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2021

Este relato institucional atende à exigência da Nota Técnica
INEP/DAES/CONAES N.º 62, que objetiva ser uma ferramenta para
acompanhamento e verificação do posicionamento da instituição frente aos
resultados de avaliação interna e externa.
A FACULDADE IBRA DE TECNOLOGIA, mantida pela SIBRA – SISTEMA
IBRA DE ENSINO LTDA – CNPJ:36.399.094/0001-60, pessoa jurídica de direito
privado, com fins lucrativos.
A criação da Faculdade IBRA de Tecnologia é uma proposta de inserção
mais efetiva da Mantenedora na educação superior, que aliará a experiência da
Mantenedora à necessidade regional de formação superior.
A Faculdade IBRA de Tecnologia assume como missão exercer uma ação
integrada das suas atividades educacionais visando a geração, a sistematização
e disseminação do conhecimento, para a formação de profissionais
empreendedores capazes de promover a transformação e o desenvolvimento
social, econômico e cultural da comunidade em que está inserida.
De acordo com o artigo 2º do seu Regimento, a Faculdade, como instituição
educacional, destina-se a promover a educação, sob múltiplas formas e graus,
a ciência e a cultura geral, e tem por finalidade:
I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo e crítico;
II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a
inserção em setores profissionais do momento e para a participação no
desenvolvimento sustentável da sociedade, e colaborar na sua formação
contínua;
III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura,
e, desse modo, desenvolver sustentavelmente o entendimento do homem e
do meio em que vive;
IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do
ensino, da publicação ou de outras formas de comunicação;
V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional
e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do
conhecimento de cada geração, mas sempre se mantendo dentro da ética e
da cidadania;
VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.

No histórico da CPA, diversas melhorias foram promovidas a partir das
avaliações internas e externas. Os conceitos atribuídos demonstram claramente
que houve uma evolução da IES em todos os seus processos educativos com
destaque para a evolução

em

qualidade do corpo docente/técnico-

administrativo, infraestrutura e gestão.
Até 2019/2020 a CPA ainda apontava lacunas que mereciam um olhar
especial por parte da IES. A análise de seus relatórios indicava, por exemplo: a
necessidade de melhorias na infraestrutura e acervo da biblioteca; estratégias
eficientes de comunicação; infraestrutura de acessibilidade; capacitação
docente; entre outros.
A CPA pôde presenciar melhorias em diversos processos a partir de suas
indicações. Em destaque: a aquisição de equipamentos e melhoria dos
laboratórios de informática, qualidade no atendimento ao público, diversificação
dos instrumentos de comunicação interna e externa fazendo uso da virtualidade,
investimento em estratégias metodológicas de aprendizagem ativa, aplicação de
Avaliações Integradoras, enriquecimento dos portfólios, melhorias significativas
em acessibilidade física e atitudinal, ampliação dos espaços acadêmicos, nova
biblioteca, aquisições para atualização do acervo físico da biblioteca com
destaque para renovação da biblioteca digital, criação e implementação de
políticas

de

incentivo

a

capacitação

docente,

a

produção

científica

docente/discente, políticas de responsabilidade socioambiental, maior interação
com a comunidade através de cessão do espaço da instituição, gincanas de
arrecadação de materiais para entidades e políticas afirmativas entre outros.
A

Instituição

evolui

quanto

à

sustentabilidade

da

Educação,

preocupando-se com temas emergentes, transversais, interdisciplinares e
necessários aos processos educativos, tais como: Políticas para DCNs de
Educação Ambiental, Relações Étnico-Raciais, Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Indígena e Direitos Humanos, Políticas para ações afirmativas
e Políticas de Acessibilidade.

APRESENTAÇÃO DO PROCESSO
Houve a apresentação do Instrumento de Avaliação e como foi desenvolvido e
aplicado, bem como suas divisões e detalhes de cada questão colocada. Depois
das apresentações, o coordenador da CPA conversou com os participantes a
respeito do questionário e o que poderiam contribuir para sua melhora na
aplicação nos próximos anos. Foram então separados os itens e os participantes
deram suas contribuições sobre cada um.
2) DADOS COLETADOS POR EIXO
EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
Com relação aos gráficos que ilustram o Planejamento e Avaliação Institucional,
foi considerada uma contribuição “boa” e “ótimo”. Porém, as respostas
“Desconheço” “Não usei ainda” ganhou destaque entre os alunos, principalmente
nos quesitos biblioteca, Condições físicas dos sanitários, o que pode refletir
significativamente nos resultados finais do PDI.
Diante disto, acredita-se que a Faculdade IBRA de Tecnologia deveria incentivar
o alinhamento das atividades entre os alunos e professores junto ao PDI. No
gráfico Qualidade do ensino ofertado, grande parte dos que responderam o
questionário consideraram “ótimo” a execução das aulas, os professores são
comprometidos com alta qualidade do ensino e que importam com o aprendizado
do aluno.
Porém, nos comentários feitos, os alunos consideram que há um grande acervo
bibliográfico, mas é necessário que os professores se empenhem mais em
ministrar os conteúdos, percebe-se a necessidade de inovar nas metodologias
por parte de algum professor, embora demonstram conhecimento nos conteúdos
ministrados.
Nota-se uma disparidade de percepções entre as categorias, conclui-se que falta
mais compreender o que tem levado esses comentários. No gráfico Trabalho de
campo/palestras ofertadas pela instituição a maioria responderam ser “ótimo” os
trabalhos de campo/palestras. O que leva à conclusão que as palestras e

trabalhos de campo ofertados tem contribuído para o conhecimento pessoal e
profissional.

EIXO 2- DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Considerando o Desenvolvimento Institucional fica claro que a questão equidade
de oportunidades, formação cidadã, comprometimento ético com a comunidade
acadêmica, os princípios de justiça social e implementação da responsabilidade
social nas ações da Faculdade IBRA de Tecnologia, foi considerada “bom”,
porém há se avaliar, por que pode-se está associada aos problemas de
comunicação dentro da Faculdade.
Nos itens atendimento à missão, à frequência, quantidades das atividades e as
oportunidades de participação, o desenvolvimento de atividades artísticas e
culturais; considerando o respeito à natureza e a busca pelo equilíbrio ambiental
nas práticas permanentes os alunos consideram “bom”, porém faltou discussões
sobre missão, visão, princípios e valores que se restringiram ao momento da
construção do PDI e a disseminação desses temas na comunidade acadêmica.
Nos gráficos, sobre a quantidade, qualidade e frequência, as ações
extracurriculares relacionados à educação na formação do profissional; a
práticas institucionais e políticas relacionadas, a inclusão de pessoas com
deficiências e transtorno de neurodesenvolvimento; os programas, projetos,
cursos e eventos foram considerados “ótimo”.
Percebe-se a responsabilidade social da instituição com a produção artística,
memória e patrimônio cultural. As atividades de produção artística e cultural são
desenvolvidas com muita frequência. Política Ambiental e de inclusão social
podemos destacar o empenho da equipe em receber e acolher os surdos na
comunidade acadêmica.
A proposta da CPA é que os serviços de informações e comunicação é
necessário melhorar o site institucional. Nas políticas Estudantis: Formar
parcerias com outras instituições; Nas ações de apoio e atendimento à formação,
é necessário fazer convênios e parcerias com o poder público. Interação junto à

comunidade para traçar perfil do profissional formado na Faculdade IBRA de
Tecnologia Parcerias; Estágios curriculares; Participação em cursos de
capacitação.

EIXO 3- POLÍTICAS ACADÊMICAS
Nos gráficos, Planejamento das atividades pelos professores; articulação das
disciplinas com as demais do curso; se segue o plano de ensino, apresentando
forma efetiva e coerente, grande parte dos alunos consideraram “ótimos”, porém,
relatam que as vezes são prejudicados no entendimento do conteúdo pelo
excesso de trabalhos ou então, quando o conteúdo é repassado pelos alunos.
(Apresentação de trabalhos).
Nos gráficos, facilidade de se comunicar com os estudantes; incentivo aos
debates dos conteúdos abordados; pontualidade no início e término das aulas;
recursos de formas coerente e eficiente; estimulo ao aprofundamento dos temas
propostos; consonância dos conteúdos das disciplinas e avaliações de
aprendizagem, grande parte dos alunos considerara “ótimo”.
Nos gráficos, considerando o apoio da faculdade a adoção de práticas
inovadoras no ensino; o compromisso dos professores; e assegurar a
permanência e o sucesso dos alunos nos cursos, os processos de ensino,
grande parte dos alunos consideraram “ótimos”, porém, se percebe em alguns
casos, o descontentamento com excesso de conteúdo em algumas disciplinas
sem se preocupar com a aprendizagem.
A proposta da CPA foi que se faça uma avaliação mais concreta e posteriores
sugestões de melhorias com base em nova avaliação.

EIXO 4- POLÍTICAS DE GESTÃO
Nos gráficos, atendimento da secretaria, grande parte dos alunos consideraram
“ótimo”, mas sobre a orientação pedagógica, apoio a pais e alunos e aos serviços
prestados pelo setor pedagógico; aos serviços prestados a assistência
estudantil, grande parte dos alunos consideraram “bom”.
Diante disso, acredita-se que nas políticas estudantis é preciso formar parcerias
com outras instituições e estabelecer ações de apoio e atendimento à
comunidade escolar, o que deve ser objeto de análise mais detalhada no
decorrer da meta-avaliação.
Nos gráficos, atendimento do professor às dúvidas dos alunos , fora do horário
de aula; a incorporação de valores étnico-políticos e conteúdos históricoscientíficos; a integração dos conhecimentos gerais e específicos, básicos e
profissionais e teóricos e práticos nos currículos; a contribuição da visita,
qualidade

dos

locais

e

contribuições

para

a

formação

profissional;

acompanhamento do estágio supervisionado; a organização e a participação em
eventos, bem como a produção; publicação e/ou veiculação de trabalhos e
divulgação das ações de extensão, grande parte consideraram “ótimo”.
Nesse sentido, o que pode significar que os gestores lideram as ações,
contribuindo para a efetivação dos objetivos institucionais.
A avaliação da qualidade do trabalho realizado foi considerada satisfatória,
predominando os indicadores ótimo e bom.

EIXO 5- INFRAESTRUTURA
Nos gráficos, atendimento prestado dos setores administrativos; utilização com
segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e
equipamentos, a acessibilidade arquitetônica para pessoas com deficiência ou
com mobilidade reduzida na biblioteca;
De modo geral na visão dos sujeitos há uma predominância dos indicadores bom
e ótimo. A qualidade da iluminação, limpeza, climatização, mobiliário, acesso aos
equipamentos de informática ou de rede sem fio, as instalações administrativas;
a qualidade da iluminação, climatização, limpeza, organização, mobiliário e
espaços disponíveis para atividades nas sala de aula e nos diversos setores da
faculdade; o espaço, limpeza, climatização, conservação, equipamentos,
quantidade de mesas e cadeiras , nos espaços de alimentação (cantina); a
limpeza, conservação, opções de lazer e distração, os espaços de convivência ;
a quantidade de equipamentos e espaço físico, os laboratórios de ensino; a
atualização de equipamentos, acessibilidade e disponibilidade de insumos do
laboratório de ensino; o apoio técnico, manutenção de equipamentos, normas de
segurança e atendimento as práticas didáticas, os laboratórios de ensino; a
atualização e atendimento às necessidades de referências bibliográficas por
parte de funcionários e alunos, acervo da biblioteca; mesmo que tenham
destacado esta percepção é preciso rever o indicador regular , pois apontaram
que existem espaços que precisam ser melhorados, cabendo nesta situação
uma reflexão no contexto de cada área.
A presença de computadores para pesquisa do acervo, sistema on line para
reservas, salas de estudo individuais e espaços de estudo coletivo, a estrutura
da biblioteca; a conservação das instalações e a existência de insumos para
higiene, as instalações sanitárias, grande parte dos alunos consideraram “bons”.
Mesmo que tenham destacado esta percepção é preciso destacar o indicador
regular, pois apontaram que existem espaços que precisam ser melhorados,
cabendo nesta situação uma reflexão no contexto de cada área. Para os alunos
mesmo se destacando uma visão positiva na maioria das avaliações, foram

destacadas percepções que devem levar a instituição a pensar cuidadosamente
sobre estes espaços considerando as especificidades das áreas.

4) PROPOSTA DA CPA PARA CADA EIXO:

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Conforme o PDI, a IES tem promovido o fortalecimento da CPA, no entanto é
necessário:


Aumentar a eficácia dos processos de registros, informatizar a série
histórica da avaliação institucional e fortalecer os processos de
sensibilização para a comunidade interna e externa.



A IES possui mecanismos de sensibilização, no entanto é preciso ampliar
as ações de marketing e divulgação da missão institucional e do PDI.



Fazer alinhamento das atividades entre alunos e professores a respeito
do PDI.



Implantar um sistema permanente de coleta de dados, que avaliem os
serviços da IES pela comunidade interna e externa de forma a se obter
um feedback da qualidade dos serviços prestados.



Estimular o Programa de Acompanhamento de Egressos que permitam,
através de indicadores específicos, conhecer melhor suas trajetórias
profissionais e utilizar estes resultados como indicador da avaliação
institucional.



Melhorar as ferramentas de análise de resultados da CPA.

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Propor a IES a ampliação da divulgação e difusão de suas ações:


Documentar e socializar seus projetos e programas desenvolvidos com a
comunidade.



Melhorar a comunicação dentro da Faculdade.



Fortalecer a oferta de projetos de extensão em temas transversais.



Retomar as discussões sobre missão, visão, princípios e valores que se
restringiram ao memento da construção do PDI e a disseminação desses
temas na comunidade acadêmica.



Promover ações de melhorias dos serviços terceirizados (reprografia e
cantina).



Intensificar a articulação entre CPA, comunidade acadêmica e gestão da
IES no que concerne aos resultados obtidos nos relatórios da CPA.



Melhorar os serviços de informações e comunicação do site.



Nas políticas estudantis, formar parcerias com outras instituições.



Nas ações de apoio e atendimento à formação, fazer convênios e
parcerias com outras instituições acadêmicas.

EIXO 3: POLITICAS ACADÊMICAS


Incentivar as políticas de pesquisa/iniciação científica e extensão.



Ampliar a divulgação interna e externa dos programas e projetos de
pesquisa/iniciação científica e extensão.



Propor ampliação do portfólio de cursos presenciais.



Indicar o fortalecimento de políticas e ações de acompanhamento do
egresso.



Dar continuidade ao processo de divulgação e discussão dos resultados
da CPA, garantindo o conhecimento dos resultados pelos professores,
alunos e técnico administrativo.

EIXO 4: INFRAESTRUTURA FÍSICA


Ampliar o espaço e serviços da cantina assim como dar continuidade as
ações de melhoria do atendimento.



Melhora os espaços de cada área.

PROCESSO DE GESTÃO
A política de gestão acadêmico-administrativa da Faculdade IBRA de Tecnologia
prevê o estabelecimento de um modelo de gestão que fortaleça práticas
democráticas, amplie parcerias, desenvolva a cooperação e o diálogo com a
comunidade acadêmica e com a sociedade, visando respostas mais qualificadas
às demandas e aos desafios do nosso tempo. Os resultados das avaliações,
além de subsidiarem as ações internas e a reformulação do Projeto de
Desenvolvimento Institucional (PDI), formam a base para a implementação de
todas as políticas educacionais e de ações correspondentes. Ações acadêmicasadministrativas previstas/realizadas:

Infraestrutura


Biblioteca Universitária Ampliação do acervo físico (Título, periódicos,
base de dados científica).



Estações de Trabalho para docentes em Regime de TI (Tempo Integral).



Acervo Digital.

Organização Didático-Pedagógica


Ampliação da Avaliação Integradora como avaliação pedagógica interna
do curso;



Implementação de Metodologia Ativas de Aprendizagem;



Incremento de novos cursos enriquecendo o portifólio oferecido;



Implementação de Políticas Afirmativas e de Responsabilidade Social.



Criação, homologação e implementação do Plano de Carreira Docente e
Técnico-administrativo;



Estudo, acompanhamento e intervenções quanto aos conceitos
institucionais e de curso da IES, CI, CC E ENADE;



Melhorias nos instrumentos de comunicação interna e externa;



Incremento de ferramentas tecnológicas no Sistema Gestão Acadêmica;



Revisão de Políticas de Sustentabilidade Financeira para ampliação do
programa Alternativo de Pagamento com recursos próprios da IES (bolsa
social).

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS DOS TRABALHOS

Este encontro proporcionou aos participantes a oportunidade de analisar e
contribuir para a construção de um instrumento de avaliação que possa ser
eficiente e atender às necessidades da Faculdade IBRA de Tecnologia.
O encontro foi importante, pois possibilitou um espaço para discussão, reflexão
e críticas com a finalidade de aprimorar nosso instrumento de avaliação.

