 Regular 

Infra-estrutura para as atividades artístico-culturais 0.00% 5.56% 44.44% 22.22% 5.56% 22.22% -0.18 Regular 
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Campus: Recife  
Ano: 2009  
Perfil: Aluno  
Curso: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA  
Formulário: Alunos avaliando professores  
Professor: Todos 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Média Conceito 

Assiduidade 59.04% 26.51% 8.43% 3.01% 3.01% 0.68 Bom 

Pontualidade 63.41% 20.12% 6.10% 3.66% 6.71% 0.65 Bom 

Conhecimento e domínio dos conteúdos ministrados 69.09% 20.61% 6.06% 2.42% 1.82% 0.76 Excelente 

Clareza e objetividade na transmissão das informações 54.55% 21.82% 15.76% 3.03% 4.85% 0.59 Bom 

Apresentação do programa da disciplina 53.94% 26.06% 11.52% 4.85% 3.64% 0.61 Bom 

Cumprimento do programa da disciplina 56.36% 24.85% 14.55% 3.64% 0.61% 0.66 Bom 

Utilização de recursos didáticos (multimídia, apostilas, livros, projetos, etc.) 32.93% 29.88% 21.95% 6.71% 8.54% 0.36 Bom 

Realização de visitas técnicas 16.77% 12.26% 22.58% 9.68% 38.71% -0.21 Regular 

Formas de avaliação 51.63% 24.18% 9.80% 6.54% 7.84% 0.53 Bom 

Relacionamento com os alunos 60.37% 20.73% 7.93% 3.05% 7.93% 0.61 Bom 

Atualização com relação as exigências do mundo do trabalho 52.50% 23.75% 10.00% 3.13% 10.63% 0.52 Bom 
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Anexo IX 

Resultado da Pesquisa 

Professores e Técnicos Administrativos 

Campus Pesqueira 

2009 
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Campus: Pesqueira  
Ano: 2009  
Perfil: Professor  
Formulário: Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Atualização do programa do curso com relação às demandas do mundo do trabalho 10.00% 90.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.55 Bom 

Referências bibliográficas apresentadas nos planos de curso 22.22% 66.67% 0.00% 0.00% 0.00% 11.11% 0.63 Bom 

Acervo disponível na biblioteca para o seu curso 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25 Bom 

Ambiente para estudo na biblioteca 22.22% 44.44% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.44 Bom 

Atendimento na biblioteca 44.44% 44.44% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.67 Bom 

Atendimento no departamento acadêmico do seu curso 11.11% 66.67% 22.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.44 Bom 

Atendimento nos demais setores administrativos sem incluir o departamento acadêmico do seu curso 11.11% 77.78% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50 Bom 

Equipamentos dos coordenadores dos laboratórios 11.11% 33.33% 44.44% 0.00% 0.00% 11.11% 0.31 Bom 

Desempenho dos coordenadores dos laboratórios 11.11% 33.33% 22.22% 0.00% 0.00% 33.33% 0.42 Bom 

Acompanhamento pedagógico 28.57% 14.29% 42.86% 0.00% 0.00% 14.29% 0.42 Bom 

A empregabilidade e a inserção dos egressos do curso no mercado de trabalho 0.00% 44.44% 0.00% 0.00% 0.00% 55.56% 0.50 Bom 

Canais de participação dos alunos nas decisões acadêmicas 22.22% 33.33% 22.22% 11.11% 11.11% 0.00% 0.22 Regular 

Realização de atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) 11.11% 66.67% 22.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.44 Bom 

Realização de atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) 0.00% 33.33% 33.33% 0.00% 0.00% 33.33% 0.25 Bom 

Realização de atividades de pesquisa 22.22% 33.33% 22.22% 0.00% 0.00% 22.22% 0.50 Bom 

Limpeza e conservação dos banheiros 55.56% 22.22% 22.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.67 Bom 

Atividades de esporte e lazer 11.11% 22.22% 44.44% 0.00% 0.00% 22.22% 0.29 Bom 

Programas de assistência estudantil (aluno colaborador, auxílio transporte, auxílio alimentação) 22.22% 44.44% 11.11% 0.00% 0.00% 22.22% 0.57 Bom 

Programas de assistência médica, odontológica e psicológica 11.11% 44.44% 11.11% 11.11% 0.00% 22.22% 0.36 Bom 
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Equipamentos de informática disponíveis para atividades acadêmicas 11.11% 44.44% 22.22% 22.22% 0.00% 0.00% 0.22 Regular 

Acompanhamento dos estágios dos alunos 12.50% 37.50% 37.50% 12.50% 0.00% 0.00% 0.25 Bom 

O ambiente das salas de aula (espaço físico, acústica, climatização, iluminação, etc.) 22.22% 55.56% 22.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50 Bom 

Material didático e equipamento disponível na sala de aula (quadro, multimídia, etc.) 40.00% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.40 Bom 

Satisfação com relação ao curso 6.67% 46.67% 46.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30 Bom 

Auditórios para a realização de atividades acadêmicas 11.11% 22.22% 55.56% 11.11% 0.00% 0.00% 0.17 Regular 

Serviços oferecidos pela cantina do IFPE 11.11% 33.33% 55.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28 Bom 

Serviços oferecidos pelo restaurante do IFPE 22.22% 11.11% 22.22% 0.00% 0.00% 44.44% 0.50 Bom 

Acessibilidade 11.11% 11.11% 44.44% 0.00% 22.22% 11.11% -0.06 Regular 

Segurança 22.22% 66.67% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56 Bom 

Disponibilidade de transporte para as atividades acadêmicas fora do IFPE 11.11% 33.33% 33.33% 0.00% 11.11% 11.11% 0.19 Regular 

Infra-estrutura para as atividades de pesquisa 0.00% 44.44% 11.11% 22.22% 0.00% 22.22% 0.14 Regular 

Infra-estrutura para as atividades de extensão 0.00% 33.33% 22.22% 22.22% 0.00% 22.22% 0.07 Regular 

Infra-estrutura para as atividades esportivas 22.22% 33.33% 44.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.39 Bom 

Infra-estrutura para as atividades artístico-culturais 11.11% 22.22% 33.33% 0.00% 0.00% 33.33% 0.33 Bom 
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Campus: Pesqueira  
Ano: 2009  
Perfil: Professor  
Formulário: Autoavaliação do professor 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Pontualidade 44.44% 55.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.72 Bom 

Assiduidade 44.44% 55.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.72 Bom 

Relação com os alunos 44.44% 33.33% 22.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.61 Bom 

Relacionamentos com chefias, subordinados e demais funcionários 33.33% 55.56% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.61 Bom 

Participação e desempenho nas atividades de ensino 50.00% 40.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.70 Bom 

Participação e desempenho nas atividades de pesquisa 11.11% 55.56% 22.22% 11.11% 0.00% 0.00% 0.33 Bom 

Participação e desempenho nas atividades de extensão 22.22% 22.22% 22.22% 11.11% 0.00% 22.22% 0.36 Bom 

Atualização permanente quanto aos conhecimentos específicos na sua área de atuação no IFPE 33.33% 66.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.67 Bom 

Cumprimento da carga horária e do programa das disciplinas ministradas 66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.83 Excelente 

Utilização dos recursos didáticos disponíveis 22.22% 44.44% 22.22% 0.00% 0.00% 11.11% 0.50 Bom 

Métodos e instrumentos utilizados para avaliação dos alunos 22.22% 66.67% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56 Bom 

Envolvimento e comprometimento com o IFPE 33.33% 66.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.67 Bom 
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Campus: Pesqueira  
Ano: 2009  
Perfil: Professor  
Formulário: Avaliação das Políticas adotadas na Instituição 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Práticas pedagógicas institucionais no ensino tais como aulas teóricas, aulas práticas, visitas técnicas, uso de novas tecnologias 22.22% 66.67% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56 Bom 

Política de inclusão social destinando 50% das matrículas aos alunos da rede pública 22.22% 55.56% 22.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50 Bom 

Política de pesquisa com relação a concessão de bolsas de pesquisa, iniciação científica e produção acadêmica 0.00% 77.78% 11.11% 0.00% 0.00% 11.11% 0.44 Bom 

Atividades de extensão e prestação de serviços a comunidade externa 0.00% 22.22% 33.33% 22.22% 0.00% 22.22% 0.00 Regular 

Inserção dos alunos no mundo do trabalho 0.00% 55.56% 11.11% 0.00% 0.00% 33.33% 0.42 Bom 

Função social no tocante à educação profissional 11.11% 66.67% 0.00% 0.00% 0.00% 22.22% 0.57 Bom 

Projeto Político Pedagógico (PPP) 0.00% 88.89% 0.00% 0.00% 0.00% 11.11% 0.50 Bom 

Plano de Desenvolvimento Institucional 22.22% 55.56% 11.11% 0.00% 0.00% 11.11% 0.56 Bom 

Convênios de cooperação com órgãos públicos, empresas privadas e organizações da sociedade civil 0.00% 77.78% 11.11% 0.00% 0.00% 11.11% 0.44 Bom 

Atividades voltadas para o empreendedorismo como incubação de empresas, empresas júnior, inovações tecnológicas 0.00% 44.44% 33.33% 0.00% 0.00% 22.22% 0.29 Bom 

Política de inclusão para estudantes portadores de necessidades especiais 0.00% 11.11% 33.33% 11.11% 0.00% 44.44% 0.00 Regular 

Sistema de comunicação interna (site na internet, sistema acadêmico, quadros de ávido, etc.) 11.11% 55.56% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.39 Bom 

Sistema de comunicação externa (site na internet, jornais, revistas, televisão, etc.) 22.22% 22.22% 55.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33 Bom 

Política de capacitação para técnicos administrativos 0.00% 44.44% 22.22% 0.00% 0.00% 33.33% 0.33 Bom 

Política de capacitação para os professores 0.00% 37.50% 50.00% 0.00% 0.00% 12.50% 0.21 Regular 

Administração dos recursos financeiros (orçamento anual) 0.00% 55.56% 33.33% 0.00% 0.00% 11.11% 0.31 Bom 

Estratégias de gestão com vistas a obtenção dos recursos financeiros necessários ao cumprimento das metas e das prioridades estabelecidas 0.00% 44.44% 33.33% 11.11% 0.00% 11.11% 0.19 Regular 

Serviços de segurança 11.11% 77.78% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50 Bom 
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Campus: Pesqueira  
Ano: 2009  
Perfil: Técnico Administrativo  
Formulário: Avaliação das Políticas adotadas na Instituição 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Práticas pedagógicas institucionais no ensino tais como aulas teóricas, aulas práticas, visitas técnicas, uso de novas tecnologias 10.00% 70.00% 10.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.50 Bom 

Política de inclusão social destinando 50% das matrículas aos alunos da rede pública 70.00% 20.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.80 Excelente 

Política de pesquisa com relação a concessão de bolsas de pesquisa, iniciação científica e produção acadêmica 40.00% 40.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.55 Bom 

Atividades de extensão e prestação de serviços a comunidade externa 0.00% 60.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.20 Regular 

Inserção dos alunos no mundo do trabalho 10.00% 30.00% 60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25 Bom 

Função social no tocante à educação profissional 20.00% 40.00% 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.40 Bom 

Projeto Político Pedagógico (PPP) 20.00% 50.00% 20.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.35 Bom 

Plano de Desenvolvimento Institucional 20.00% 50.00% 20.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.35 Bom 

Convênios de cooperação com órgãos públicos, empresas privadas e organizações da sociedade civil 0.00% 50.00% 40.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.15 Regular 

Atividades voltadas para o empreendedorismo como incubação de empresas, empresas júnior, inovações tecnológicas 9.09% 45.45% 9.09% 27.27% 9.09% 0.00% 0.09 Regular 

Política de inclusão para estudantes portadores de necessidades especiais 0.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 0.00 Regular 

Sistema de comunicação interna (site na internet, sistema acadêmico, quadros de ávido, etc.) 10.00% 50.00% 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.35 Bom 

Sistema de comunicação externa (site na internet, jornais, revistas, televisão, etc.) 0.00% 30.00% 60.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.10 Regular 

Política de capacitação para técnicos administrativos 10.00% 30.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.15 Regular 

Política de capacitação para os professores 11.11% 44.44% 44.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33 Bom 

Administração dos recursos financeiros (orçamento anual) 10.00% 70.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45 Bom 

Estratégias de gestão com vistas a obtenção dos recursos financeiros necessários ao cumprimento das metas e das prioridades estabelecidas 0.00% 70.00% 20.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.30 Bom 

Serviços de segurança 12.50% 75.00% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50 Bom 
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Anexo X 

Resultado da Pesquisa 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

2010 
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Campus: Recife  
Ano: 2010 
Perfil: Aluno  
Curso: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  
Formulário: Autoavaliação de aluno 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Assiduidade (11)26.83% (18)43.90% (10)24.39% (2)4.88% (0)0.00% (0)0.00% 0.46 Bom 

Pontualidade (6)14.63% (19)46.34% (12)29.27% (4)9.76% (0)0.00% (0)0.00% 0.33 Bom 

Participação nas aulas (5)12.20% (19)46.34% (17)41.46% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.35 Bom 

Participação em atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (6)14.63% (15)36.59% (12)29.27% (5)12.20% (2)4.88% (1)2.44% 0.23 Regular 

Participação em atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (2)4.88% (6)14.63% (11)26.83% (9)21.95% (3)7.32% (10)24.39% -0.08 Regular 

Participação em atividades de pesquisa (4)9.76% (10)24.39% (9)21.95% (7)17.07% (2)4.88% (9)21.95% 0.11 Regular 

Relacionamento com os colegas (25)60.98% (15)36.59% (1)2.44% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.79 Excelente 

Relacionamento com os professores (17)41.46% (21)51.22% (3)7.32% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.67 Bom 

Dedicação aos estudos após as aulas (6)14.63% (22)53.66% (8)19.51% (5)12.20% (0)0.00% (0)0.00% 0.35 Bom 

Compreensão dos conteúdos ministrados (3)7.32% (29)70.73% (8)19.51% (1)2.44% (0)0.00% (0)0.00% 0.41 Bom 

Atualização com relação as potencialidades do curso e ao mercado de trabalho (7)17.07% (30)73.17% (4)9.76% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.54 Bom 

Utilização do acervo da biblioteca (1)2.44% (6)14.63% (14)34.15% (4)9.76% (12)29.27% (4)9.76% -0.27 Ruim 
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Campus: Recife  
Ano: 2010 
Perfil: Aluno  
Curso: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  
Formulário: Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Atualização do programa do curso com relação às demandas do mundo do trabalho (9)21.95% (24)58.54% (6)14.63% (0)0.00% (1)2.44% (1)2.44% 0.50 Bom 

Referências bibliográficas apresentadas nos planos de curso (10)24.39% (26)63.41% (2)4.88% (3)7.32% (0)0.00% (0)0.00% 0.52 Bom 

Acervo disponível na biblioteca para o seu curso (0)0.00% (2)4.88% (16)39.02% (10)24.39% (7)17.07% (6)14.63% -0.31 Ruim 

Ambiente para estudo na biblioteca (2)4.88% (5)12.20% (10)24.39% (10)24.39% (7)17.07% (7)17.07% -0.22 Regular 

Atendimento na biblioteca (1)2.44% (3)7.32% (9)21.95% (14)34.15% (9)21.95% (5)12.20% -0.38 Ruim 

Atendimento no departamento acadêmico do seu curso (8)19.51% (19)46.34% (7)17.07% (4)9.76% (0)0.00% (3)7.32% 0.41 Bom 

Atendimento nos demais setores administrativos sem incluir o departamento acadêmico do seu curso (0)0.00% (13)31.71% (14)34.15% (9)21.95% (1)2.44% (4)9.76% 0.03 Regular 

Equipamentos dos coordenadores dos laboratórios (7)17.07% (20)48.78% (7)17.07% (0)0.00% (0)0.00% (7)17.07% 0.50 Bom 

Desempenho dos coordenadores dos laboratórios (6)14.63% (20)48.78% (8)19.51% (0)0.00% (0)0.00% (7)17.07% 0.47 Bom 

Acompanhamento pedagógico (3)7.32% (17)41.46% (12)29.27% (3)7.32% (1)2.44% (5)12.20% 0.25 Regular 

A empregabilidade e a inserção dos egressos do curso no mercado de trabalho (19)46.34% (17)41.46% (3)7.32% (0)0.00% (0)0.00% (2)4.88% 0.71 Bom 

Canais de participação dos alunos nas decisões acadêmicas (2)4.88% (9)21.95% (16)39.02% (10)24.39% (1)2.44% (3)7.32% 0.01 Regular 

Realização de atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (2)4.88% (4)9.76% (18)43.90% (13)31.71% (2)4.88% (2)4.88% -0.12 Regular 

Realização de atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (1)2.44% (4)9.76% (10)24.39% (12)29.27% (1)2.44% (13)31.71% -0.14 Regular 

Realização de atividades de pesquisa (1)2.44% (13)31.71% (14)34.15% (2)4.88% (0)0.00% (11)26.83% 0.22 Regular 

Limpeza e conservação dos banheiros (1)2.44% (3)7.32% (9)21.95% (11)26.83% (17)41.46% (0)0.00% -0.49 Ruim 

Atividades de esporte e lazer (2)4.88% (5)12.20% (11)26.83% (8)19.51% (2)4.88% (13)31.71% -0.05 Regular 

Programas de assistência estudantil (aluno colaborador, auxílio transporte, auxílio alimentação) (0)0.00% (11)26.83% (10)24.39% (6)14.63% (2)4.88% (12)29.27% 0.02 Regular 
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Programas de assistência médica, odontológica e psicológica (0)0.00% (9)21.95% (6)14.63% (7)17.07% (1)2.44% (18)43.90% 0.00 Regular 

Equipamentos de informática disponíveis para atividades acadêmicas (16)39.02% (22)53.66% (3)7.32% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.66 Bom 

Acompanhamento dos estágios dos alunos (4)9.76% (14)34.15% (9)21.95% (4)9.76% (0)0.00% (10)24.39% 0.29 Bom 

O ambiente das salas de aula (espaço físico, acústica, climatização, iluminação, etc.) (21)51.22% (16)39.02% (3)7.32% (1)2.44% (0)0.00% (0)0.00% 0.70 Bom 

Material didático e equipamento disponível na sala de aula (quadro, multimídia, etc.) (22)53.66% (18)43.90% (0)0.00% (0)0.00% (1)2.44% (0)0.00% 0.73 Bom 

Satisfação com relação ao curso (19)46.34% (20)48.78% (2)4.88% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.71 Bom 

Auditórios para a realização de atividades acadêmicas (4)9.76% (18)43.90% (10)24.39% (2)4.88% (1)2.44% (6)14.63% 0.31 Bom 

Serviços oferecidos pela cantina do IFPE (0)0.00% (5)12.20% (12)29.27% (15)36.59% (5)12.20% (4)9.76% -0.27 Ruim 

Serviços oferecidos pelo restaurante do IFPE (2)4.88% (3)7.32% (12)29.27% (12)29.27% (3)7.32% (9)21.95% -0.17 Regular 

Acessibilidade (3)7.32% (18)43.90% (10)24.39% (6)14.63% (2)4.88% (2)4.88% 0.18 Regular 

Segurança (2)4.88% (12)29.27% (17)41.46% (5)12.20% (5)12.20% (0)0.00% 0.01 Regular 

Disponibilidade de transporte para as atividades acadêmicas fora do IFPE (4)9.76% (12)29.27% (12)29.27% (2)4.88% (2)4.88% (9)21.95% 0.22 Regular 

Infra-estrutura para as atividades de pesquisa (5)12.20% (13)31.71% (11)26.83% (1)2.44% (0)0.00% (11)26.83% 0.37 Bom 

Infra-estrutura para as atividades de extensão (4)9.76% (6)14.63% (12)29.27% (1)2.44% (0)0.00% (18)43.90% 0.28 Bom 

Infra-estrutura para as atividades esportivas (4)9.76% (8)19.51% (18)43.90% (0)0.00% (0)0.00% (11)26.83% 0.27 Bom 

Infra-estrutura para as atividades artístico-culturais (3)7.32% (4)9.76% (11)26.83% (1)2.44% (0)0.00% (22)53.66% 0.24 Regular 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

Comissão Própria de Avaliação – Relatório de Autoavaliação Institucional (2009 e 2010) 

Campus: Recife  
Ano: 2010 
Perfil: Aluno  
Curso: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  
Formulário: Alunos avaliando professores  
Professor: Todos 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Média Conceito 

Assiduidade (113)42.97% (83)31.56% (35)13.31% (19)7.22% (13)4.94% 0.50 Bom 

Pontualidade (92)34.98% (93)35.36% (46)17.49% (15)5.70% (17)6.46% 0.43 Bom 

Conhecimento e domínio dos conteúdos ministrados (145)55.13% (87)33.08% (17)6.46% (7)2.66% (7)2.66% 0.68 Bom 

Clareza e objetividade na transmissão das informações (89)33.84% (98)37.26% (41)15.59% (21)7.98% (14)5.32% 0.43 Bom 

Apresentação do programa da disciplina (98)37.26% (90)34.22% (41)15.59% (19)7.22% (15)5.70% 0.45 Bom 

Cumprimento do programa da disciplina (106)40.30% (92)34.98% (28)10.65% (25)9.51% (12)4.56% 0.48 Bom 

Utilização de recursos didáticos (multimídia, apostilas, livros, projetos, etc.) (81)30.80% (102)38.78% (49)18.63% (18)6.84% (13)4.94% 0.42 Bom 

Realização de visitas técnicas (36)13.69% (31)11.79% (69)26.24% (60)22.81% (67)25.48% -0.17 Regular 

Formas de avaliação (75)28.52% (98)37.26% (58)22.05% (15)5.70% (17)6.46% 0.38 Bom 

Relacionamento com os alunos (108)41.06% (85)32.32% (43)16.35% (14)5.32% (13)4.94% 0.50 Bom 

Atualização com relação as exigências do mundo do trabalho (97)36.88% (94)35.74% (45)17.11% (9)3.42% (18)6.84% 0.46 Bom 
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Resultado da Pesquisa 

Design Gráfico 
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Campus: Recife  
Ano: 2010 
Perfil: Aluno  
Curso: DESIGN GRÁFICO  
Formulário: Autoavaliação de aluno 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Assiduidade (20)50.00% (18)45.00% (1)2.50% (1)2.50% (0)0.00% (0)0.00% 0.71 Bom 

Pontualidade (13)32.50% (17)42.50% (9)22.50% (1)2.50% (0)0.00% (0)0.00% 0.53 Bom 

Participação nas aulas (15)37.50% (19)47.50% (5)12.50% (1)2.50% (0)0.00% (0)0.00% 0.60 Bom 

Participação em atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (5)12.50% (18)45.00% (10)25.00% (5)12.50% (1)2.50% (1)2.50% 0.27 Bom 

Participação em atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (1)2.50% (11)27.50% (8)20.00% (7)17.50% (3)7.50% (10)25.00% -0.00 Regular 

Participação em atividades de pesquisa (5)12.50% (6)15.00% (12)30.00% (7)17.50% (2)5.00% (8)20.00% 0.08 Regular 

Relacionamento com os colegas (19)47.50% (19)47.50% (1)2.50% (1)2.50% (0)0.00% (0)0.00% 0.70 Bom 

Relacionamento com os professores (16)40.00% (22)55.00% (2)5.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.68 Bom 

Dedicação aos estudos após as aulas (15)37.50% (17)42.50% (8)20.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.59 Bom 

Compreensão dos conteúdos ministrados (4)10.00% (36)90.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.55 Bom 

Atualização com relação as potencialidades do curso e ao mercado de trabalho (10)25.00% (24)60.00% (6)15.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.55 Bom 

Utilização do acervo da biblioteca (2)5.00% (2)5.00% (15)37.50% (6)15.00% (10)25.00% (5)12.50% -0.29 Ruim 
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Campus: Recife  
Ano: 2010 
Perfil: Aluno  
Curso: DESIGN GRÁFICO  
Formulário: Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Atualização do programa do curso com relação às demandas do mundo do trabalho (3)7.50% (17)42.50% (13)32.50% (5)12.50% (1)2.50% (1)2.50% 0.21 Regular 

Referências bibliográficas apresentadas nos planos de curso (8)20.00% (11)27.50% (18)45.00% (2)5.00% (0)0.00% (1)2.50% 0.32 Bom 

Acervo disponível na biblioteca para o seu curso (0)0.00% (2)5.00% (6)15.00% (12)30.00% (18)45.00% (2)5.00% -0.61 Ruim 

Ambiente para estudo na biblioteca (2)5.00% (12)30.00% (9)22.50% (5)12.50% (10)25.00% (2)5.00% -0.12 Regular 

Atendimento na biblioteca (1)2.50% (6)15.00% (17)42.50% (3)7.50% (11)27.50% (2)5.00% -0.22 Regular 

Atendimento no departamento acadêmico do seu curso (3)7.50% (13)32.50% (17)42.50% (1)2.50% (3)7.50% (3)7.50% 0.16 Regular 

Atendimento nos demais setores administrativos sem incluir o departamento acadêmico do seu curso (3)7.50% (13)32.50% (15)37.50% (5)12.50% (2)5.00% (2)5.00% 0.13 Regular 

Equipamentos dos coordenadores dos laboratórios (1)2.50% (16)40.00% (12)30.00% (3)7.50% (2)5.00% (6)15.00% 0.16 Regular 

Desempenho dos coordenadores dos laboratórios (3)7.50% (15)37.50% (9)22.50% (6)15.00% (0)0.00% (7)17.50% 0.23 Regular 

Acompanhamento pedagógico (4)10.00% (10)25.00% (9)22.50% (7)17.50% (1)2.50% (9)22.50% 0.15 Regular 

A empregabilidade e a inserção dos egressos do curso no mercado de trabalho (4)10.00% (13)32.50% (11)27.50% (8)20.00% (0)0.00% (4)10.00% 0.18 Regular 

Canais de participação dos alunos nas decisões acadêmicas (0)0.00% (6)15.00% (14)35.00% (10)25.00% (5)12.50% (5)12.50% -0.20 Regular 

Realização de atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (0)0.00% (10)25.00% (12)30.00% (10)25.00% (5)12.50% (3)7.50% -0.14 Regular 

Realização de atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (1)2.50% (8)20.00% (8)20.00% (7)17.50% (6)15.00% (10)25.00% -0.15 Regular 

Realização de atividades de pesquisa (3)7.50% (16)40.00% (10)25.00% (5)12.50% (0)0.00% (6)15.00% 0.25 Regular 

Limpeza e conservação dos banheiros (3)7.50% (11)27.50% (11)27.50% (8)20.00% (7)17.50% (0)0.00% -0.06 Regular 

Atividades de esporte e lazer (1)2.50% (10)25.00% (5)12.50% (1)2.50% (2)5.00% (21)52.50% 0.18 Regular 

Programas de assistência estudantil (aluno colaborador, auxílio transporte, auxílio alimentação) (7)17.50% (12)30.00% (4)10.00% (1)2.50% (3)7.50% (13)32.50% 0.35 Bom 
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Programas de assistência médica, odontológica e psicológica (2)5.00% (9)22.50% (5)12.50% (3)7.50% (0)0.00% (21)52.50% 0.26 Bom 

Equipamentos de informática disponíveis para atividades acadêmicas (4)10.00% (8)20.00% (15)37.50% (5)12.50% (7)17.50% (1)2.50% -0.04 Regular 

Acompanhamento dos estágios dos alunos (0)0.00% (3)7.50% (8)20.00% (2)5.00% (5)12.50% (22)55.00% -0.25 Ruim 

O ambiente das salas de aula (espaço físico, acústica, climatização, iluminação, etc.) (2)5.00% (15)37.50% (13)32.50% (7)17.50% (3)7.50% (0)0.00% 0.08 Regular 

Material didático e equipamento disponível na sala de aula (quadro, multimídia, etc.) (7)17.50% (11)27.50% (18)45.00% (2)5.00% (2)5.00% (0)0.00% 0.24 Regular 

Satisfação com relação ao curso (6)15.00% (14)35.00% (19)47.50% (1)2.50% (0)0.00% (0)0.00% 0.31 Bom 

Auditórios para a realização de atividades acadêmicas (4)10.00% (19)47.50% (11)27.50% (2)5.00% (0)0.00% (4)10.00% 0.35 Bom 

Serviços oferecidos pela cantina do IFPE (0)0.00% (6)15.00% (21)52.50% (9)22.50% (3)7.50% (1)2.50% -0.12 Regular 

Serviços oferecidos pelo restaurante do IFPE (0)0.00% (8)20.00% (11)27.50% (4)10.00% (1)2.50% (16)40.00% 0.04 Regular 

Acessibilidade (5)12.50% (14)35.00% (12)30.00% (5)12.50% (3)7.50% (1)2.50% 0.17 Regular 

Segurança (3)7.50% (19)47.50% (8)20.00% (8)20.00% (1)2.50% (1)2.50% 0.19 Regular 

Disponibilidade de transporte para as atividades acadêmicas fora do IFPE (7)17.50% (19)47.50% (8)20.00% (3)7.50% (3)7.50% (0)0.00% 0.30 Bom 

Infra-estrutura para as atividades de pesquisa (1)2.50% (11)27.50% (10)25.00% (5)12.50% (1)2.50% (12)30.00% 0.11 Regular 

Infra-estrutura para as atividades de extensão (1)2.50% (8)20.00% (11)27.50% (4)10.00% (2)5.00% (14)35.00% 0.04 Regular 

Infra-estrutura para as atividades esportivas (3)7.50% (10)25.00% (7)17.50% (0)0.00% (0)0.00% (20)50.00% 0.40 Bom 

Infra-estrutura para as atividades artístico-culturais (2)5.00% (9)22.50% (11)27.50% (1)2.50% (1)2.50% (16)40.00% 0.21 Regular 
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Campus: Recife  
Ano: 2010 
Perfil: Aluno  
Curso: DESIGN GRÁFICO  
Formulário: Alunos avaliando professores  
Professor: Todos 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Média Conceito 

Assiduidade (132)56.65% (73)31.33% (23)9.87% (4)1.72% (1)0.43% 0.71 Bom 

Pontualidade (135)57.94% (73)31.33% (19)8.15% (5)2.15% (1)0.43% 0.72 Bom 

Conhecimento e domínio dos conteúdos ministrados (122)52.36% (70)30.04% (34)14.59% (5)2.15% (2)0.86% 0.65 Bom 

Clareza e objetividade na transmissão das informações (95)40.77% (70)30.04% (48)20.60% (17)7.30% (3)1.29% 0.51 Bom 

Apresentação do programa da disciplina (97)41.63% (60)25.75% (51)21.89% (19)8.15% (6)2.58% 0.48 Bom 

Cumprimento do programa da disciplina (108)46.35% (69)29.61% (37)15.88% (13)5.58% (6)2.58% 0.56 Bom 

Utilização de recursos didáticos (multimídia, apostilas, livros, projetos, etc.) (80)34.33% (85)36.48% (52)22.32% (9)3.86% (7)3.00% 0.48 Bom 

Realização de visitas técnicas (34)14.59% (42)18.03% (81)34.76% (38)16.31% (38)16.31% -0.01 Regular 

Formas de avaliação (68)29.18% (93)39.91% (51)21.89% (17)7.30% (4)1.72% 0.44 Bom 

Relacionamento com os alunos (95)40.77% (117)50.21% (18)7.73% (3)1.29% (0)0.00% 0.65 Bom 

Atualização com relação as exigências do mundo do trabalho (83)35.62% (93)39.91% (41)17.60% (12)5.15% (4)1.72% 0.51 Bom 
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Anexo XII 

Resultado da Pesquisa 

Engenharia de Produção Civil 

2010 
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Campus: Recife  
Ano: 2010 
Perfil: Aluno  
Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL  
Formulário: Autoavaliação de aluno 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Assiduidade (14)36.84% (15)39.47% (9)23.68% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.57 Bom 

Pontualidade (12)31.58% (18)47.37% (8)21.05% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.55 Bom 

Participação nas aulas (14)36.84% (19)50.00% (5)13.16% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.62 Bom 

Participação em atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (5)13.16% (16)42.11% (11)28.95% (3)7.89% (2)5.26% (1)2.63% 0.26 Bom 

Participação em atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (1)2.63% (11)28.95% (6)15.79% (6)15.79% (1)2.63% (13)34.21% 0.10 Regular 

Participação em atividades de pesquisa (0)0.00% (7)18.42% (10)26.32% (10)26.32% (1)2.63% (10)26.32% -0.09 Regular 

Relacionamento com os colegas (21)55.26% (14)36.84% (2)5.26% (1)2.63% (0)0.00% (0)0.00% 0.72 Bom 

Relacionamento com os professores (16)42.11% (19)50.00% (3)7.89% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.67 Bom 

Dedicação aos estudos após as aulas (9)23.68% (16)42.11% (10)26.32% (3)7.89% (0)0.00% (0)0.00% 0.41 Bom 

Compreensão dos conteúdos ministrados (6)15.79% (25)65.79% (6)15.79% (1)2.63% (0)0.00% (0)0.00% 0.47 Bom 

Atualização com relação as potencialidades do curso e ao mercado de trabalho (9)23.68% (19)50.00% (9)23.68% (1)2.63% (0)0.00% (0)0.00% 0.47 Bom 

Utilização do acervo da biblioteca (1)2.63% (8)21.05% (12)31.58% (5)13.16% (9)23.68% (3)7.89% -0.19 Regular 
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Campus: Recife  
Ano: 2010 
Perfil: Aluno  
Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL  
Formulário: Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Atualização do programa do curso com relação às demandas do mundo do trabalho (1)2.86% (31)88.57% (2)5.71% (0)0.00% (0)0.00% (1)2.86% 0.49 Bom 

Referências bibliográficas apresentadas nos planos de curso (3)8.57% (18)51.43% (10)28.57% (2)5.71% (1)2.86% (1)2.86% 0.29 Bom 

Acervo disponível na biblioteca para o seu curso (0)0.00% (2)5.71% (5)14.29% (7)20.00% (21)60.00% (0)0.00% -0.67 Ruim 

Ambiente para estudo na biblioteca (2)5.71% (6)17.14% (11)31.43% (10)28.57% (6)17.14% (0)0.00% -0.17 Regular 

Atendimento na biblioteca (1)2.86% (7)20.00% (10)28.57% (9)25.71% (8)22.86% (0)0.00% -0.23 Regular 

Atendimento no departamento acadêmico do seu curso (0)0.00% (9)25.71% (14)40.00% (6)17.14% (6)17.14% (0)0.00% -0.13 Regular 

Atendimento nos demais setores administrativos sem incluir o departamento acadêmico do seu curso (0)0.00% (9)25.71% (14)40.00% (6)17.14% (3)8.57% (3)8.57% -0.05 Regular 

Equipamentos dos coordenadores dos laboratórios (1)2.86% (9)25.71% (16)45.71% (2)5.71% (2)5.71% (5)14.29% 0.08 Regular 

Desempenho dos coordenadores dos laboratórios (1)2.86% (12)34.29% (15)42.86% (1)2.86% (1)2.86% (5)14.29% 0.18 Regular 

Acompanhamento pedagógico (0)0.00% (5)14.29% (15)42.86% (7)20.00% (2)5.71% (6)17.14% -0.10 Regular 

A empregabilidade e a inserção dos egressos do curso no mercado de trabalho (6)17.14% (16)45.71% (5)14.29% (1)2.86% (1)2.86% (6)17.14% 0.43 Bom 

Canais de participação dos alunos nas decisões acadêmicas (0)0.00% (6)17.14% (13)37.14% (10)28.57% (2)5.71% (4)11.43% -0.13 Regular 

Realização de atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (0)0.00% (11)31.43% (16)45.71% (6)17.14% (2)5.71% (0)0.00% 0.01 Regular 

Realização de atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (1)2.86% (4)11.43% (13)37.14% (3)8.57% (2)5.71% (12)34.29% -0.02 Regular 

Realização de atividades de pesquisa (0)0.00% (4)11.43% (14)40.00% (5)14.29% (2)5.71% (10)28.57% -0.10 Regular 

Limpeza e conservação dos banheiros (0)0.00% (3)8.57% (10)28.57% (7)20.00% (14)40.00% (1)2.86% -0.47 Ruim 

Atividades de esporte e lazer (1)2.86% (2)5.71% (10)28.57% (11)31.43% (6)17.14% (5)14.29% -0.32 Ruim 

Programas de assistência estudantil (aluno colaborador, auxílio transporte, auxílio alimentação) (2)5.71% (9)25.71% (11)31.43% (3)8.57% (4)11.43% (6)17.14% 0.03 Regular 
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Programas de assistência médica, odontológica e psicológica (1)2.86% (8)22.86% (12)34.29% (3)8.57% (3)8.57% (8)22.86% 0.02 Regular 

Equipamentos de informática disponíveis para atividades acadêmicas (3)8.57% (13)37.14% (13)37.14% (4)11.43% (2)5.71% (0)0.00% 0.16 Regular 

Acompanhamento dos estágios dos alunos (3)8.57% (9)25.71% (10)28.57% (0)0.00% (0)0.00% (13)37.14% 0.34 Bom 

O ambiente das salas de aula (espaço físico, acústica, climatização, iluminação, etc.) (9)25.71% (20)57.14% (6)17.14% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.54 Bom 

Material didático e equipamento disponível na sala de aula (quadro, multimídia, etc.) (10)28.57% (21)60.00% (4)11.43% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.59 Bom 

Satisfação com relação ao curso (8)22.86% (20)57.14% (7)20.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.51 Bom 

Auditórios para a realização de atividades acadêmicas (2)5.71% (18)51.43% (12)34.29% (0)0.00% (0)0.00% (3)8.57% 0.34 Bom 

Serviços oferecidos pela cantina do IFPE (1)2.86% (9)25.71% (11)31.43% (8)22.86% (4)11.43% (2)5.71% -0.08 Regular 

Serviços oferecidos pelo restaurante do IFPE (2)5.71% (10)28.57% (12)34.29% (6)17.14% (1)2.86% (4)11.43% 0.10 Regular 

Acessibilidade (1)2.86% (20)57.14% (12)34.29% (1)2.86% (1)2.86% (0)0.00% 0.27 Bom 

Segurança (0)0.00% (13)37.14% (10)28.57% (7)20.00% (5)14.29% (0)0.00% -0.06 Regular 

Disponibilidade de transporte para as atividades acadêmicas fora do IFPE (3)8.57% (25)71.43% (5)14.29% (1)2.86% (1)2.86% (0)0.00% 0.40 Bom 

Infra-estrutura para as atividades de pesquisa (0)0.00% (6)17.14% (11)31.43% (4)11.43% (1)2.86% (13)37.14% -0.00 Regular 

Infra-estrutura para as atividades de extensão (1)2.86% (6)17.14% (12)34.29% (3)8.57% (0)0.00% (13)37.14% 0.11 Regular 

Infra-estrutura para as atividades esportivas (1)2.86% (14)40.00% (13)37.14% (1)2.86% (2)5.71% (4)11.43% 0.18 Regular 

Infra-estrutura para as atividades artístico-culturais (0)0.00% (9)25.71% (13)37.14% (0)0.00% (0)0.00% (13)37.14% 0.20 Regular 
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Campus: Recife  
Ano: 2010 
Perfil: Aluno  
Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL  
Formulário: Alunos avaliando professores  
Professor: Todos 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Média Conceito 

Assiduidade (126)49.80% (87)34.39% (33)13.04% (6)2.37% (1)0.40% 0.65 Bom 

Pontualidade (123)48.62% (90)35.57% (31)12.25% (8)3.16% (1)0.40% 0.64 Bom 

Conhecimento e domínio dos conteúdos ministrados (143)56.52% (86)33.99% (21)8.30% (3)1.19% (0)0.00% 0.73 Bom 

Clareza e objetividade na transmissão das informações (115)45.45% (80)31.62% (40)15.81% (15)5.93% (3)1.19% 0.57 Bom 

Apresentação do programa da disciplina (113)44.66% (94)37.15% (39)15.42% (6)2.37% (1)0.40% 0.62 Bom 

Cumprimento do programa da disciplina (108)42.69% (87)34.39% (48)18.97% (10)3.95% (0)0.00% 0.58 Bom 

Utilização de recursos didáticos (multimídia, apostilas, livros, projetos, etc.) (93)36.76% (88)34.78% (55)21.74% (13)5.14% (4)1.58% 0.50 Bom 

Realização de visitas técnicas (64)25.30% (53)20.95% (77)30.43% (21)8.30% (38)15.02% 0.17 Regular 

Formas de avaliação (93)36.76% (116)45.85% (37)14.62% (6)2.37% (1)0.40% 0.58 Bom 

Relacionamento com os alunos (137)54.15% (93)36.76% (21)8.30% (1)0.40% (1)0.40% 0.72 Bom 

Atualização com relação as exigências do mundo do trabalho (122)48.22% (90)35.57% (35)13.83% (6)2.37% (0)0.00% 0.65 Bom 
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Anexo XIII 

Resultado da Pesquisa 

Gestão Ambiental 

2010 
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Campus: Recife  
Ano: 2010 
Perfil: Aluno  
Curso: GESTÃO AMBIENTAL  
Formulário: Autoavaliação de aluno 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Assiduidade (31)44.93% (32)46.38% (5)7.25% (1)1.45% (0)0.00% (0)0.00% 0.67 Bom 

Pontualidade (21)30.43% (34)49.28% (12)17.39% (2)2.90% (0)0.00% (0)0.00% 0.54 Bom 

Participação nas aulas (22)31.88% (38)55.07% (8)11.59% (1)1.45% (0)0.00% (0)0.00% 0.59 Bom 

Participação em atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (24)34.78% (31)44.93% (12)17.39% (2)2.90% (0)0.00% (0)0.00% 0.56 Bom 

Participação em atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (14)20.29% (17)24.64% (18)26.09% (9)13.04% (3)4.35% (8)11.59% 0.25 Regular 

Participação em atividades de pesquisa (10)14.49% (21)30.43% (15)21.74% (7)10.14% (5)7.25% (11)15.94% 0.21 Regular 

Relacionamento com os colegas (38)55.07% (31)44.93% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.78 Excelente 

Relacionamento com os professores (38)55.07% (27)39.13% (4)5.80% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.75 Bom 

Dedicação aos estudos após as aulas (17)24.64% (36)52.17% (14)20.29% (2)2.90% (0)0.00% (0)0.00% 0.49 Bom 

Compreensão dos conteúdos ministrados (20)28.99% (44)63.77% (5)7.25% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.61 Bom 

Atualização com relação as potencialidades do curso e ao mercado de trabalho (12)17.39% (35)50.72% (16)23.19% (4)5.80% (1)1.45% (1)1.45% 0.39 Bom 

Utilização do acervo da biblioteca (2)2.90% (13)18.84% (30)43.48% (8)11.59% (12)17.39% (4)5.80% -0.12 Regular 
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Campus: Recife  
Ano: 2010 
Perfil: Aluno  
Curso: GESTÃO AMBIENTAL  
Formulário: Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Atualização do programa do curso com relação às demandas do mundo do trabalho (13)18.84% (28)40.58% (19)27.54% (6)8.70% (2)2.90% (1)1.45% 0.32 Bom 

Referências bibliográficas apresentadas nos planos de curso (10)14.49% (40)57.97% (15)21.74% (2)2.90% (2)2.90% (0)0.00% 0.39 Bom 

Acervo disponível na biblioteca para o seu curso (1)1.45% (8)11.59% (16)23.19% (16)23.19% (26)37.68% (2)2.90% -0.43 Ruim 

Ambiente para estudo na biblioteca (3)4.35% (14)20.29% (20)28.99% (12)17.39% (19)27.54% (1)1.45% -0.22 Regular 

Atendimento na biblioteca (2)2.90% (15)21.74% (21)30.43% (8)11.59% (23)33.33% (0)0.00% -0.25 Ruim 

Atendimento no departamento acadêmico do seu curso (10)14.49% (36)52.17% (13)18.84% (7)10.14% (0)0.00% (3)4.35% 0.37 Bom 

Atendimento nos demais setores administrativos sem incluir o departamento acadêmico do seu curso (3)4.35% (27)39.13% (30)43.48% (5)7.25% (1)1.45% (3)4.35% 0.20 Regular 

Equipamentos dos coordenadores dos laboratórios (4)5.80% (17)24.64% (13)18.84% (4)5.80% (1)1.45% (30)43.48% 0.24 Regular 

Desempenho dos coordenadores dos laboratórios (3)4.35% (19)27.54% (16)23.19% (1)1.45% (1)1.45% (29)42.03% 0.27 Bom 

Acompanhamento pedagógico (3)4.35% (25)36.23% (23)33.33% (4)5.80% (3)4.35% (11)15.94% 0.18 Regular 

A empregabilidade e a inserção dos egressos do curso no mercado de trabalho (3)4.35% (20)28.99% (19)27.54% (11)15.94% (9)13.04% (7)10.14% -0.02 Regular 

Canais de participação dos alunos nas decisões acadêmicas (2)2.90% (14)20.29% (24)34.78% (19)27.54% (4)5.80% (6)8.70% -0.07 Regular 

Realização de atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (13)18.84% (32)46.38% (20)28.99% (1)1.45% (1)1.45% (2)2.90% 0.41 Bom 

Realização de atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (7)10.14% (26)37.68% (18)26.09% (8)11.59% (2)2.90% (8)11.59% 0.23 Regular 

Realização de atividades de pesquisa (12)17.39% (28)40.58% (16)23.19% (6)8.70% (0)0.00% (7)10.14% 0.37 Bom 

Limpeza e conservação dos banheiros (3)4.35% (17)24.64% (22)31.88% (11)15.94% (16)23.19% (0)0.00% -0.14 Regular 

Atividades de esporte e lazer (3)4.35% (17)24.64% (11)15.94% (9)13.04% (5)7.25% (24)34.78% 0.04 Regular 

Programas de assistência estudantil (aluno colaborador, auxílio transporte, auxílio alimentação) (8)11.59% (29)42.03% (11)15.94% (3)4.35% (2)2.90% (16)23.19% 0.36 Bom 
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Programas de assistência médica, odontológica e psicológica (4)5.80% (26)37.68% (16)23.19% (8)11.59% (0)0.00% (15)21.74% 0.24 Regular 

Equipamentos de informática disponíveis para atividades acadêmicas (8)11.59% (23)33.33% (22)31.88% (9)13.04% (6)8.70% (1)1.45% 0.13 Regular 

Acompanhamento dos estágios dos alunos (3)4.35% (12)17.39% (20)28.99% (4)5.80% (4)5.80% (26)37.68% 0.07 Regular 

O ambiente das salas de aula (espaço físico, acústica, climatização, iluminação, etc.) (8)11.59% (33)47.83% (19)27.54% (7)10.14% (2)2.90% (0)0.00% 0.28 Bom 

Material didático e equipamento disponível na sala de aula (quadro, multimídia, etc.) (10)14.49% (40)57.97% (13)18.84% (4)5.80% (2)2.90% (0)0.00% 0.38 Bom 

Satisfação com relação ao curso (18)26.09% (34)49.28% (14)20.29% (3)4.35% (0)0.00% (0)0.00% 0.49 Bom 

Auditórios para a realização de atividades acadêmicas (16)23.19% (44)63.77% (7)10.14% (2)2.90% (0)0.00% (0)0.00% 0.54 Bom 

Serviços oferecidos pela cantina do IFPE (2)2.90% (15)21.74% (25)36.23% (16)23.19% (7)10.14% (4)5.80% -0.08 Regular 

Serviços oferecidos pelo restaurante do IFPE (2)2.90% (21)30.43% (11)15.94% (7)10.14% (3)4.35% (25)36.23% 0.14 Regular 

Acessibilidade (4)5.80% (37)53.62% (20)28.99% (5)7.25% (2)2.90% (1)1.45% 0.26 Bom 

Segurança (7)10.14% (29)42.03% (26)37.68% (3)4.35% (0)0.00% (4)5.80% 0.31 Bom 

Disponibilidade de transporte para as atividades acadêmicas fora do IFPE (25)36.23% (35)50.72% (7)10.14% (1)1.45% (1)1.45% (0)0.00% 0.59 Bom 

Infra-estrutura para as atividades de pesquisa (10)14.49% (19)27.54% (16)23.19% (7)10.14% (1)1.45% (16)23.19% 0.28 Bom 

Infra-estrutura para as atividades de extensão (8)11.59% (19)27.54% (19)27.54% (5)7.25% (0)0.00% (18)26.09% 0.29 Bom 

Infra-estrutura para as atividades esportivas (8)11.59% (15)21.74% (19)27.54% (6)8.70% (0)0.00% (21)30.43% 0.26 Bom 

Infra-estrutura para as atividades artístico-culturais (6)8.70% (17)24.64% (14)20.29% (4)5.80% (2)2.90% (26)37.68% 0.24 Regular 
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Campus: Recife  
Ano: 2010 
Perfil: Aluno  
Curso: GESTÃO AMBIENTAL  
Formulário: Alunos avaliando professores  
Professor: Todos 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Média Conceito 

Assiduidade (203)45.72% (153)34.46% (73)16.44% (11)2.48% (4)0.90% 0.61 Bom 

Pontualidade (205)46.17% (139)31.31% (73)16.44% (20)4.50% (7)1.58% 0.58 Bom 

Conhecimento e domínio dos conteúdos ministrados (232)52.25% (134)30.18% (63)14.19% (11)2.48% (4)0.90% 0.65 Bom 

Clareza e objetividade na transmissão das informações (197)44.37% (139)31.31% (92)20.72% (12)2.70% (4)0.90% 0.58 Bom 

Apresentação do programa da disciplina (177)39.86% (175)39.41% (76)17.12% (11)2.48% (5)1.13% 0.57 Bom 

Cumprimento do programa da disciplina (175)39.41% (151)34.01% (95)21.40% (14)3.15% (9)2.03% 0.53 Bom 

Utilização de recursos didáticos (multimídia, apostilas, livros, projetos, etc.) (167)37.61% (155)34.91% (100)22.52% (13)2.93% (9)2.03% 0.52 Bom 

Realização de visitas técnicas (127)28.60% (104)23.42% (117)26.35% (39)8.78% (57)12.84% 0.23 Regular 

Formas de avaliação (159)35.81% (171)38.51% (90)20.27% (16)3.60% (8)1.80% 0.51 Bom 

Relacionamento com os alunos (212)47.75% (157)35.36% (66)14.86% (7)1.58% (2)0.45% 0.64 Bom 

Atualização com relação as exigências do mundo do trabalho (160)36.04% (165)37.16% (97)21.85% (14)3.15% (8)1.80% 0.51 Bom 
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Anexo XIV 

Resultado da Pesquisa 

Gestão de Turismo 

2010 
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Campus: Recife  
Ano: 2010 
Perfil: Aluno  
Curso: GESTÃO DE TURISMO  
Formulário: Autoavaliação de aluno 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Assiduidade (50)44.25% (51)45.13% (9)7.96% (0)0.00% (1)0.88% (2)1.77% 0.67 Bom 

Pontualidade (43)38.05% (42)37.17% (24)21.24% (3)2.65% (1)0.88% (0)0.00% 0.54 Bom 

Participação nas aulas (54)47.79% (49)43.36% (9)7.96% (0)0.00% (1)0.88% (0)0.00% 0.69 Bom 

Participação em atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (47)41.59% (47)41.59% (14)12.39% (4)3.54% (1)0.88% (0)0.00% 0.60 Bom 

Participação em atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (26)23.01% (28)24.78% (22)19.47% (16)14.16% (5)4.42% (16)14.16% 0.28 Bom 

Participação em atividades de pesquisa (24)21.24% (34)30.09% (25)22.12% (10)8.85% (6)5.31% (14)12.39% 0.30 Bom 

Relacionamento com os colegas (77)68.14% (33)29.20% (2)1.77% (0)0.00% (1)0.88% (0)0.00% 0.82 Excelente 

Relacionamento com os professores (67)59.29% (44)38.94% (1)0.88% (0)0.00% (1)0.88% (0)0.00% 0.78 Excelente 

Dedicação aos estudos após as aulas (55)48.67% (43)38.05% (13)11.50% (1)0.88% (1)0.88% (0)0.00% 0.66 Bom 

Compreensão dos conteúdos ministrados (48)42.48% (59)52.21% (5)4.42% (0)0.00% (1)0.88% (0)0.00% 0.68 Bom 

Atualização com relação as potencialidades do curso e ao mercado de trabalho (39)34.51% (48)42.48% (19)16.81% (4)3.54% (1)0.88% (2)1.77% 0.54 Bom 

Utilização do acervo da biblioteca (18)15.93% (22)19.47% (19)16.81% (21)18.58% (31)27.43% (2)1.77% -0.11 Regular 
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Campus: Recife  
Ano: 2010 
Perfil: Aluno  
Curso: GESTÃO DE TURISMO  
Formulário: Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Atualização do programa do curso com relação às demandas do mundo do trabalho (19)16.67% (46)40.35% (39)34.21% (6)5.26% (4)3.51% (0)0.00% 0.31 Bom 

Referências bibliográficas apresentadas nos planos de curso (27)23.68% (44)38.60% (26)22.81% (8)7.02% (6)5.26% (3)2.63% 0.35 Bom 

Acervo disponível na biblioteca para o seu curso (8)7.02% (18)15.79% (20)17.54% (22)19.30% (45)39.47% (1)0.88% -0.35 Ruim 

Ambiente para estudo na biblioteca (15)13.16% (27)23.68% (24)21.05% (12)10.53% (35)30.70% (1)0.88% -0.11 Regular 

Atendimento na biblioteca (11)9.65% (18)15.79% (25)21.93% (15)13.16% (44)38.60% (1)0.88% -0.28 Ruim 

Atendimento no departamento acadêmico do seu curso (19)16.67% (36)31.58% (35)30.70% (15)13.16% (9)7.89% (0)0.00% 0.18 Regular 

Atendimento nos demais setores administrativos sem incluir o departamento acadêmico do seu curso (16)14.04% (27)23.68% (34)29.82% (22)19.30% (11)9.65% (4)3.51% 0.07 Regular 

Equipamentos dos coordenadores dos laboratórios (16)14.04% (18)15.79% (36)31.58% (16)14.04% (15)13.16% (13)11.40% 0.02 Regular 

Desempenho dos coordenadores dos laboratórios (19)16.67% (24)21.05% (35)30.70% (14)12.28% (9)7.89% (13)11.40% 0.15 Regular 

Acompanhamento pedagógico (19)16.67% (26)22.81% (35)30.70% (14)12.28% (7)6.14% (13)11.40% 0.18 Regular 

A empregabilidade e a inserção dos egressos do curso no mercado de trabalho (15)13.16% (24)21.05% (39)34.21% (17)14.91% (13)11.40% (6)5.26% 0.05 Regular 

Canais de participação dos alunos nas decisões acadêmicas (15)13.16% (24)21.05% (29)25.44% (18)15.79% (19)16.67% (9)7.89% -0.01 Regular 

Realização de atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (27)23.68% (39)34.21% (31)27.19% (10)8.77% (7)6.14% (0)0.00% 0.30 Bom 

Realização de atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (18)15.79% (22)19.30% (32)28.07% (14)12.28% (15)13.16% (13)11.40% 0.07 Regular 

Realização de atividades de pesquisa (17)14.91% (30)26.32% (36)31.58% (11)9.65% (11)9.65% (9)7.89% 0.15 Regular 

Limpeza e conservação dos banheiros (13)11.40% (16)14.04% (26)22.81% (17)14.91% (40)35.09% (2)1.75% -0.25 Ruim 

Atividades de esporte e lazer (16)14.04% (18)15.79% (31)27.19% (15)13.16% (11)9.65% (23)20.18% 0.07 Regular 

Programas de assistência estudantil (aluno colaborador, auxílio transporte, auxílio alimentação) (28)24.56% (38)33.33% (24)21.05% (8)7.02% (6)5.26% (10)8.77% 0.36 Bom 
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Programas de assistência médica, odontológica e psicológica (22)19.30% (25)21.93% (35)30.70% (6)5.26% (9)7.89% (17)14.91% 0.23 Regular 

Equipamentos de informática disponíveis para atividades acadêmicas (16)14.04% (22)19.30% (23)20.18% (18)15.79% (31)27.19% (4)3.51% -0.12 Regular 

Acompanhamento dos estágios dos alunos (12)10.53% (19)16.67% (27)23.68% (12)10.53% (24)21.05% (20)17.54% -0.09 Regular 

O ambiente das salas de aula (espaço físico, acústica, climatização, iluminação, etc.) (15)13.16% (26)22.81% (34)29.82% (18)15.79% (19)16.67% (2)1.75% 0.00 Regular 

Material didático e equipamento disponível na sala de aula (quadro, multimídia, etc.) (19)16.67% (34)29.82% (35)30.70% (16)14.04% (8)7.02% (2)1.75% 0.18 Regular 

Satisfação com relação ao curso (26)22.81% (40)35.09% (37)32.46% (8)7.02% (3)2.63% (0)0.00% 0.34 Bom 

Auditórios para a realização de atividades acadêmicas (35)30.70% (53)46.49% (16)14.04% (5)4.39% (3)2.63% (2)1.75% 0.50 Bom 

Serviços oferecidos pela cantina do IFPE (13)11.40% (18)15.79% (30)26.32% (22)19.30% (22)19.30% (9)7.89% -0.10 Regular 

Serviços oferecidos pelo restaurante do IFPE (12)10.53% (19)16.67% (24)21.05% (13)11.40% (10)8.77% (36)31.58% 0.06 Regular 

Acessibilidade (22)19.30% (33)28.95% (29)25.44% (18)15.79% (10)8.77% (2)1.75% 0.17 Regular 

Segurança (22)19.30% (34)29.82% (24)21.05% (15)13.16% (11)9.65% (8)7.02% 0.19 Regular 

Disponibilidade de transporte para as atividades acadêmicas fora do IFPE (29)25.44% (25)21.93% (28)24.56% (14)12.28% (16)14.04% (2)1.75% 0.17 Regular 

Infra-estrutura para as atividades de pesquisa (18)15.79% (19)16.67% (32)28.07% (12)10.53% (16)14.04% (17)14.91% 0.06 Regular 

Infra-estrutura para as atividades de extensão (19)16.67% (17)14.91% (34)29.82% (10)8.77% (13)11.40% (21)18.42% 0.10 Regular 

Infra-estrutura para as atividades esportivas (24)21.05% (28)24.56% (30)26.32% (5)4.39% (9)7.89% (18)15.79% 0.28 Bom 

Infra-estrutura para as atividades artístico-culturais (22)19.30% (30)26.32% (26)22.81% (10)8.77% (7)6.14% (19)16.67% 0.26 Bom 
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Campus: Recife  
Ano: 2010 
Perfil: Aluno  
Curso: GESTÃO DE TURISMO  
Formulário: Alunos avaliando professores  
Professor: Todos 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Média Conceito 

Assiduidade (485)49.85% (287)29.50% (140)14.39% (29)2.98% (32)3.29% 0.60 Bom 

Pontualidade (484)49.74% (277)28.47% (126)12.95% (53)5.45% (33)3.39% 0.58 Bom 

Conhecimento e domínio dos conteúdos ministrados (493)50.67% (291)29.91% (105)10.79% (42)4.32% (42)4.32% 0.59 Bom 

Clareza e objetividade na transmissão das informações (446)45.84% (249)25.59% (144)14.80% (62)6.37% (72)7.40% 0.48 Bom 

Apresentação do programa da disciplina (404)41.52% (267)27.44% (167)17.16% (73)7.50% (62)6.37% 0.45 Bom 

Cumprimento do programa da disciplina (410)42.14% (265)27.24% (157)16.14% (82)8.43% (59)6.06% 0.45 Bom 

Utilização de recursos didáticos (multimídia, apostilas, livros, projetos, etc.) (379)38.95% (282)28.98% (182)18.71% (84)8.63% (46)4.73% 0.44 Bom 

Realização de visitas técnicas (306)31.45% (197)20.25% (174)17.88% (140)14.39% (156)16.03% 0.18 Regular 

Formas de avaliação (373)38.34% (308)31.65% (169)17.37% (63)6.47% (60)6.17% 0.45 Bom 

Relacionamento com os alunos (462)47.48% (303)31.14% (136)13.98% (35)3.60% (37)3.80% 0.57 Bom 

Atualização com relação as exigências do mundo do trabalho (419)43.06% (290)29.80% (141)14.49% (61)6.27% (62)6.37% 0.48 Bom 
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Anexo XV 

Resultado da Pesquisa 

Radiologia 

2010 
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Campus: Recife  
Ano: 2010 
Perfil: Aluno  
Curso: RADIOLOGIA  
Formulário: Autoavaliação de aluno 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Assiduidade (20)55.56% (14)38.89% (1)2.78% (1)2.78% (0)0.00% (0)0.00% 0.74 Bom 

Pontualidade (17)47.22% (12)33.33% (7)19.44% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.64 Bom 

Participação nas aulas (18)50.00% (14)38.89% (3)8.33% (1)2.78% (0)0.00% (0)0.00% 0.68 Bom 

Participação em atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (11)30.56% (14)38.89% (4)11.11% (3)8.33% (1)2.78% (3)8.33% 0.47 Bom 

Participação em atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (4)11.11% (8)22.22% (6)16.67% (4)11.11% (1)2.78% (13)36.11% 0.22 Regular 

Participação em atividades de pesquisa (9)25.00% (11)30.56% (4)11.11% (5)13.89% (0)0.00% (7)19.44% 0.41 Bom 

Relacionamento com os colegas (25)69.44% (10)27.78% (1)2.78% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.83 Excelente 

Relacionamento com os professores (26)72.22% (9)25.00% (1)2.78% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.85 Excelente 

Dedicação aos estudos após as aulas (5)13.89% (22)61.11% (9)25.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.44 Bom 

Compreensão dos conteúdos ministrados (8)22.22% (21)58.33% (7)19.44% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.51 Bom 

Atualização com relação as potencialidades do curso e ao mercado de trabalho (10)27.78% (16)44.44% (8)22.22% (0)0.00% (1)2.78% (1)2.78% 0.49 Bom 

Utilização do acervo da biblioteca (3)8.33% (16)44.44% (7)19.44% (6)16.67% (4)11.11% (0)0.00% 0.11 Regular 
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Campus: Recife  
Ano: 2010 
Perfil: Aluno  
Curso: RADIOLOGIA  
Formulário: Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Atualização do programa do curso com relação às demandas do mundo do trabalho (4)11.11% (23)63.89% (8)22.22% (1)2.78% (0)0.00% (0)0.00% 0.42 Bom 

Referências bibliográficas apresentadas nos planos de curso (3)8.33% (23)63.89% (8)22.22% (0)0.00% (2)5.56% (0)0.00% 0.35 Bom 

Acervo disponível na biblioteca para o seu curso (0)0.00% (3)8.33% (13)36.11% (11)30.56% (9)25.00% (0)0.00% -0.36 Ruim 

Ambiente para estudo na biblioteca (1)2.78% (8)22.22% (13)36.11% (8)22.22% (6)16.67% (0)0.00% -0.14 Regular 

Atendimento na biblioteca (2)5.56% (7)19.44% (10)27.78% (7)19.44% (10)27.78% (0)0.00% -0.22 Regular 

Atendimento no departamento acadêmico do seu curso (5)13.89% (22)61.11% (8)22.22% (0)0.00% (1)2.78% (0)0.00% 0.42 Bom 

Atendimento nos demais setores administrativos sem incluir o departamento acadêmico do seu curso (1)2.78% (20)55.56% (12)33.33% (1)2.78% (0)0.00% (2)5.56% 0.31 Bom 

Equipamentos dos coordenadores dos laboratórios (1)2.78% (8)22.22% (17)47.22% (6)16.67% (0)0.00% (4)11.11% 0.06 Regular 

Desempenho dos coordenadores dos laboratórios (2)5.56% (11)30.56% (16)44.44% (2)5.56% (1)2.78% (4)11.11% 0.17 Regular 

Acompanhamento pedagógico (3)8.33% (9)25.00% (10)27.78% (5)13.89% (4)11.11% (5)13.89% 0.03 Regular 

A empregabilidade e a inserção dos egressos do curso no mercado de trabalho (5)13.89% (11)30.56% (16)44.44% (2)5.56% (1)2.78% (1)2.78% 0.24 Regular 

Canais de participação dos alunos nas decisões acadêmicas (1)2.78% (6)16.67% (15)41.67% (7)19.44% (1)2.78% (6)16.67% -0.02 Regular 

Realização de atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (2)5.56% (6)16.67% (16)44.44% (8)22.22% (1)2.78% (3)8.33% 0.00 Regular 

Realização de atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (1)2.78% (2)5.56% (14)38.89% (7)19.44% (1)2.78% (11)30.56% -0.10 Regular 

Realização de atividades de pesquisa (1)2.78% (12)33.33% (19)52.78% (1)2.78% (0)0.00% (3)8.33% 0.20 Regular 

Limpeza e conservação dos banheiros (0)0.00% (17)47.22% (10)27.78% (4)11.11% (4)11.11% (1)2.78% 0.07 Regular 

Atividades de esporte e lazer (2)5.56% (8)22.22% (11)30.56% (6)16.67% (1)2.78% (8)22.22% 0.07 Regular 

Programas de assistência estudantil (aluno colaborador, auxílio transporte, auxílio alimentação) (6)16.67% (12)33.33% (11)30.56% (2)5.56% (1)2.78% (4)11.11% 0.31 Bom 
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Programas de assistência médica, odontológica e psicológica (5)13.89% (12)33.33% (13)36.11% (2)5.56% (2)5.56% (2)5.56% 0.24 Regular 

Equipamentos de informática disponíveis para atividades acadêmicas (3)8.33% (17)47.22% (10)27.78% (2)5.56% (4)11.11% (0)0.00% 0.18 Regular 

Acompanhamento dos estágios dos alunos (5)13.89% (10)27.78% (5)13.89% (2)5.56% (3)8.33% (11)30.56% 0.24 Regular 

O ambiente das salas de aula (espaço físico, acústica, climatização, iluminação, etc.) (2)5.56% (19)52.78% (9)25.00% (4)11.11% (2)5.56% (0)0.00% 0.21 Regular 

Material didático e equipamento disponível na sala de aula (quadro, multimídia, etc.) (6)16.67% (14)38.89% (9)25.00% (4)11.11% (2)5.56% (1)2.78% 0.26 Bom 

Satisfação com relação ao curso (9)25.00% (18)50.00% (9)25.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.50 Bom 

Auditórios para a realização de atividades acadêmicas (8)22.22% (17)47.22% (5)13.89% (2)5.56% (1)2.78% (3)8.33% 0.44 Bom 

Serviços oferecidos pela cantina do IFPE (1)2.78% (6)16.67% (11)30.56% (7)19.44% (7)19.44% (4)11.11% -0.20 Regular 

Serviços oferecidos pelo restaurante do IFPE (1)2.78% (9)25.00% (14)38.89% (2)5.56% (3)8.33% (7)19.44% 0.05 Regular 

Acessibilidade (5)13.89% (18)50.00% (8)22.22% (4)11.11% (1)2.78% (0)0.00% 0.31 Bom 

Segurança (2)5.56% (16)44.44% (7)19.44% (6)16.67% (4)11.11% (1)2.78% 0.09 Regular 

Disponibilidade de transporte para as atividades acadêmicas fora do IFPE (4)11.11% (11)30.56% (7)19.44% (4)11.11% (3)8.33% (7)19.44% 0.16 Regular 

Infra-estrutura para as atividades de pesquisa (0)0.00% (10)27.78% (13)36.11% (5)13.89% (1)2.78% (7)19.44% 0.05 Regular 

Infra-estrutura para as atividades de extensão (0)0.00% (9)25.00% (14)38.89% (3)8.33% (1)2.78% (9)25.00% 0.07 Regular 

Infra-estrutura para as atividades esportivas (3)8.33% (16)44.44% (6)16.67% (3)8.33% (0)0.00% (8)22.22% 0.34 Bom 

Infra-estrutura para as atividades artístico-culturais (3)8.33% (12)33.33% (8)22.22% (3)8.33% (1)2.78% (9)25.00% 0.24 Regular 
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Campus: Recife  
Ano: 2010 
Perfil: Aluno  
Curso: RADIOLOGIA  
Formulário: Alunos avaliando professores  
Professor: Todos 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Média Conceito 

Assiduidade (112)58.33% (65)33.85% (12)6.25% (2)1.04% (1)0.52% 0.74 Bom 

Pontualidade (112)58.33% (65)33.85% (12)6.25% (2)1.04% (1)0.52% 0.74 Bom 

Conhecimento e domínio dos conteúdos ministrados (115)59.90% (59)30.73% (14)7.29% (4)2.08% (0)0.00% 0.74 Bom 

Clareza e objetividade na transmissão das informações (79)41.15% (60)31.25% (40)20.83% (12)6.25% (1)0.52% 0.53 Bom 

Apresentação do programa da disciplina (85)44.27% (80)41.67% (23)11.98% (4)2.08% (0)0.00% 0.64 Bom 

Cumprimento do programa da disciplina (93)48.44% (73)38.02% (19)9.90% (7)3.65% (0)0.00% 0.66 Bom 

Utilização de recursos didáticos (multimídia, apostilas, livros, projetos, etc.) (71)36.98% (83)43.23% (25)13.02% (9)4.69% (4)2.08% 0.54 Bom 

Realização de visitas técnicas (47)24.48% (50)26.04% (46)23.96% (22)11.46% (27)14.06% 0.18 Regular 

Formas de avaliação (78)40.63% (91)47.40% (20)10.42% (3)1.56% (0)0.00% 0.64 Bom 

Relacionamento com os alunos (104)54.17% (68)35.42% (20)10.42% (0)0.00% (0)0.00% 0.72 Bom 

Atualização com relação as exigências do mundo do trabalho (77)40.10% (84)43.75% (25)13.02% (1)0.52% (5)2.60% 0.59 Bom 
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Anexo XVI 

Resultado da Pesquisa 

Professores e Técnicos Administrativos 

Campus Recife 

2010 
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Campus: Recife  
Ano: 2010 
Perfil: Professor  
Formulário: Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Atualização do programa do curso com relação às demandas do mundo do trabalho (12)26.67% (20)44.44% (12)26.67% (1)2.22% (0)0.00% (0)0.00% 0.48 Bom 

Referências bibliográficas apresentadas nos planos de curso (9)20.00% (23)51.11% (12)26.67% (0)0.00% (0)0.00% (1)2.22% 0.47 Bom 

Acervo disponível na biblioteca para o seu curso (1)2.22% (13)28.89% (17)37.78% (4)8.89% (9)20.00% (1)2.22% -0.08 Regular 

Ambiente para estudo na biblioteca (1)2.22% (15)33.33% (14)31.11% (8)17.78% (4)8.89% (3)6.67% 0.01 Regular 

Atendimento na biblioteca (2)4.44% (17)37.78% (12)26.67% (9)20.00% (3)6.67% (2)4.44% 0.07 Regular 

Atendimento no departamento acadêmico do seu curso (11)24.44% (25)55.56% (6)13.33% (3)6.67% (0)0.00% (0)0.00% 0.49 Bom 

Atendimento nos demais setores administrativos sem incluir o departamento acadêmico do seu curso (3)6.67% (31)68.89% (7)15.56% (4)8.89% (0)0.00% (0)0.00% 0.37 Bom 

Equipamentos dos coordenadores dos laboratórios (0)0.00% (18)40.00% (13)28.89% (1)2.22% (0)0.00% (13)28.89% 0.27 Bom 

Desempenho dos coordenadores dos laboratórios (5)11.11% (16)35.56% (6)13.33% (0)0.00% (0)0.00% (18)40.00% 0.48 Bom 

Acompanhamento pedagógico (3)6.67% (17)37.78% (16)35.56% (4)8.89% (3)6.67% (2)4.44% 0.15 Regular 

A empregabilidade e a inserção dos egressos do curso no mercado de trabalho (4)8.89% (17)37.78% (17)37.78% (2)4.44% (0)0.00% (5)11.11% 0.29 Bom 

Canais de participação dos alunos nas decisões acadêmicas (0)0.00% (17)37.78% (12)26.67% (6)13.33% (4)8.89% (6)13.33% 0.04 Regular 

Realização de atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (9)20.00% (20)44.44% (11)24.44% (3)6.67% (0)0.00% (2)4.44% 0.41 Bom 

Realização de atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (3)6.67% (11)24.44% (15)33.33% (6)13.33% (2)4.44% (8)17.78% 0.09 Regular 

Realização de atividades de pesquisa (8)17.78% (23)51.11% (10)22.22% (2)4.44% (0)0.00% (2)4.44% 0.43 Bom 

Limpeza e conservação dos banheiros (2)4.44% (9)20.00% (14)31.11% (9)20.00% (11)24.44% (0)0.00% -0.20 Regular 

Atividades de esporte e lazer (1)2.22% (12)26.67% (13)28.89% (6)13.33% (2)4.44% (11)24.44% 0.06 Regular 
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Programas de assistência estudantil (aluno colaborador, auxílio transporte, auxílio alimentação) (8)17.78% (20)44.44% (12)26.67% (1)2.22% (0)0.00% (4)8.89% 0.43 Bom 

Programas de assistência médica, odontológica e psicológica (4)8.89% (24)53.33% (8)17.78% (3)6.67% (0)0.00% (6)13.33% 0.37 Bom 

Equipamentos de informática disponíveis para atividades acadêmicas (7)15.56% (17)37.78% (12)26.67% (6)13.33% (2)4.44% (1)2.22% 0.24 Regular 

Acompanhamento dos estágios dos alunos (5)11.11% (15)33.33% (10)22.22% (2)4.44% (1)2.22% (12)26.67% 0.32 Bom 

O ambiente das salas de aula (espaço físico, acústica, climatização, iluminação, etc.) (8)17.78% (16)35.56% (12)26.67% (6)13.33% (2)4.44% (1)2.22% 0.25 Regular 

Material didático e equipamento disponível na sala de aula (quadro, multimídia, etc.) (9)20.00% (22)48.89% (9)20.00% (3)6.67% (1)2.22% (1)2.22% 0.40 Bom 

Satisfação com relação ao curso (7)15.56% (31)68.89% (4)8.89% (3)6.67% (0)0.00% (0)0.00% 0.47 Bom 

Auditórios para a realização de atividades acadêmicas (9)20.00% (19)42.22% (12)26.67% (2)4.44% (2)4.44% (1)2.22% 0.35 Bom 

Serviços oferecidos pela cantina do IFPE (0)0.00% (11)24.44% (18)40.00% (9)20.00% (7)15.56% (0)0.00% -0.13 Regular 

Serviços oferecidos pelo restaurante do IFPE (0)0.00% (10)22.22% (17)37.78% (10)22.22% (7)15.56% (1)2.22% -0.16 Regular 

Acessibilidade (4)8.89% (22)48.89% (16)35.56% (2)4.44% (1)2.22% (0)0.00% 0.29 Bom 

Segurança (1)2.22% (24)53.33% (15)33.33% (2)4.44% (2)4.44% (1)2.22% 0.23 Regular 

Disponibilidade de transporte para as atividades acadêmicas fora do IFPE (7)15.56% (26)57.78% (8)17.78% (2)4.44% (0)0.00% (2)4.44% 0.44 Bom 

Infra-estrutura para as atividades de pesquisa (2)4.44% (17)37.78% (15)33.33% (5)11.11% (2)4.44% (4)8.89% 0.15 Regular 

Infra-estrutura para as atividades de extensão (1)2.22% (13)28.89% (15)33.33% (3)6.67% (1)2.22% (12)26.67% 0.15 Regular 

Infra-estrutura para as atividades esportivas (6)13.33% (17)37.78% (11)24.44% (2)4.44% (1)2.22% (8)17.78% 0.34 Bom 

Infra-estrutura para as atividades artístico-culturais (4)8.89% (13)28.89% (13)28.89% (3)6.67% (1)2.22% (11)24.44% 0.24 Regular 
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Campus: Recife  
Ano: 2010 
Perfil: Professor  
Formulário: Autoavaliação do professor 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Pontualidade (20)44.44% (22)48.89% (3)6.67% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.69 Bom 

Assiduidade (29)64.44% (14)31.11% (2)4.44% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.80 Excelente 

Relação com os alunos (24)53.33% (18)40.00% (3)6.67% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.73 Bom 

Relacionamentos com chefias, subordinados e demais funcionários (20)44.44% (23)51.11% (2)4.44% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.70 Bom 

Participação e desempenho nas atividades de ensino (18)40.00% (26)57.78% (1)2.22% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.69 Bom 

Participação e desempenho nas atividades de pesquisa (8)17.78% (17)37.78% (12)26.67% (3)6.67% (0)0.00% (5)11.11% 0.38 Bom 

Participação e desempenho nas atividades de extensão (4)8.89% (14)31.11% (16)35.56% (4)8.89% (1)2.22% (6)13.33% 0.21 Regular 

Atualização permanente quanto aos conhecimentos específicos na sua área de atuação no IFPE (16)35.56% (24)53.33% (4)8.89% (1)2.22% (0)0.00% (0)0.00% 0.61 Bom 

Cumprimento da carga horária e do programa das disciplinas ministradas (33)73.33% (9)20.00% (3)6.67% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.83 Excelente 

Utilização dos recursos didáticos disponíveis (21)46.67% (19)42.22% (5)11.11% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.68 Bom 

Métodos e instrumentos utilizados para avaliação dos alunos (15)33.33% (24)53.33% (5)11.11% (1)2.22% (0)0.00% (0)0.00% 0.59 Bom 

Envolvimento e comprometimento com o IFPE (24)53.33% (18)40.00% (3)6.67% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.73 Bom 
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Campus: Recife  
Ano: 2010 
Perfil: Professor  
Formulário: Avaliação das Políticas adotadas na Instituição 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Práticas pedagógicas institucionais no ensino tais como aulas teóricas, aulas práticas, visitas técnicas, uso de novas tecnologias (6)13.33% (20)44.44% (13)28.89% (3)6.67% (0)0.00% (3)6.67% 0.35 Bom 

Política de inclusão social destinando 50% das matrículas aos alunos da rede pública (10)22.22% (20)44.44% (8)17.78% (3)6.67% (1)2.22% (3)6.67% 0.42 Bom 

Política de pesquisa com relação a concessão de bolsas de pesquisa, iniciação científica e produção acadêmica (14)31.11% (15)33.33% (13)28.89% (0)0.00% (0)0.00% (3)6.67% 0.51 Bom 

Atividades de extensão e prestação de serviços a comunidade externa (7)15.56% (10)22.22% (17)37.78% (1)2.22% (0)0.00% (10)22.22% 0.33 Bom 

Inserção dos alunos no mundo do trabalho (2)4.44% (20)44.44% (14)31.11% (5)11.11% (0)0.00% (4)8.89% 0.23 Regular 

Função social no tocante à educação profissional (10)22.22% (21)46.67% (10)22.22% (0)0.00% (0)0.00% (4)8.89% 0.50 Bom 

Projeto Político Pedagógico (PPP) (3)6.67% (16)35.56% (13)28.89% (2)4.44% (0)0.00% (11)24.44% 0.29 Bom 

Plano de Desenvolvimento Institucional (1)2.22% (20)44.44% (9)20.00% (1)2.22% (0)0.00% (14)31.11% 0.34 Bom 

Convênios de cooperação com órgãos públicos, empresas privadas e organizações da sociedade civil (1)2.22% (12)26.67% (15)33.33% (2)4.44% (3)6.67% (12)26.67% 0.09 Regular 

Atividades voltadas para o empreendedorismo como incubação de empresas, empresas júnior, inovações tecnológicas (0)0.00% (7)15.56% (11)24.44% (10)22.22% (6)13.33% (11)24.44% -0.22 Regular 

Política de inclusão para estudantes portadores de necessidades especiais (5)11.11% (17)37.78% (14)31.11% (1)2.22% (1)2.22% (7)15.56% 0.32 Bom 

Sistema de comunicação interna (site na internet, sistema acadêmico, quadros de ávido, etc.) (5)11.11% (23)51.11% (10)22.22% (5)11.11% (2)4.44% (0)0.00% 0.27 Bom 

Sistema de comunicação externa (site na internet, jornais, revistas, televisão, etc.) (6)13.33% (15)33.33% (18)40.00% (5)11.11% (1)2.22% (0)0.00% 0.22 Regular 

Política de capacitação para técnicos administrativos (3)6.67% (19)42.22% (10)22.22% (2)4.44% (0)0.00% (11)24.44% 0.34 Bom 

Política de capacitação para os professores (3)6.67% (13)28.89% (17)37.78% (7)15.56% (2)4.44% (3)6.67% 0.10 Regular 

Administração dos recursos financeiros (orçamento anual) (3)6.67% (13)28.89% (10)22.22% (3)6.67% (1)2.22% (15)33.33% 0.23 Regular 

Estratégias de gestão com vistas a obtenção dos recursos financeiros necessários ao cumprimento das metas e das prioridades 
estabelecidas 

(3)6.67% (16)35.56% (9)20.00% (1)2.22% (1)2.22% (15)33.33% 0.32 Bom 

Serviços de segurança (1)2.22% (22)48.89% (15)33.33% (4)8.89% (3)6.67% (0)0.00% 0.16 Regular 
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Campus: Recife  
Ano: 2010 
Perfil: Técnico Administrativo  
Formulário: Avaliação das Políticas adotadas na Instituição 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Práticas pedagógicas institucionais no ensino tais como aulas teóricas, aulas práticas, visitas técnicas, uso de novas tecnologias (2)14.29% (9)64.29% (2)14.29% (0)0.00% (0)0.00% (1)7.14% 0.50 Bom 

Política de inclusão social destinando 50% das matrículas aos alunos da rede pública (8)57.14% (4)28.57% (0)0.00% (0)0.00% (1)7.14% (1)7.14% 0.69 Bom 

Política de pesquisa com relação a concessão de bolsas de pesquisa, iniciação científica e produção acadêmica (4)28.57% (6)42.86% (2)14.29% (1)7.14% (0)0.00% (1)7.14% 0.50 Bom 

Atividades de extensão e prestação de serviços a comunidade externa (3)21.43% (5)35.71% (3)21.43% (2)14.29% (0)0.00% (1)7.14% 0.35 Bom 

Inserção dos alunos no mundo do trabalho (2)14.29% (8)57.14% (3)21.43% (0)0.00% (1)7.14% (0)0.00% 0.36 Bom 

Função social no tocante à educação profissional (2)14.29% (7)50.00% (3)21.43% (1)7.14% (0)0.00% (1)7.14% 0.38 Bom 

Projeto Político Pedagógico (PPP) (1)7.14% (9)64.29% (2)14.29% (0)0.00% (0)0.00% (2)14.29% 0.46 Bom 

Plano de Desenvolvimento Institucional (3)21.43% (5)35.71% (2)14.29% (0)0.00% (0)0.00% (4)28.57% 0.55 Bom 

Convênios de cooperação com órgãos públicos, empresas privadas e organizações da sociedade civil (1)7.14% (6)42.86% (5)35.71% (0)0.00% (1)7.14% (1)7.14% 0.23 Regular 

Atividades voltadas para o empreendedorismo como incubação de empresas, empresas júnior, inovações tecnológicas (1)7.14% (2)14.29% (5)35.71% (3)21.43% (1)7.14% (2)14.29% -0.04 Regular 

Política de inclusão para estudantes portadores de necessidades especiais (2)14.29% (6)42.86% (4)28.57% (1)7.14% (1)7.14% (0)0.00% 0.25 Regular 

Sistema de comunicação interna (site na internet, sistema acadêmico, quadros de ávido, etc.) (2)14.29% (8)57.14% (2)14.29% (0)0.00% (1)7.14% (1)7.14% 0.38 Bom 

Sistema de comunicação externa (site na internet, jornais, revistas, televisão, etc.) (2)14.29% (5)35.71% (6)42.86% (1)7.14% (0)0.00% (0)0.00% 0.29 Bom 

Política de capacitação para técnicos administrativos (0)0.00% (3)21.43% (8)57.14% (3)21.43% (0)0.00% (0)0.00% 0.00 Regular 

Política de capacitação para os professores (1)7.14% (6)42.86% (6)42.86% (0)0.00% (0)0.00% (1)7.14% 0.31 Bom 

Administração dos recursos financeiros (orçamento anual) (3)21.43% (6)42.86% (2)14.29% (0)0.00% (0)0.00% (3)21.43% 0.55 Bom 

Estratégias de gestão com vistas a obtenção dos recursos financeiros necessários ao cumprimento das metas e das prioridades 
estabelecidas 

(2)14.29% (7)50.00% (3)21.43% (0)0.00% (0)0.00% (2)14.29% 0.46 Bom 

Serviços de segurança (1)7.14% (5)35.71% (6)42.86% (1)7.14% (1)7.14% (0)0.00% 0.14 Regular 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

Comissão Própria de Avaliação – Relatório de Autoavaliação Institucional (2009 e 2010) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XVII 

Resultado da Pesquisa 

Licenciatura em Matemática 

2010 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

Comissão Própria de Avaliação – Relatório de Autoavaliação Institucional (2009 e 2010) 

Campus: Pesqueira  
Ano: 2010 
Perfil: Aluno  
Curso: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA  
Formulário: Autoavaliação de aluno 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Assiduidade (22)47.83% (21)45.65% (3)6.52% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.71 Bom 

Pontualidade (14)30.43% (29)63.04% (3)6.52% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.62 Bom 

Participação nas aulas (17)36.96% (23)50.00% (5)10.87% (1)2.17% (0)0.00% (0)0.00% 0.61 Bom 

Participação em atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (10)21.74% (23)50.00% (12)26.09% (1)2.17% (0)0.00% (0)0.00% 0.46 Bom 

Participação em atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (1)2.17% (17)36.96% (12)26.09% (6)13.04% (1)2.17% (9)19.57% 0.15 Regular 

Participação em atividades de pesquisa (4)8.70% (14)30.43% (21)45.65% (4)8.70% (1)2.17% (2)4.35% 0.18 Regular 

Relacionamento com os colegas (28)60.87% (18)39.13% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.80 Excelente 

Relacionamento com os professores (24)52.17% (22)47.83% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.76 Excelente 

Dedicação aos estudos após as aulas (5)10.87% (32)69.57% (8)17.39% (1)2.17% (0)0.00% (0)0.00% 0.45 Bom 

Compreensão dos conteúdos ministrados (2)4.35% (33)71.74% (11)23.91% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.40 Bom 

Atualização com relação as potencialidades do curso e ao mercado de trabalho (6)13.04% (31)67.39% (9)19.57% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.47 Bom 

Utilização do acervo da biblioteca (7)15.22% (25)54.35% (12)26.09% (2)4.35% (0)0.00% (0)0.00% 0.40 Bom 
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Campus: Pesqueira  
Ano: 2010 
Perfil: Aluno  
Curso: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA  
Formulário: Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Atualização do programa do curso com relação às demandas do mundo do trabalho (5)11.36% (30)68.18% (8)18.18% (1)2.27% (0)0.00% (0)0.00% 0.44 Bom 

Referências bibliográficas apresentadas nos planos de curso (4)9.09% (24)54.55% (14)31.82% (2)4.55% (0)0.00% (0)0.00% 0.34 Bom 

Acervo disponível na biblioteca para o seu curso (3)6.82% (20)45.45% (20)45.45% (1)2.27% (0)0.00% (0)0.00% 0.28 Bom 

Ambiente para estudo na biblioteca (10)22.73% (20)45.45% (12)27.27% (2)4.55% (0)0.00% (0)0.00% 0.43 Bom 

Atendimento na biblioteca (21)47.73% (21)47.73% (1)2.27% (0)0.00% (1)2.27% (0)0.00% 0.69 Bom 

Atendimento no departamento acadêmico do seu curso (4)9.09% (29)65.91% (10)22.73% (1)2.27% (0)0.00% (0)0.00% 0.41 Bom 

Atendimento nos demais setores administrativos sem incluir o departamento acadêmico do seu curso (4)9.09% (26)59.09% (10)22.73% (1)2.27% (1)2.27% (2)4.55% 0.37 Bom 

Equipamentos dos coordenadores dos laboratórios (1)2.27% (16)36.36% (17)38.64% (5)11.36% (0)0.00% (5)11.36% 0.17 Regular 

Desempenho dos coordenadores dos laboratórios (2)4.55% (19)43.18% (15)34.09% (2)4.55% (0)0.00% (6)13.64% 0.28 Bom 

Acompanhamento pedagógico (0)0.00% (21)47.73% (17)38.64% (3)6.82% (0)0.00% (3)6.82% 0.22 Regular 

A empregabilidade e a inserção dos egressos do curso no mercado de trabalho (5)11.36% (23)52.27% (12)27.27% (1)2.27% (0)0.00% (3)6.82% 0.39 Bom 

Canais de participação dos alunos nas decisões acadêmicas (0)0.00% (16)36.36% (22)50.00% (3)6.82% (0)0.00% (3)6.82% 0.16 Regular 

Realização de atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (4)9.09% (18)40.91% (16)36.36% (5)11.36% (1)2.27% (0)0.00% 0.22 Regular 

Realização de atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (0)0.00% (13)29.55% (15)34.09% (7)15.91% (2)4.55% (7)15.91% 0.03 Regular 

Realização de atividades de pesquisa (4)9.09% (21)47.73% (13)29.55% (2)4.55% (0)0.00% (4)9.09% 0.34 Bom 

Limpeza e conservação dos banheiros (8)18.18% (21)47.73% (12)27.27% (3)6.82% (0)0.00% (0)0.00% 0.39 Bom 

Atividades de esporte e lazer (3)6.82% (14)31.82% (10)22.73% (11)25.00% (2)4.55% (4)9.09% 0.06 Regular 

Programas de assistência estudantil (aluno colaborador, auxílio transporte, auxílio alimentação) (6)13.64% (26)59.09% (6)13.64% (2)4.55% (1)2.27% (3)6.82% 0.41 Bom 
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Programas de assistência médica, odontológica e psicológica (2)4.55% (18)40.91% (11)25.00% (4)9.09% (3)6.82% (6)13.64% 0.16 Regular 

Equipamentos de informática disponíveis para atividades acadêmicas (0)0.00% (12)27.27% (21)47.73% (9)20.45% (1)2.27% (1)2.27% 0.01 Regular 

Acompanhamento dos estágios dos alunos (3)6.82% (16)36.36% (13)29.55% (4)9.09% (3)6.82% (5)11.36% 0.15 Regular 

O ambiente das salas de aula (espaço físico, acústica, climatização, iluminação, etc.) (5)11.36% (19)43.18% (18)40.91% (1)2.27% (1)2.27% (0)0.00% 0.30 Bom 

Material didático e equipamento disponível na sala de aula (quadro, multimídia, etc.) (4)9.09% (23)52.27% (15)34.09% (2)4.55% (0)0.00% (0)0.00% 0.33 Bom 

Satisfação com relação ao curso (5)11.36% (29)65.91% (9)20.45% (0)0.00% (1)2.27% (0)0.00% 0.42 Bom 

Auditórios para a realização de atividades acadêmicas (3)6.82% (23)52.27% (12)27.27% (3)6.82% (2)4.55% (1)2.27% 0.26 Bom 

Serviços oferecidos pela cantina do IFPE (6)13.64% (15)34.09% (16)36.36% (5)11.36% (1)2.27% (1)2.27% 0.23 Regular 

Serviços oferecidos pelo restaurante do IFPE (2)4.55% (15)34.09% (5)11.36% (0)0.00% (1)2.27% (21)47.73% 0.37 Bom 

Acessibilidade (4)9.09% (20)45.45% (15)34.09% (3)6.82% (1)2.27% (1)2.27% 0.27 Bom 

Segurança (5)11.36% (21)47.73% (11)25.00% (5)11.36% (2)4.55% (0)0.00% 0.25 Regular 

Disponibilidade de transporte para as atividades acadêmicas fora do IFPE (1)2.27% (17)38.64% (14)31.82% (9)20.45% (2)4.55% (1)2.27% 0.07 Regular 

Infra-estrutura para as atividades de pesquisa (0)0.00% (24)54.55% (13)29.55% (3)6.82% (1)2.27% (3)6.82% 0.23 Regular 

Infra-estrutura para as atividades de extensão (0)0.00% (19)43.18% (17)38.64% (1)2.27% (1)2.27% (6)13.64% 0.21 Regular 

Infra-estrutura para as atividades esportivas (6)13.64% (15)34.09% (20)45.45% (0)0.00% (0)0.00% (3)6.82% 0.33 Bom 

Infra-estrutura para as atividades artístico-culturais (1)2.27% (13)29.55% (21)47.73% (2)4.55% (0)0.00% (7)15.91% 0.18 Regular 
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Campus: Pesqueira  
Ano: 2010 
Perfil: Aluno  
Curso: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA  
Formulário: Alunos avaliando professores  
Professor: Todos 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Média Conceito 

Assiduidade (131)49.81% (91)34.60% (20)7.60% (9)3.42% (12)4.56% 0.61 Bom 

Pontualidade (130)49.43% (77)29.28% (32)12.17% (9)3.42% (15)5.70% 0.57 Bom 

Conhecimento e domínio dos conteúdos ministrados (121)46.01% (103)39.16% (27)10.27% (3)1.14% (9)3.42% 0.62 Bom 

Clareza e objetividade na transmissão das informações (91)34.60% (101)38.40% (42)15.97% (15)5.70% (14)5.32% 0.46 Bom 

Apresentação do programa da disciplina (88)33.46% (112)42.59% (45)17.11% (9)3.42% (9)3.42% 0.50 Bom 

Cumprimento do programa da disciplina (104)39.54% (100)38.02% (39)14.83% (9)3.42% (11)4.18% 0.53 Bom 

Utilização de recursos didáticos (multimídia, apostilas, livros, projetos, etc.) (68)25.86% (113)42.97% (47)17.87% (15)5.70% (20)7.60% 0.37 Bom 

Realização de visitas técnicas (41)15.59% (70)26.62% (75)28.52% (27)10.27% (50)19.01% 0.05 Regular 

Formas de avaliação (80)30.42% (113)42.97% (39)14.83% (14)5.32% (17)6.46% 0.43 Bom 

Relacionamento com os alunos (110)41.83% (107)40.68% (24)9.13% (8)3.04% (14)5.32% 0.55 Bom 

Atualização com relação as exigências do mundo do trabalho (78)29.66% (131)49.81% (32)12.17% (10)3.80% (12)4.56% 0.48 Bom 
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Anexo XVIII 

Resultado da Pesquisa 

Professores e Técnicos Administrativos 

Campus Pesqueira 

2010 
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Campus: Pesqueira  
Ano: 2010 
Perfil: Professor  
Formulário: Avaliação do curso e da infra-estrutura do IFPE 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Atualização do programa do curso com relação às demandas do mundo do trabalho (12)26.67% (20)44.44% (12)26.67% (1)2.22% (0)0.00% (0)0.00% 0.48 Bom 

Referências bibliográficas apresentadas nos planos de curso (9)20.00% (23)51.11% (12)26.67% (0)0.00% (0)0.00% (1)2.22% 0.47 Bom 

Acervo disponível na biblioteca para o seu curso (1)2.22% (13)28.89% (17)37.78% (4)8.89% (9)20.00% (1)2.22% -0.08 Regular 

Ambiente para estudo na biblioteca (1)2.22% (15)33.33% (14)31.11% (8)17.78% (4)8.89% (3)6.67% 0.01 Regular 

Atendimento na biblioteca (2)4.44% (17)37.78% (12)26.67% (9)20.00% (3)6.67% (2)4.44% 0.07 Regular 

Atendimento no departamento acadêmico do seu curso (11)24.44% (25)55.56% (6)13.33% (3)6.67% (0)0.00% (0)0.00% 0.49 Bom 

Atendimento nos demais setores administrativos sem incluir o departamento acadêmico do seu curso (3)6.67% (31)68.89% (7)15.56% (4)8.89% (0)0.00% (0)0.00% 0.37 Bom 

Equipamentos dos coordenadores dos laboratórios (0)0.00% (18)40.00% (13)28.89% (1)2.22% (0)0.00% (13)28.89% 0.27 Bom 

Desempenho dos coordenadores dos laboratórios (5)11.11% (16)35.56% (6)13.33% (0)0.00% (0)0.00% (18)40.00% 0.48 Bom 

Acompanhamento pedagógico (3)6.67% (17)37.78% (16)35.56% (4)8.89% (3)6.67% (2)4.44% 0.15 Regular 

A empregabilidade e a inserção dos egressos do curso no mercado de trabalho (4)8.89% (17)37.78% (17)37.78% (2)4.44% (0)0.00% (5)11.11% 0.29 Bom 

Canais de participação dos alunos nas decisões acadêmicas (0)0.00% (17)37.78% (12)26.67% (6)13.33% (4)8.89% (6)13.33% 0.04 Regular 

Realização de atividades extra-classe (palestras, semanas técnicas, seminários, cursos extras, etc.) (9)20.00% (20)44.44% (11)24.44% (3)6.67% (0)0.00% (2)4.44% 0.41 Bom 

Realização de atividades de extensão (convênios de cooperação, projetos comunitários, etc.) (3)6.67% (11)24.44% (15)33.33% (6)13.33% (2)4.44% (8)17.78% 0.09 Regular 

Realização de atividades de pesquisa (8)17.78% (23)51.11% (10)22.22% (2)4.44% (0)0.00% (2)4.44% 0.43 Bom 

Limpeza e conservação dos banheiros (2)4.44% (9)20.00% (14)31.11% (9)20.00% (11)24.44% (0)0.00% -0.20 Regular 

Atividades de esporte e lazer (1)2.22% (12)26.67% (13)28.89% (6)13.33% (2)4.44% (11)24.44% 0.06 Regular 

Programas de assistência estudantil (aluno colaborador, auxílio transporte, auxílio alimentação) (8)17.78% (20)44.44% (12)26.67% (1)2.22% (0)0.00% (4)8.89% 0.43 Bom 

Programas de assistência médica, odontológica e psicológica (4)8.89% (24)53.33% (8)17.78% (3)6.67% (0)0.00% (6)13.33% 0.37 Bom 
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Equipamentos de informática disponíveis para atividades acadêmicas (7)15.56% (17)37.78% (12)26.67% (6)13.33% (2)4.44% (1)2.22% 0.24 Regular 

Acompanhamento dos estágios dos alunos (5)11.11% (15)33.33% (10)22.22% (2)4.44% (1)2.22% (12)26.67% 0.32 Bom 

O ambiente das salas de aula (espaço físico, acústica, climatização, iluminação, etc.) (8)17.78% (16)35.56% (12)26.67% (6)13.33% (2)4.44% (1)2.22% 0.25 Regular 

Material didático e equipamento disponível na sala de aula (quadro, multimídia, etc.) (9)20.00% (22)48.89% (9)20.00% (3)6.67% (1)2.22% (1)2.22% 0.40 Bom 

Satisfação com relação ao curso (7)15.56% (31)68.89% (4)8.89% (3)6.67% (0)0.00% (0)0.00% 0.47 Bom 

Auditórios para a realização de atividades acadêmicas (9)20.00% (19)42.22% (12)26.67% (2)4.44% (2)4.44% (1)2.22% 0.35 Bom 

Serviços oferecidos pela cantina do IFPE (0)0.00% (11)24.44% (18)40.00% (9)20.00% (7)15.56% (0)0.00% -0.13 Regular 

Serviços oferecidos pelo restaurante do IFPE (0)0.00% (10)22.22% (17)37.78% (10)22.22% (7)15.56% (1)2.22% -0.16 Regular 

Acessibilidade (4)8.89% (22)48.89% (16)35.56% (2)4.44% (1)2.22% (0)0.00% 0.29 Bom 

Segurança (1)2.22% (24)53.33% (15)33.33% (2)4.44% (2)4.44% (1)2.22% 0.23 Regular 

Disponibilidade de transporte para as atividades acadêmicas fora do IFPE (7)15.56% (26)57.78% (8)17.78% (2)4.44% (0)0.00% (2)4.44% 0.44 Bom 

Infra-estrutura para as atividades de pesquisa (2)4.44% (17)37.78% (15)33.33% (5)11.11% (2)4.44% (4)8.89% 0.15 Regular 

Infra-estrutura para as atividades de extensão (1)2.22% (13)28.89% (15)33.33% (3)6.67% (1)2.22% (12)26.67% 0.15 Regular 

Infra-estrutura para as atividades esportivas (6)13.33% (17)37.78% (11)24.44% (2)4.44% (1)2.22% (8)17.78% 0.34 Bom 

Infra-estrutura para as atividades artístico-culturais (4)8.89% (13)28.89% (13)28.89% (3)6.67% (1)2.22% (11)24.44% 0.24 Regular 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

Comissão Própria de Avaliação – Relatório de Autoavaliação Institucional (2009 e 2010) 

Campus: Pesqueira  
Ano: 2010 
Perfil: Professor  
Formulário: Autoavaliação do professor 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Pontualidade (20)44.44% (22)48.89% (3)6.67% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.69 Bom 

Assiduidade (29)64.44% (14)31.11% (2)4.44% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.80 Excelente 

Relação com os alunos (24)53.33% (18)40.00% (3)6.67% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.73 Bom 

Relacionamentos com chefias, subordinados e demais funcionários (20)44.44% (23)51.11% (2)4.44% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.70 Bom 

Participação e desempenho nas atividades de ensino (18)40.00% (26)57.78% (1)2.22% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.69 Bom 

Participação e desempenho nas atividades de pesquisa (8)17.78% (17)37.78% (12)26.67% (3)6.67% (0)0.00% (5)11.11% 0.38 Bom 

Participação e desempenho nas atividades de extensão (4)8.89% (14)31.11% (16)35.56% (4)8.89% (1)2.22% (6)13.33% 0.21 Regular 

Atualização permanente quanto aos conhecimentos específicos na sua área de atuação no IFPE (16)35.56% (24)53.33% (4)8.89% (1)2.22% (0)0.00% (0)0.00% 0.61 Bom 

Cumprimento da carga horária e do programa das disciplinas ministradas (33)73.33% (9)20.00% (3)6.67% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.83 Excelente 

Utilização dos recursos didáticos disponíveis (21)46.67% (19)42.22% (5)11.11% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.68 Bom 

Métodos e instrumentos utilizados para avaliação dos alunos (15)33.33% (24)53.33% (5)11.11% (1)2.22% (0)0.00% (0)0.00% 0.59 Bom 

Envolvimento e comprometimento com o IFPE (24)53.33% (18)40.00% (3)6.67% (0)0.00% (0)0.00% (0)0.00% 0.73 Bom 
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Campus: Pesqueira  
Ano: 2010 
Perfil: Professor  
Formulário: Avaliação das Políticas adotadas na Instituição 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Práticas pedagógicas institucionais no ensino tais como aulas teóricas, aulas práticas, visitas técnicas, uso de novas tecnologias (6)13.33% (20)44.44% (13)28.89% (3)6.67% (0)0.00% (3)6.67% 0.35 Bom 

Política de inclusão social destinando 50% das matrículas aos alunos da rede pública (10)22.22% (20)44.44% (8)17.78% (3)6.67% (1)2.22% (3)6.67% 0.42 Bom 

Política de pesquisa com relação a concessão de bolsas de pesquisa, iniciação científica e produção acadêmica (14)31.11% (15)33.33% (13)28.89% (0)0.00% (0)0.00% (3)6.67% 0.51 Bom 

Atividades de extensão e prestação de serviços a comunidade externa (7)15.56% (10)22.22% (17)37.78% (1)2.22% (0)0.00% (10)22.22% 0.33 Bom 

Inserção dos alunos no mundo do trabalho (2)4.44% (20)44.44% (14)31.11% (5)11.11% (0)0.00% (4)8.89% 0.23 Regular 

Função social no tocante à educação profissional (10)22.22% (21)46.67% (10)22.22% (0)0.00% (0)0.00% (4)8.89% 0.50 Bom 

Projeto Político Pedagógico (PPP) (3)6.67% (16)35.56% (13)28.89% (2)4.44% (0)0.00% (11)24.44% 0.29 Bom 

Plano de Desenvolvimento Institucional (1)2.22% (20)44.44% (9)20.00% (1)2.22% (0)0.00% (14)31.11% 0.34 Bom 

Convênios de cooperação com órgãos públicos, empresas privadas e organizações da sociedade civil (1)2.22% (12)26.67% (15)33.33% (2)4.44% (3)6.67% (12)26.67% 0.09 Regular 

Atividades voltadas para o empreendedorismo como incubação de empresas, empresas júnior, inovações tecnológicas (0)0.00% (7)15.56% (11)24.44% (10)22.22% (6)13.33% (11)24.44% -0.22 Regular 

Política de inclusão para estudantes portadores de necessidades especiais (5)11.11% (17)37.78% (14)31.11% (1)2.22% (1)2.22% (7)15.56% 0.32 Bom 

Sistema de comunicação interna (site na internet, sistema acadêmico, quadros de ávido, etc.) (5)11.11% (23)51.11% (10)22.22% (5)11.11% (2)4.44% (0)0.00% 0.27 Bom 

Sistema de comunicação externa (site na internet, jornais, revistas, televisão, etc.) (6)13.33% (15)33.33% (18)40.00% (5)11.11% (1)2.22% (0)0.00% 0.22 Regular 

Política de capacitação para técnicos administrativos (3)6.67% (19)42.22% (10)22.22% (2)4.44% (0)0.00% (11)24.44% 0.34 Bom 

Política de capacitação para os professores (3)6.67% (13)28.89% (17)37.78% (7)15.56% (2)4.44% (3)6.67% 0.10 Regular 

Administração dos recursos financeiros (orçamento anual) (3)6.67% (13)28.89% (10)22.22% (3)6.67% (1)2.22% (15)33.33% 0.23 Regular 

Estratégias de gestão com vistas a obtenção dos recursos financeiros necessários ao cumprimento das metas e das prioridades 
estabelecidas 

(3)6.67% (16)35.56% (9)20.00% (1)2.22% (1)2.22% (15)33.33% 0.32 Bom 

Serviços de segurança (1)2.22% (22)48.89% (15)33.33% (4)8.89% (3)6.67% (0)0.00% 0.16 Regular 
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Campus: Pesqueira  
Ano: 2010 
Perfil: Técnico Administrativo  
Formulário: Avaliação das Políticas adotadas na Instituição 

Item Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Desconhece Média Conceito 

Práticas pedagógicas institucionais no ensino tais como aulas teóricas, aulas práticas, visitas técnicas, uso de novas tecnologias (2)14.29% (9)64.29% (2)14.29% (0)0.00% (0)0.00% (1)7.14% 0.50 Bom 

Política de inclusão social destinando 50% das matrículas aos alunos da rede pública (8)57.14% (4)28.57% (0)0.00% (0)0.00% (1)7.14% (1)7.14% 0.69 Bom 

Política de pesquisa com relação a concessão de bolsas de pesquisa, iniciação científica e produção acadêmica (4)28.57% (6)42.86% (2)14.29% (1)7.14% (0)0.00% (1)7.14% 0.50 Bom 

Atividades de extensão e prestação de serviços a comunidade externa (3)21.43% (5)35.71% (3)21.43% (2)14.29% (0)0.00% (1)7.14% 0.35 Bom 

Inserção dos alunos no mundo do trabalho (2)14.29% (8)57.14% (3)21.43% (0)0.00% (1)7.14% (0)0.00% 0.36 Bom 

Função social no tocante à educação profissional (2)14.29% (7)50.00% (3)21.43% (1)7.14% (0)0.00% (1)7.14% 0.38 Bom 

Projeto Político Pedagógico (PPP) (1)7.14% (9)64.29% (2)14.29% (0)0.00% (0)0.00% (2)14.29% 0.46 Bom 

Plano de Desenvolvimento Institucional (3)21.43% (5)35.71% (2)14.29% (0)0.00% (0)0.00% (4)28.57% 0.55 Bom 

Convênios de cooperação com órgãos públicos, empresas privadas e organizações da sociedade civil (1)7.14% (6)42.86% (5)35.71% (0)0.00% (1)7.14% (1)7.14% 0.23 Regular 

Atividades voltadas para o empreendedorismo como incubação de empresas, empresas júnior, inovações tecnológicas (1)7.14% (2)14.29% (5)35.71% (3)21.43% (1)7.14% (2)14.29% -0.04 Regular 

Política de inclusão para estudantes portadores de necessidades especiais (2)14.29% (6)42.86% (4)28.57% (1)7.14% (1)7.14% (0)0.00% 0.25 Regular 

Sistema de comunicação interna (site na internet, sistema acadêmico, quadros de ávido, etc.) (2)14.29% (8)57.14% (2)14.29% (0)0.00% (1)7.14% (1)7.14% 0.38 Bom 

Sistema de comunicação externa (site na internet, jornais, revistas, televisão, etc.) (2)14.29% (5)35.71% (6)42.86% (1)7.14% (0)0.00% (0)0.00% 0.29 Bom 

Política de capacitação para técnicos administrativos (0)0.00% (3)21.43% (8)57.14% (3)21.43% (0)0.00% (0)0.00% 0.00 Regular 

Política de capacitação para os professores (1)7.14% (6)42.86% (6)42.86% (0)0.00% (0)0.00% (1)7.14% 0.31 Bom 

Administração dos recursos financeiros (orçamento anual) (3)21.43% (6)42.86% (2)14.29% (0)0.00% (0)0.00% (3)21.43% 0.55 Bom 

Estratégias de gestão com vistas a obtenção dos recursos financeiros necessários ao cumprimento das metas e das prioridades 
estabelecidas 

(2)14.29% (7)50.00% (3)21.43% (0)0.00% (0)0.00% (2)14.29% 0.46 Bom 

Serviços de segurança (1)7.14% (5)35.71% (6)42.86% (1)7.14% (1)7.14% (0)0.00% 0.14 Regular 
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Anexo XIX 

Cálculo dos Limites de Intervalo da Média para Os Conceitos 
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Cálculo dos Limites de Intervalo da Média para Os Conceitos 

O cálculo dos limites de intervalo da média para os conceitos tem por base a Definição 1. 

Definição 1. Sejam dois conceitos adjacentes A e B da escala de avaliação. Sejam VA e VB, 
respectivamente, as quantidades de respostas A e B normalizadas, ou seja, divididas pelo total N de 
respostas. Considerando que, na fronteira de separação entre os conceitos A e B, todas as respostas estão 
divididas entre A e B, o valor da média de separação LAB entre estes dois conceitos, pode ser obtido 
calculando-se o limite da média do item tendo VA = V + Δv e VB = V – Δv  com Δv tendendo a zero, onde 
V = N/2N = 0,5. 

 Aplicando-se a Definição 1, pode-se calcular a fronteira de decisão entre os conceitos Excelente (E) 
e Bom (B), conforme mostrado a seguir. 

      vVpBvVpEvL
vv

EB 
 00

limlim   ,  

Substituindo o valor de V e os valores estabelecidos para os conceitos Excelente (pE) e Bom (pB), extraídos 
da Tabela 2: 

     75,025,05,05,05,05,01lim
0




vvL
v

EB . 

Logo, o limite de separação entre os conceitos Excelente e Bom é 0,75, conforme mostrado na Tabela 3. 
Abaixo, segue o cálculo do limite entre os conceitos Bom e Regular. 

       


vVepRvVpBvL
vv

eBR
00

limlim    

     25,05,005,05,0lim
0




vvL
v

eBR  

O mesmo raciocínio foi aplicado para obtenção dos demais intervalos de referência dispostos na Tabela 3.  
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