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O presente relatório resulta da pesquisa diagnóstica realizada pela chamada Comis-
são de Nivelamento do IFBAIANO Campus Uruçuca. É parte constituinte das atribui-
ções desta comissão, no semestre 2017.1 e tem como objetivo conhecer o perfil edu-
cacional dos estudantes ingressantes no Instituto. As atividades da pesquisa tiveram 
seu início em janeiro e seu encerramento em junho de 2017.

Está prevista no Regulamento do Programa de Nivelamento e Aprimoramento da 
Aprendizagem (PRONAP), aprovado pela Resolução n 21, de agosto de 2015, aprova-
da pelo Conselho Superior do Instituto. De acordo com o regulamento mencionado, 
o objetivo do PRONAP é:

“Aprimorar o processo de ensino-aprendizagem, através de ações que 
contribuam para a melhoria da qualidade dos cursos da Educação Pro-
fissional de Nível Médio e da Educação Superior, proporcionando um 
aumento qualitativo da aprendizagem, nas diversas áreas do conheci-
mento, contribuindo para minimizar a evasão e a retenção dos(as) estu-
dantes do IFBAIANO”.

O processo de pesquisa foi organizado e conduzido com base nos princípios contidos 
no regulamento, com ênfase nas possibilidades de aprimoramento da aprendizagem,

Objetivos Específicos

a) Identificar lacunas no 
processo de aprendizagem;

b) Proceder a uma 
revisão dos conteúdos 
elementares;

c) Propor possibilidades 
de enfretamento das 
limitações identificadas.

especialmente considerando as limitações teórico-conceitu-
ais e políticas do termo Nivelamento. Estas reflexões contri-
buíram para delimitar o trabalho da comissão, que consistiu 
em planejar e conduzir o processo de pesquisa e produção 
do relatório, para que em seguida, os gestores do campus e 
coordenações de curso possam, envolvendo a comunidade 
acadêmica, propor possibilidades de enfrentamento das li-
mitações identificadas, conforme consta no já mencionado 
regulamento:

“[...] devem ser indicados no Plano de Traba-
lho Anual/Semestral do Coordenador de curso 
e deve ser planejado no início do ano letivo, a 
partir dos resultados de uma avaliação diagnós-
tica, realizada pela equipe executora do Progra-
ma com os(as) estudantes”.

METODOLOGIA

RESULTADOS POR TEMA

PERFIL

ESTRUTURA DO RELATÓRIO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

RESULTADOS POR CURSO

LIÇÕES APRENDIDAS

Caberá, portanto, à comunidade acadêmica dar segmento às recomendações deste documento, na inten-
ção de proporcionar aos estudantes o apoio e condições adequadas a seu desenvolvimento educacional.

Apresentação de informações re-
levantes a respeito da organiza-
ção do processo de pesquisa.

Visão geral do desempenho dos 
estudantes nos testes, organiza-
da por cada tema pesquisado.

Síntese das principais descober-
tas e implicações decorrentes 
dos resultados da pesquisa.

Principais aprendizagens e reco-
mendações decorrentes do pro-
cesso de pesquisa.

Estatísticas que possibilitam co-
nhecer características como sexo, 
idade, procedência, entre outras.

Desempenho dos estudantes nos 
testes, organizado por cada um 
dos cursos correspondentes.
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CURSO CATEGORIA PARTICIPANTES
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 48 Estudantes (37%)

Técnico em Guia de Turismo Integrado ao Ensino Médio 15 Estudantes (12%)

Técnico em Tecnologia de Alimentos Ensino Subsequente 13 Estudantes (10%)

Técnico em Agrimensura Ensino Subsequente 18 Estudantes (14%)

Técnico em Agropecuária Ensino Subsequente 34 Estudantes (27%)
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Durante o período mencionado, os estudantes estiveram envolvidos em Dis-
cussão e Análise de Filmes, Leitura e Debate de Textos e Músicas, Produção 
e Interpretação Textual, além da resolução de Atividades de Raciocínio Ló-
gico e Ortografia. O conteúdo de cada uma destas atividades foi plane-
jado pela comissão, a fim de aferir a respeito do conhecimento básico 
dos ingressantes nos cursos mencionados. Foram priorizadas situ-
ações-problema, exercícios e atividades  adequadas aos conhe-
cimentos considerados à faixa etária e à série dos envolvidos.
A maioria dos questionários foi respondida via web, sendo 
que outra parte foi completada em folhas impressas, poste-
riormente transferidas para  a web pelos participantes da 
comissão. As oscilações e debilidades da conexão com a 
internet dificultaram em determinados momentos a 
realização da pesquisa, tendo sido contornadas pelo 
uso de folhas impressas junto aos estudantes.
Uma vez terminada  a fase de aplicação do 
diagnóstico, os dados foram tabulados e 
analisados com base no cruzamento de 
informações e identificação de padrões 
significativos  que possibilitassem a for-
mulação de conclusões relevantes.

128
Estudantes

A REALIZAÇÃO DA PESQUISA
Foram disponibilizados ques-
tionários na web podendo ser 
respondidos via smartphone.

AS ATIVIDADES DE REVISÃO
Em alguns casos, professores 
realizaram atividades de revi-
são, auxiliando os estudantes 
a recordarem de conteúdos 
eventualmente esquecidos.
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As principais atividades da comissão estiveram voltadas para a prepara-
ção dos conteúdos a serem inseridos na pesquisa e a mobilização dos do-
centes que contribuíram durante a semana de realização destas ações.
Os estudantes dos cursos subsequentes participaram da pesquisa na semana de 
06 a 10 de março de 2017. Já aqueles matriculados nos cursos integrados ao en-
sino médio participaram durante a semana dos dias 20 a 24 de março de 2017. 
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O curso Técnico em Informática obteve o maior número de ingres-
santes, representando 38%, seguido pelo curso Técnico em Agrope-
cuária, cujo total dos participantes representa 27% dos ingressantes.

Dentre todos os estudantes, 
63% declararam residir em 
Uruçuca, sendo os outros 37% 
distribuídos entre mais de 20 
municípios da região, situados 
num raio de 350km. Este pa-
drão permanece praticamente 
o mesmo quando os dados são 
desagregados por curso. No  
Técnico em Informática, por 
exemplo, 60% dos participan-
tes declara residir em Uruçuca.

Tal situação pode ser interpretada como uma oportunida-
de de expansão para o campus, no sentido de aumentar o núme-
ro de estudantes provenientes dos mais de 20 municípios identificados.
Obviamente que esta possibilidade de expansão também está condicio-
nada à capacidade do campus acolher adequadamente estes estudantes 
e lhes oferecer o suporte adequado às necessidades de biblioteca, mora-
dia, salas de aula estruturadas, políticas de assistência e acompanhamento 
pedagógico compatíveis com as exigências de seu desenvolvimento educacional.

P
E

R
FI

L

128
Ingressantes

14%

27%

10% 11%

38%

AGRIMENSURA AGROPECUÁRIA ALIMENTOS GUIA DE 
TURISMO

INFORMÁTICA

PERCENTUAL DE INGRESSANTES POR CURSO

21
20

19

16 16

13

15

17

19

21

23

AGRIMENSURA AGROPECUÁRIA ALIMENTOS GUIA DE 
TURISMO

INFORMÁTICA

MÉDIA DE IDADE DOS ESTUDANTES POR CURSOO gráfico ao lado apresen-
ta a média de idade dos estudantes.
A faixa etária compreende desde os 14 anos (apenas 
9% do total), até maiores de 25 anos (também 9%).
A média de idade dos estudantes distribuídos 
por curso revela números mais altos nos cur-
sos subsequentes, que são aqueles direciona-
dos a estudantes que já concluíram o Ensino Mé-
dio, e uma média de 16 anos para alunos dos 
cursos Técnico em Guia de Turismo e Técnico em 
Informática, ambos integrados ao Ensino Médio.

NOTA TÉCNICA:

Ao longo deste documento, sempre que um gráfico apresentar valores de médias, estes valores representam o centro da média, seguidos por 

barras que demarcam a amplitude da dispersão dos valores em torno da média. Quanto maiores estas barras, mais dispersos são os valores 

representados por aquela média. Quanto menores forem as barras, maior será a concentração dos valores em torno da média que lhes re-

presenta.

Por exemplo, a média de idade dos ingressantes no curso Técnico em Agrimensura não é apenas maior que a do curso Técnico em Informática 

em termos absolutos, mas também é mais dispersa, o que permite concluir que, neste curso (Agrimensura), há muitos estudantes com idades 

abaixo de 21 anos, bem como há muitos com idade acima deste patamar. Já em relação ao curso Técnico em Informática ou de Guia de Turis-

mo, por exemplo, as idades dos estudantes estão muito próximas de 16 anos, que neste caso é o número que representa o centro da média.

Esta informação é especialmente útil no momento de comparar médias, sendo que, médias cujos valores estejam mais dispersos (barras 

maiores), podem ser consideradas como estatisticamente menos significativas que as médias nas quais os valores de variação estejam mais 

concentrados em torno do centro, o que pode ser identificado pelo tamanho das barras que indicam esta variação.
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63%

37%

SEXO

MASCULINO FEMININO

84%

11%

5%

Fundamental Cursado Integralmente em Escola Pública
Fundamental Cursado Integralmente em Escola Privada
Fundamental Cursado Escola Pública e Privada

38%

50%

9%
2% 2%

Preta Parda Branca Amarela Prefiro não 
Declarar

COR / ETNIA

No tocante à cor/etnia, conforme apresentado no gráfico corres-
pondente, 88% dos estudantes se declaram pretos (38%) ou par-
dos (50%). Amarelos totalizam 2%, enquanto brancos represen-
tam 9% do total de ingressantes e 2% preferiram não declarar.
Esta informação é especialmetne importan-
te para se pensar e gerir no campus as políticas 
de diversidade, assim como as políticas de as-
sistência estudantil. Tanto o Núcleo de Estudos 
Afro-brasileiros e Indígenas - NEABI, quanto a Co-
ordenação de Assuntos Estudantis - CAE podem 
considerar estes números para balizar suas ações.
Docentes e equipe pedagógica também poderã orien-
tar suas atividades dando atenção ao modo como a 
pirâmide etária e a diversidade étnica estão represen-
tadas no campus. No estado da Bahia o percentual 
de pretos e pardos é da ordem de 78% (IBGE, 2010).

Entre os ingressantes no Ensino Médio (Técnico em Guia de Turismo e em Informática), a média de idade 
diagnosticada pela pesquisa foi de 16 anos, dentro, portanto, da idade ideal para o ingresso neste nível de en-
sino, segundo recomendação do MEC, que aceita uma variaçaõ de até 2 anos. Portanto, 15 e 16 anos são as 
idades adequadas para ingresso no Ensino Médio. Desagregando os dados, percebe-se uma leve defasagem. 
Apesar desta distorção não ser tão elevada, ela aponta para situações de desvantagem social em relação a 
estudantes que estejam cursando a série adequada para as suas idades. Dados do IBGE (2010) indicam que 
no Brasil a distorção idade-série para estudantes do Ensino Médio é de 37,8%, enquanto no estado da Bahia 
esta distorção é da ordem de 49,7%, mesma taxa da região Nordeste. Já no estado de Santa Catarina, região 
Sul do país, esta taxa é de 16,4%, também para estudantes do Ensino Médio.

Conforme apresentado no gráfico ao lado, o público 
ingressante é majoritariamente masculino (63%), con-
trastando com 37% de meninas.
Este padrão se reflete em todos os cursos, com exce-
ção de Tecnologia de Alimentos (62% meninas) e Téc-
nico em Guia de Turismo (60% meninas). Em cada 10 
novos estudantes, menos de 4 são meninas. 
Cabe perguntar porque elas são minoria e entender 
quais dificuldades específicas impediram que mais 
meninas também tivessem acesso a iniciar seu ensino 
médio ou realizar cursos subsequentes.

88% dos estudantes 
pesquisados se decla-

ram pretos ou pardos.

Tendo em vista o local onde cursaram o Ensi-
no Fundamental, 84% declaram terem cursado 
em escola pública, conforme disposto no grá-
fico ao lado. 11% integralmente em escola pri-
vada, enquanto 5% de estudantes teve forma-
ção intercalada entre escola pública e privada.
No tocante ao desempenho, não hou-
ve diferença significativa entre os resul-
tados apresentados por estudantes ad-
vindos de escolas públicas e/ou privadas.
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Os dados da pesquisa 

indicam que os estu-

dantes ingressos no 

IFBAIANO Campus Uru-

çuca em 2017.1 são em 

sua maioria meninos 

negros, provenientes 

de escola pública, re-

sidentes em Uruçuca 

e que carregam em 

seu histórico as mar-

cas de uma leve de-

fasagem idade-série.

Necessidade de Acompanhamento

É recomendável que o Instituto acompanhe anualmente 
as mudanças no perfil dos estudantes ingressantes e con-
sidere tais mudanças na elaboração e execução de suas 

políticas e atividades educacionais.

Considerações 

Preliminares

X



Resultados
por Curso
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CURSO TÉCNICO EM 
INFORMÁTICA

O Curso Técnico em Informá-
tica promove a formação profis-
sional e humanística. Integrado 
ao Ensino Médio, habilita o téc-
nico a: desenvolver programas de 
computador, seguindo as especi-
ficações da lógica e linguagem de 
programação; utilizar ambientes 
para desenvolvimento de siste-
mas operacionais e banco de da-
dos; realizar testes para progra-
mas de computador, mantendo 
assim, registros que possibilitem 
análises e refinamento dos re-
sultados; instalar e configurar 
redes locais; executar manuten-
ção de programas e computado-
res, com atuação de forma ética, 
criativa, crítica e com respon-
sabilidade, social e ambiental.

Integrado ao Ensino Médio

4,4 4,0

7,7

4,2

1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5

RACIOCÍNIO
LÓGICO

LEITURA E 
INTERPRETAÇÃO

DE TEXTO

ORTOGRAFIA PRODUÇÃO 
TEXTUAL

DESEMPENHO GERAL
INFORMÁTICA

O desempenho dos estudantes deste curso foi considerado abaixo do 
esperado, concentrando-se por volta da média 5,0. Com exceção das 
atividades de ortografia, os estudantes apresentaram um desempenho 
cuja média (que poderia variar de 0 a 10), situa-se em torno de 4,0. 
Estes dados indicam a existência de sérias lacunas em termos de conhe-
cimentos e habilidades necessárias ao bom desempenho educacional.
Estas dificuldades tenderão a limitar o aprendizado e acompanhamen-
to do desenvolvimento progressivo dos conteúdos e componentes cur-
riculares deste curso. Precisam, portanto, ser enfrentadas já no 1º ano 
de curso, para que não comprometam o desenvolvimento destes estu-
dantes.
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54,4%

21,8% 22,3%

1,6%

INSATISFATÓRIO POUCO
SATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO PLENAMENTE
SATISFATÓRIO

RACIOCÍNIO LÓGICO
INFORMÁTICA

59,2%

38,8%

2,0% 0,0%

INSATISFATÓRIO POUCO
SATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO PLENAMENTE
SATISFATÓRIO

LEITURA E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL
INFORMÁTICA

9,8%

27,4%

43,7%

19,3%

INSATISFATÓRIO POUCO
SATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO PLENAMENTE
SATISFATÓRIO

ORTOGRAFIA
INFORMÁTICA

61,3%

38,7%

0,0% 0,0%

INSATISFATÓRIO POUCO
SATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO PLENAMENTE
SATISFATÓRIO

PRODUÇÃO TEXTUAL
INFORMÁTICA

No tocante às atividades de Raciocínio Lógico, 76% 
dos estudantes deste curso apresentaram 
desempenho insatisfatório (54%) ou 
pouco satisfatório (21,8%). Em 
outras palavras, de cada 10 
ingressantes deste curso, 
menos de 3 apresentaram 
o rendimento esperado. 

Em ortografia, 63% dos 
estudantes deste curso 
situaram-se entre os con-
ceitos satisfatório e plena-
mente satisfatório. Trata-se 
de um rendimento razoável, 
sendo necessário ter em vista que 
nesta modalidade o grau de dificulda-
de das atividades foi considerado elemen-
tar. Uma vez  que trata-se de um nível de exigên-
cia considerado baixo, é necessário ponderar esta 
informação quando na análise da situação geral.

Com relação às atividades voltadas para a expres-
são das habilidades e conhecimentos em 

Leitura e Interpretação Textual, a 
situação foi ainda pior: de cada 

10 estudantes deste curso, 
apenas 2 apresentaram o 

desempenho esperado. 
Aproximadamente 60% 
obteve  resultado  con-
siderado insatisfatório.

100% dos estudan-
tes pesquisados apre-

sentaram rendimento 
insatisfatório ou pouco 

satisfatório em Produção 
Textual. Trata-se, portanto, da 

área de maior dificuldade desta 
turma. Isso também permite concluir 

que quem domina alguns aspectos orto-
gráficos da língua não necessariamente  apresenta 
bom desempenho em produção textual. Trata-se de 
habilidades distintas que precisam ser estimuladas.
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CURSO TÉCNICO EM 
GUIA DE TURISMO

O curso Técnico em Guia de 
Turismo Integrado ao Nível Mé-
dio tem como objetivo formar 
profissionais técnicos de nível 
médio com competências técni-
ca, ética e política, com elevado 
grau de responsabilidade social 
e que contemple  as atividades 
de planejamento, orientação, 
assistência e condução informa-
tiva sobre os aspectos sociocul-
turais, históricos, ambientais, 
geográficos e outros de interesse 
do turista dentro das novas exi-
gências do mundo do trabalho.
 

Integrado ao Ensino Médio

4,0 4,1

6,4
5,1

2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

RACIOCÍNIO
LÓGICO

LEITURA E 
INTERPRETAÇÃO

DE TEXTO

ORTOGRAFIA PRODUÇÃO 
TEXTUAL

DESEMPENHO GERAL
GUIA DE TURISMO

A média que representa o desempenho geral dos estudantes deste cur-
so no conjunto das atividades realizadas é de 4,9. Trata-se de um de-
sempenho abaixo do esperado, o que indica lacunas de conhecimentos 
que podem comprometer o processo de ensino-aprendizagem desen-
volvido ao longo do curso.
Dificuldades em ler, escrever e interpretar textos, assim como em em-
preender raciocínio lógico e competências matemáticas foram perce-
bidas ao longo das atividades e indicadas pelos resultados dos testes.
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61,6%

27,1%

11,3%
0,0%

INSATISFATÓRIO POUCO
SATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO PLENAMENTE
SATISFATÓRIO

RACIOCÍNIO LÓGICO
GUIA DE TURISMO 63,2%

21,1%
15,8%

0,0%

INSATISFATÓRIO POUCO
SATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO PLENAMENTE
SATISFATÓRIO

LEITURA E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL
GUIA DE TURISMO

6,3%

68,8%

25,0%

0,0%

INSATISFATÓRIO POUCO
SATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO PLENAMENTE
SATISFATÓRIO

ORTOGRAFIA
GUIA DE TURISMO

53,3%

26,7%

13,3%
6,7%

INSATISFATÓRIO POUCO
SATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO PLENAMENTE
SATISFATÓRIO

PRODUÇÃO TEXTUAL
GUIA DE TURISMO 

Apenas 11% dos estudantes apresentaram ren-
dimento satisfatório em relação às atividades de 
Raciocínio Lógico. Olhando por outro ângulo, 89% 
obtiveram desempenho pouco satisfatório ou in-
satisfatório. Tal situação aponta claramente 
para a limitações em termos de expres-
sar conhecimentos e habilidades 
necessárias à resolução de si-
tuações-problema que lhes 
demandem empreender 
esforços no âmbito da 
matemática, operações 
lógicas, entre outras.

Mesmo sendo as ati-
vidades de Ortografia 
consideradas elementa-
res, apenas 1 em cada 4 
estudantes obteve desem-
penho satisfatório. Os outros 
75% deles situaram-se entre Insa-
tisfatório (6,3%) e pouco satisfatório 
(68%). É necessário intervir nesta trajetó-
ria, oferecendo a estes estudantes oportunidades 
de corrigir estas distorções ou limitações da apren-
dizagem. Do contrário, não há como exigir-lhes de-
sempenho adequado ao curso onde ingressaram.

Esta turma apresentou sérias dificuldades nas ati-
vidades de Leitura e Interpretação Textual. De cada 
10 estudantes, menos de 2 obtiveram desempe-
nho considerado satiafatório. A maioria deles, 84%, 

não demonstrou domínio satisfatório das 
habilidades que lhes possibilitas-

sem enfrentar as dificuldades 
em ler e  interpretar o sen-

tido de um texto, decodi-
ficando as mensagens, 

estabelecendo corre-
lações e distinguin-
do as ideias centrais.

20% dos estudantes 
apresentaram rendi-

mento satisfatório e ple-
namente satisfatório, no 

que se refere às atividades 
de produção textual. Este nú-

mero é positivo, haja vista a im-
portância da leitura e da escrita para 

o desenvolvimento das outras habilidades 
também necessárias à formação do estudante de 
Ensino Médio. Por outro lado, 8 em cada 10 estu-
dantes obtiveram desempenho fraco, considerado 
insatisfatório (53%) e pouco satisfatório (26,7%).
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CURSO TÉCNICO EM 
AGRIMENSURA

O curso objetiva formar e atu-
alizar profissionais para desen-
volver atividades nas áreas de 
produção, transporte, armaze-
namento e comercialização de 
produtos alimentícios. Definirá 
tecnologias apropriadas e econo-
micamente viáveis às realidades 
regionais, com atributos pessoais 
necessários à inserção no em-
preendedorismo e no mundo do 
trabalho, de acordo com as ex-
pectativas do setor de produção, 
consumo e a vocação econômi-
co-social dos territórios rurais e 
urbanos, fortalecendo o desen-
volvimento econômico e social 
aliado à preservação ambiental 
e à qualidade de vida. O curso 
pretende disponibilizar no mer-
cado de trabalho, profissionais 
de nível técnico com competên-
cia em tecnologia de alimentos, 
adequadas à realidade do desen-
volvimento tecnológico e inseri-
do no contexto social e humano.

Subsequente
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Devido a problemas técnicos, os 
dados relativos às atividades de 
produção textual realizadas no 
âmbito deste curso não estão dis-
poníveis. Já no tocante às demais 
atividades, a exemplo dos outros 
cursos, o desempenho dos es-
tudantes foi considerado fraco, 
situando-se abaixo do esperado. 
Apenas em Ortografia a média 
geral situou-se acima de 7,0. Nas 
atividades de Raciocínio Lógico 
obtiveram média 4,9 e em Lei-
tura e Interpretação Textual 4,5.

Com base no perfil dos estudan-
tes do curso podem ser propostas 
atividades que mais se adequem 
às necessidades aqui identifi-
cadas. Cabe à equipe docente e 
equipe pedagógica a proposição 
e realização de atividades ade-
quadas ao enfrentamento destas 
limitações. As áreas trabalhadas 
no diagnóstico carecem de in-
vestimento em estratégias que 
possam minimizar a distância 
entre a situação atual (desem-
penho abaixo do esperado), e a 
situação desejada (desempenho 
compatível com a série cursada).
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Apesar de ser importante ter 26% dos estudantes 
com desempenho satisfatório e plenamente satis-
fatório nas atividades de Raciocínio Lógico, há 74% 
que apresentaram rendimento abaixo do esperado, 
situando-se entre insatisfatório e pouco sa-
tisfatório. Menos de 3 em cada 10 pes-
soas obteve desempenho espera-
do para sua idade/série. Neste 
curso estas habilidades são 
consideradas chave, por 
fazerem parte do coti-
diano dos estudantes e 
profissionais da área.

71% dos ingressan-
tes, 7 em cada 10, si-
tuaram-se nas regiões 
de desempenho consi-
derado satisfatório e ple-
namente satisfatório. Ainda 
assim é preocupante haver 30% 
de estudantes que, mesmo já ten-
do concluído seu ensino médio, apresen-
tam desempenho fraco em atividades que de-
mandam conhecimentos elementares de regras 
ortográficas, como por exemplo, saber se a pa-
lavra “chuva” deve ser escrita com x ou com ch.

Aproximadamente 86% apresentaram desempe-
nho fraco, abaixo do que é considerado compatí-
vel com sua formação. Cabe ressaltar que os es-
tudantes de cursos subsequentes já concluíram o 

Ensino Médio. Por isso mesmo seria espe-
rado destes uma demonstração mais 

concisa de suas habilidades e 
conhecimentos. No entanto, 

em muitas situações eles 
se aproximaram do ren-

dimento dos estudantes 
que estão ingressan-
do no Ensino Médio.

* Dados indisponíveis.
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CURSO TÉCNICO EM 
TECNOLOGIA DE
ALIMENTOS

O Curso Técnico em Alimen-
tos habilitará o profissional 
para ter uma visão estratégica 
globalizada do setor produtivo 
de empresas do setor alimen-
tício, com domínio dos proces-
sos industriais nas áreas de be-
neficiamento, transformação, 
conservação, desenvolvimento 
de novos produtos e contro-
le de qualidade dos alimentos.
Seu principal objetivo é formar 
profissionais técnicos de nível 
médio com habilidades para atuar 
nos setores produtivos da área de 
alimentos, envolvendo o planeja-
mento, execução e acompanha-
mento das operações inerentes 
ao processamento dos produtos 
alimentares, observando as de-
mandas e tendências tecnológi-
cas regional, estadual e nacional.

Subsequente
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Também neste curso, o desempenho dos estudantes foi considerado 
abaixo do esperado, inadequado, portanto, para a situação de pes-
soas com média de idade de 19 anos e que já concluíram o Ensino 
Médio. Em Raciocínio Lógico a média geral foi 5,3, seguida de 4,3 
em Leitura e Interpretação Textual. 6,1 foi a média geral para as ati-
vidades de Produção Textual e 7,9 para as atividades de Ortografia.
Docentes e equipe pedagógica do curso podem identificar ativi-
dades de ensino, pesquisa e extensão a serem mobilizadas para 
estimular o desenvolvimento das habilidades consideradas cha-
ve para o pleno desenvolvimento do estudante neste curso.
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Aproximadamente 33% dos estudantes apresenta-
ram bom desempenho nas atividades que lhes de-
mandaram empreender raciocínio lógico, enquanto 
os outros 67% situaram-se nas regiões de desem-
penho considerado insatisfatório ou pouco 
satisfatório. Trata-se de uma situação 
desfavorável, que indica a ne-
cessidade de, também junto 
aos estudantes deste curso, 
promover atividades de 
estímulo às habilidades 
específicas do raciocí-
nio lógico matemático.

Nas atividades de Or-
tografia 69% dos estu-
dantes apresentaram 
desempenho considerado 
satisfatório e plenamente 
satisfatório. Apesar de tra-
tar-se de indicadores positivos, 
é necessário não esquecer que as 
atividades dessa modalidade envolveram 
conteúdos elementares, com graus de dificul-
dade e exigência considerados leves em relação 
aos conhecimentos e habilidades esperados para 
ingressantes ou concluíntes do ensino médio.

100% dos estudantes obtiveram desempenho insa-
tisfatório e pouco satisfatório. Trata-se de uma situ-
ação preocupante que, no cotidiano do curso, de-
verá lhes impedir ou dificultar o acompanhamento 

dos conteúdos e componentes curriculares. 
Uma vez que em qualquer situação 

de ensino-aprendizagem os edu-
candos necessitam recrutar 

habilidades de ler e com-
preender o que leram, a 

situação identificada re-
quer atenção imediata  
dos gestores do curso.

65% dos estudantes 
apresentaram desem-

penho considerado 
abaixo do esperado para 

sua formação educacional. 
Em cada 10 pessoas, menos 

de 4 atingiu índices tidos como 
satisfatórios ou plenamente satisfa-

tórios. É necessário estimular nestes es-
tudantes o desenvolvimento das capacidades de 
produção textual, que também se integra com as ha-
bilidades de leitura e interpretação, indispensáveis 
à produção acadêmica e ao exercício da cidadania.



INSTITUTO FEDERAL
BAIANO

18

CURSO TÉCNICO EM 
AGROPECUÁRIA

O Curso Técnico em Agropecu-
ária foi iniciado em 1965, sendo 
o pioneiro da EMARC-Uruçuca, e 
foi criado para atender às novas 
demandas no campo e preparar 
mão-de-obra mais especializada 
para o complexo produtivo. Ao 
longo do tempo, este curso sofreu 
modificações, fazendo hoje parte 
da rede dos Institutos Federais, 
mas, sempre teve uma impor-
tância muito grande no contexto 
regional, já tendo habilitado mais 
de 3.600 técnicos em Agropecuá-
ria. Atualmente o curso tem a du-
ração de dois anos, e tem como 
grande responsabilidade e mis-
são, a habilitação de técnicos que 
muito contribuirão para a produ-
ção de alimentos na perspectiva 
de inclusão social e da conserva-
ção do meio ambiente, atuando 
de forma empreendedora, ino-
vadora e solidária, aumentando 
a competitividade na economia 
global, elevando a renda e me-
lhorando a qualidade de vida.

Subsequente
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Mesmo sem contabilizar os dados referentes às atividades de 
produção textual, indisponíveis devido a problemas técnicos, 
o desempenho dos estudantes deste curso é considerado fra-
co, tendo 4,8 como a média que retrata o desempenho geral. 
Em Leitura e Interpretação Textual a média da turma ficou em 
3,3, em Raciocínio Lógico 4,6 e, por último, 6,7 em Ortografia.

Docentes e equipe pedagógica responsáveis por este curso po-
dem identificar estratégias e atividades adequadas à mitigação 
destas distorções de aprendizagem que limitam  o aprendiza-
do e comprometem o desempenho acadêmico dos estudantes.
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19% dos estudantes apresentou desempenho sa-
tisfatório ou plenamente satisfatório nas atividades 
de Raciocínio Lógico, enquanto que aqueles situ-
ados nas categorias insatisfatório e pouco satisfa-
tório totalizaram 81%. Em outras palavas, 
em cada 10 estudantes, apenas 2 
conseguiram atingir um desem-
penho considerado adequado 
para a sua formação. A di-
minuição das lacunas de 
aprendizagem identifi-
cadas demanda ações e 
estratégias específicas.

Enquanto aproxima-
damente 53% dos 
estudantes corres-
ponderam satisfatória-
mente aos exercícios e 
atividades de Ortografia, os 
outros 47% apresentaram ren-
dimento insatisfatório ou pouco 
satisfatório. Uma vez que se trata de es-
tudantes que já concluíram seus estudos no en-
sino médio, cabe ressaltar ser preocupante que 
quase metade da turma tenha obtido desempe-
nho fraco nas atividades e exercícios realizados.

Menos de 10% lograram situar-se na região de de-
sempenho considerado satisfatório. Assim, mais 
de 90% dos estudantes apresentaram sérias difi-
culdades em ler, compreender e expressar seu en-

tendimento acerca dos textos trabalhados. 
Estas limitações são de ordem téc-

nica e podem ser superadas por 
meio de exercícios e estraté-

gias que fortaleçam tanto 
as capacidades técnicas 

quanto as habilidades 
cognitivas dos estu-
dantes deste curso. 

* Dados indisponíveis.
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Possibilidades de Enfrentamento

Promover atividades didático-pedagógicas via plataformas 
virtuais de aprendizagem, adequadas ao uso dos laboratórios 
de informática, bem como o estímulo a atividades literárias 

como clubes de leitura, sarais, entre outras.

X

Lacunas nas habilidades de escrita, leitura e interpretação textual.

Conhecimento 

razoável 

das normas 

ortográficas.

Necessidade de 

maior articulação 

entre expressão 

oral e escrita.
Limitações no 

emprego de 

raciocínio lógico-

matemático.

Principais 
Dificuldades 
Identificadas



Resultados
por Tema
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Também aplicamos a regra de 
três composta, que é muito uti-
lizada em situações de compa-
ração proporcional envolven-
do três ou mais grandezas e o 
processo de resolução parte do 
princípio resolutivo da regra de 
três simples. Após a leitura do 
problema deve-se relacionar as 
grandezas da situação. Por isso 
montamos situações-problema 
completando com uma incóg-
nita o termo a ser calculado, 
analisando as grandezas direta-
mente e inversamente propor-
cionais em comparação à grande-
za representada pela incógnita.

As atividades de raciocínio lógi-
co matemático, tem como 
objetivo desenvolver ha-
bilidades de resolução 
das estruturas lógicas, 
dedução de informa-
ções das relações for-
necidas, explorar novas 
perspectivas proporcio-
nando outras visões de um 
problema de caráter prático. 

4,6

O raciocínio lógico direcionado para a analogia busca es-
tabelecer relações entre coisas, em decorrência da 

presença de uma relação de mera semelhança e 
conveniência entre elas, posto que o raciocínio 

é levado a determinada conclusão a partir da 
constatação de que se determinado predica-
do pertence a certo sujeito, é possível que 
o similar também o tenha. Logo, não pode 
existir a certeza da dedução, aqui residindo 
muito do preconceito que lhe é dedicado, a 

partir das necessidades de certeza da lógica 
formal. A analogia forma uma resultante evi-

dentemente precária, lastreada no pensamento 
entre identidade e diferença, a partir de critérios que 

são previamente eleitos para se efetuar tais comparações. 
A analogia integra o grupo dos meios extratextuais de interpretação.
Já o raciocínio mecânico objetiva identificar os conhecimentos práticos dos 
alunos. Pretende perceber se conseguem resolver situações do dia a dia.

Praticamente 50% dos estudantes apresentou desempe-
nho insatisfatório, sendo que mais 30% apresentou desempe-
nho pouco satisfatório. Isso significa que 80% dos ingresan-
tes apresentaram dificuldades na realização das atividades de 
raciocínio lógico. Apenas 20% obteve rendimento adequado.

Média
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AGRIMENSURA AGROPECUÁRIA ALIMENTOS GUIA DE TURISMO INFORMÁTICA

RACIOCÍNIO LÓGICO - MÉDIA POR CURSO

Agrimensura: média 4,9 com 
elevada dispersão.

Agropecuária: média 4,6 com 
elevada dispersão.

Alimentos: média 5,3 com ele-
vada dispersão.

Guia de Turismo: média 4,0 
com dispersão elevada.

Informática: média 4,4 tam-
bém com elevada dispersão.

Além de estarem situadas abaixo 
do esperado, as médias obtidas 
por estudantes de cada curso fo-
ram bastante dispersas.
Houve, portanto, alto grau de 
variação dos valores em torno 
do centro das médias. Estas fica-
ram em torno de 4,0 a 5,0 pontos 
numa escala de 0 a 10.
Estes números indicam que, no 
que se refere às atividades de Ra-
ciocínio Lógico, o baixo desempe-
nho geral também se reflete na 

realidade de cada curso, onde foi 
possível observar que a maioria 
se manteve distante do desem-
penho esperado, que neste caso 
seria média 7,0.

Estes resultados indicam limi-
tações que podem dificultar a 
aprendizagem dos estudantes 
em atividades que lidem com cál-
culos matemáticos e resolução 
de problemas, entre outras mo-
dalidades.

“Os resultados demonstram uma deficiência na habilidade dos estudan-
tes em resolver problemas que envolvam a utilização do raciocínio lógi-

co matemático, corroborando a necessidade da prática de atividades 
que exijam a utilização da capacidade de racionar para solucionar 
problemas. É preciso trabalhar a matemática de forma interdisci-
plinar visando explorar as competências individuais do estudante, 
estimular a criatividade, despertar interesse e fomentar a utili-
zação do raciocínio lógico. Só assim poderemos formar seres hu-
manos pensantes, com senso argumentativo e preparados para 

interpretar e solucionar problemas tanto em situações cotidianas 
como em demandas futuras”.

Milena Limoeiro
Professora de Agrimensura -  IFBAIANO
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Praticamente 61% dos estudantes apresentou desempenho in-
satisfatório, sendo que mais 30% apresentou desempenho pou-
co satisfatório. Isso significa que 89% dos ingresantes apre-
sentaram dificuldades na realização das atividades de leitura e 
interpretação textual. Apenas 20% obteve rendimento adequadao.

As atividades na área de Linguagens envolve-
ram conhecimentos e habilidades de interpre-
tação de texto de diferentes gêneros, aspectos 
gramaticais, lexicais, estruturais e ortográficos 
da Língua Portuguesa. Foram propostas ques-
tões de múltipla escolha, frente às quais, após 
interpretar os resultados dos enunciados, os 
discentes deveriam escolher apenas uma alter-
nativa.  Os estudantes foram motivados a se po-
sicionarem em relação às situações expostas no 
estudo de textos literários, músicas e poesias.

Os resultados dos testes tornaram evidente a existência de sérias difi-
culdades dos estudantes em ler e interpretar, ou seja, captar o senti-
do contido no texto lido. Para muitos foi difícil expressar verbalmente 
suas compreensões, ao passo que outros, mesmo conseguindo expres-
sá-las, apresentaram dificuldades em relacionar o conteúdo dos testes 
ao conteúdo dos textos lidos, apresentando, portanto, desempenho 
abaixo do esperado.

Se olharmos em nível amplia-
do, estas mesmas dificuldades 
são apresentadas em pesquisas 
mais amplas, como o Programa 
Internacional de Avaliação de 
Estudantes (PISA), que, realiza-
da em 2015, apontou o estado 
da Bahia como tendo a segunda 
pior média de leitura no país (372 
pontos), ficando atrás apenas de 
Alagoas, que obteve 362 pontos. 
A média brasileira, por exemplo é 
407 pontos. Estes dados estão em 
consonânicia com os resultados 
apresentados pelos estudantes 
do IFBAIANO - Campus Uruçuca.

“No Brasil, 51,0% dos estudantes 
estão abaixo do nível 2 em leitura 
- patamar que a OCDE estabelece 
como necessário para que o estu-
dante possa exercer plenamente 
sua cidadania. Esse percentual 
é maior na República Dominica-
na (72.1%) e menor no Canadá 
(10,7%)”. Fonte: (INEP, 2016).

CONTEXTO NACIONAL

4,0
Média
Geral
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“Diante dessa realidade, percebe-se que, as diversas dificuldades relaciona-
das às noções básicas de interpretação de texto desses discentes, invia-

bilizam a progressão nos seus estudos, pois perpassa as outras discipli-
nas, não somente em Língua Portuguesa. Para tanto, é necessário que 
essas dificuldades sejam trabalhadas de forma interdisciplinar, pois 
precisamos de alunos letrados, que não apenas decodifiquem os có-
digos da nossa língua, mas que possam interpretar os diversos gêne-
ros que os cercam e, sobretudo consigam se posicionar criticamente 
diante das exigências do mundo através destes textos”.

Joseane Boaventura
Professora de Literatura e Língua Portuguesa - IFBAIANO
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Em nenhum dos cursos os estu-
dantes obtiveram média que se 
aproximasse de 7,0, que seria o 
desempenho esperado, consi-
derando suas idades e formação 
educacional.

Houve casos (Informática e Agri-
mensura) em que a dispersão dos 
valores em torno da média foi de 
moderada a baixa, o que torna 
estas médias mais significativas, 
embora aquém do esperado.

Praticamente em todas as ativi-
dades educacionais os estudan-
tes se deparam com situações 
que lhes demandam expressar 
suas habilidades e conhecimen-
tos em termos de leitura e inter-
pretação de textos.
Será necessário proporcionar 
atividades que reforcem e tra-
balhem as habilidades de leitura 
e interpretação textual, não so-
mente atividades de ensino, mas 
também de pesquisa e extensão.

Agrimensura: média 4,5 com 
dispersão moderada.

Agropecuária: média 3,3 com 
elevada dispersão.

Alimentos: média 4,3 com ele-
vada dispersão.

Guia de Turismo: média 4,1 
com dispersão elevada.

Informática: média 4,0 com bai-
xa dispersão.
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Se faz importante conhecer o grau de 
compreensão dos estudantes a respei-
to das normas e regras de ortografia, 
bem como suas habilidades de empre-
gar esta compreensão na produção de 
uma narrativa concreta. Para este fim, 
foram propostas questões envolvendo 
o conhecimento e resolução de situa-
ções onde os estudantes necessitavam 
decidir, por exemplo, se era adequado 
utilizar “x” ou “ch”, “s” ou “ss”.
Também houve situações onde deve-
riam compreender e identificar gêne-
ros textuais, bem como formas mais 
adequadas de empregar as palavras 
em cada uma destas.

Havia questões que apresentavam as 
lacunas nas palavras que deveriam ser 
completadas, bem como outras nas 
quais as alternativas de resposta eram 
sugeridas, devendo cada estudante es-
colher a resposta considerada correta.
Os resultados podem ser considerados 
bons. Deve, entretanto, ser ressaltado 
que dentre todas as modalidades de 
atividades, as de ortografia apresen-
taram as exigências mais elementares 
em termos de compreensão e empre-
go desta compreensão em situações 
concretas por via da análise das alter-
nativas e tomada de decisão. A média 
geral obtida foi 7,3.

7,3
Média
Geral

“Entende-se por ortografia um conjunto de normas convencionais 
pelas quais se representam na escrita os sons da fala. Para tal fim 

também se utilizam acentos gráficos e outros sinais diacríticos que 
permitem a boa pronúncia das palavras representadas na escrita”.

Fonte: O que Muda com o Novo Acordo Ortográfico (2008, p.71).
Evanildo Bechara

O gráfico disposto abaixo apre-
senta o desempenho geral dos 
estudantes nas atividades de 
compreensão e uso das normas 
ortográficas. Os resultados po-
dem ser considerados razoáveis, 
uma vez que aproximadamente 
74% dos estudantes obtiveram 
rendimento considerado satisifa-
tório ou plenamente satisfatório.
Cabe, no entanto, advertir que o 
grau de dificuldade das ativida-
des desta modalidade foi consi-
derado de moderado a baixo. As-
sim, tratava-se de atividades de 
fácil compreensão e execução, o 
que não diminui a importância 
do desempenho dos estudantes, 
mas deve ser considerado para 
efeito de interpretação dos resul-
tados desta avaliação.

Uma Convenção 
Necessária

X
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As médias por curso expostas no 
gráfico acima detalham os resul-
tados gerais já apresentados. Os 
cursos de Agrimensura (7,7), Ali-
mentos (7,9) e Informática (7,7) 
obtiveram média satisfatória, 
seguidos por Agropecuária (6,7) 
e Guia de Turismo (6,4), que não 
atingiram a média 7, embora te-
nham se aproximado.
Comparando estes com os re-
sultados obtidos em Produção 
Textual e Leitura e Interpreta-

ção Textual, torna-se facilmente 
perceptível que os exercícios de 
compreensão ortográfica apre-
sentaram grau de dificuldade 
abaixo do preconizado nas de-
mais modalidades. Do contrário, 
estudantes com desempenho sa-
tisfatório em ortografia apresen-
tariam bons resultados tanto em 
leitura, quanto a interpretação e 
escrita de textos. Cabe então, to-
mar estes resultados como ponto 
de partida e ampliá-los.

Agrimensura: média 7,7 com 
dispersão moderada.

Agropecuária: média 6,7 com 
dispersão elevada.

Alimentos: média 7,9 com ele-
vada dispersão.

Guia de Turismo: média 6,4 
com dispersão elevada.

Informática: média 7,7 com 
dispersão.

O texto, manifesto nos mais diferentes gêneros, precisa ser o ponto de parti-
da (e de chegada) do ensino e da aprendizagem da língua materna. É nos 
muitos e diversos gêneros textuais que a língua se manifesta, provando 
ser, acima de tudo, uma atividade de interação social. Por essa razão, 
a análise linguística, em suas tantas possibilidades, deve estar vin-
culada ao texto e à leitura, sendo esta última um excelente e ines-
gotável recurso para dirimir, nesse processo de ensino-aprendi-
zagem, problemas relacionados à ortografia. Faz-se necessário, 
pois, pensar numa prática de ensino que focalize o texto como 
atividade discursiva, apresentando por meio dele o lugar onde 
as palavras se tornam polissêmicas e plenas para o estudo das 
normas da ortografia oficial.

Clebiane Silva
Professora de Inglês e Literatura - IFBAIANO
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As limitações são evidentes. O 
gráfico ao lado dispõe as infor-
mações sobre o desempenho dos 
estudantes, permitindo afirmar 
que tal desempenho está abaixo 
do necessário para que tenham 
um aprendizado satisfatório no 
Ensino Médio ou subsequente. 
85% dos participantes da pesqui-
sa apresentou desempenho insa-
tisfatório ou pouco satisfatório, 
contrastando com apenas 15% 
situados de satisfatório a plena-
mente satisfatório.

A ideia de letramento se difere de alfabetização, pois o cida-
dão que é letrado consegue se posicionar criticamente dian-
te das exigências do mundo que o cerca, não apenas decodi-

fica o código da sua língua, mas lê, interpreta, seleciona as 
informações, compreende-as, e acima de tudo imputa 

significado sobre elas, relacionando-as à sua práti-
ca social em prol da sua cidadania. 

Para isso, a educação deve 
oferecer meios que 
facilitem o acesso a 
essas informações, 

de forma a construir 
essa criticidade do indivíduo.

A realização das atividades de produção de texto foi motivada mediante a exibição 
e discussão de filmes, documentários e leituras de pequenos textos motivadores. 
Não somente a leitura, mas também as reflexões e debates possibilitaram aos estu-
dantes que compar- tilhassem entre si suas opiniões, dúvidas e questiona-
mentos. Isto contribuiu para tornar mais efetiva a compreensão 
dos te- mas tratados, facilitando, portanto, a construção de 
u m a narrativa textual coerente e consistente. Se a leitura é 
i m - portante para tornar o sujeito um conhecedor, um toma-

dor de decisão, a escrita, por sua vez, o torna autor, 
produtor de conteúdo, produtor de conheci-

mento. A escrita é um tipo de reação 
frente a um conhecimento, ao mundo 
e à vida. Carências nas habilidades 

necessárias ao seu exercício geram 
obstáculos ao exercício da cidada-
nia por parte dos educandos. Daí 

a necessidade de não só de identifi-
c a r limitações, mas de promover oportu-
nidades de superação das mesmas, o que só pode se dar 
por meio de ações intencionais, dirigidas para este fim. Melhorar as habilidades de 
produção textual, exige o recorrente exercício da leitura e escrita.
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Nesta modalidade de ativida-
des não estão disponíveis os da-
dos referentes aos resultados 
dos cursos de Agrimensura e de 
Agropecuária, conforme situação 
apresentada no gráfico acima. 
Com relação aos outros três cur-
sos, nenhum atingiu média consi-
derada adequada para a situação 
de ingressantes ou concluintes 
do Ensino Médio, como é o caso 
dos estudantes dos cursos de In-
formática e Guia de Turismo (in-

gressantes no Ensino Médio) e 
de Agrimensura, Agropecuária e 
Alimentos (onde os estudantes já 
concluíram o Ensino Médio).
Foram, portanto, identificadas la-
cunas de aprendizagem tanto em 
estudantes que já possuem Ensi-
no Médio concluído, como em re-
lação àqueles que ora iniciam sua 
formação nos cursos integrados. 
Além da necessidade de exercitar 
a escrita, a leitura é a base da su-
peração destes obstáculos.

Agrimensura: *informação não 
disponível.

Agropecuária: *informação não 
disponível.

Alimentos: média 6,1 com mo-
derada dispersão.

Guia de Turismo: média 5,1 
com dispersão elevada.

Informática: média 4,2 com 
baixa dispersão.

Saber fazer uso da escrita em situações e práticas sociais diversas, compre-
ender e ser compreendido, permite transitar efetivamente por grupos le-
trados e demandas sociais despontantes. Considerando que o contexto 
acadêmico se vale, constantemente, da modalidade escrita da língua, 
em diversos níveis de letramento, as dificuldades evidenciadas pelos 
discentes na produção textual e caminhos para sanar tais dificuldades 
são desafiadores. Os desafios estão postos aos estudantes e aos dis-
centes. Faz-se necessário, portanto, que práticas pedagógicas sejam 
repensadas pelos docentes, como também que os discentes se posi-
cionem com criticidade diante de suas lacunas e se empenhem, com 
autonomia, na busca de superação dos obstáculos.

Daniele Barreto
Professora de Libras e Língua Portuguesa - IFBAIANO
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O PERFIL DOS ESTUDANTES revela que o 
campus lida com o desafio de acolher e 
promover o desenvolvimento educacio-
nal de pessoas cujo histórico foi marca-
do por situações de privação de direitos.
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À COMUNIDADE ACADÊMICA cabe enfren-
tar esta situação, especialmente via estraté-
gias que potencializem o aprendizado pelos 
estudantes pela via política (prática cidadã) e 
pela via pedagógia (habilidades cognitivas).

CASO NÃO HAJA MUDANÇAS na situação 
identificada, existe a tendência de manuten-
ção da segregação social que reserva para 
os filhos de famílias pobres os postos de tra-
balho de menor prestígio e remuneração.

O PAPEL DO DOCENTE É CRÍTICO no 
que se refere a prover as oportunida-
des adequadas ao estímulo das ha-
bilidades cognitivas dos estudantes, 
cabendo ressaltar que as limitações es-
truturais do campus acentuam o desafio.

Desafios
& Oportunidades

01
02
03

Desenvolvimento das 
habilidades      cognitivas 
aliadas às de leitura e escrita.

Acompanhamento processual 
dos estudantes e atualização 
anual da pesquisa.

Integração de plataformas 
virtuais de aprendizagem.

Dentre outras informações, o diagnóstico possibilitou a realização de reflexões 
em torno da necessidade do Instituto conhecer o perfil dos 
estudantes ingressan- tes, bem como de debater suas 
limitações de infra- estrutura e seus desafios 
pedagógicos. Mui- to embora a maior parte 
dos desafios de- mandem investimento de 
médio prazo, ativi- dades de incentivo à leitura 
e escrita podem contribuir sobremaneira 
para o amadureci- mento e desenvolvimetno 
educacional dos estudantes pesquisados.  
Clubes de leitura, feiras de livro, bem como a 
integração da leitura  no desenvolvimento das atividades 
de sala de aula por docen- tes de todas as disciplinas podem 
auxiliar no desenvolvimento desta que pode ser considerada uma primeira habi-
lidade a ser estimulada junto aos estudantes. O aprimoramento destas habilida-
des tende a se refletir em todas as dimensões da vida acadêmica dos estudantes.

REFERÊNCIAS:
BECHARA, Evanildo. O que Muda com o Novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.

BRASIL. Ministério de Educação. Brasil no Pisa 2015: sumário executivo. INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-

cionais Anísio Teixeira. Ministério da Educação.

IBGE. Censo Demográfico 2010 – Características Gerais da População. Resultados da Amostra. Disponível em http://www.http://

seriesestatisticas.ibge.gov.br/lista_tema.aspx?op=2&no=9. Acesso em 02 de junho de 2017.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO. Resolução nº 21, de 20/08/2015. Programa de Nive-

lamento e Aprimoramento da Aprendizagem do IF Baiano. Salvador, 2015.
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LIÇÕES APRENDIDAS RECOMENDAÇÕES
O termo ‘nivelamento’ não responde às 
necessidades técnicas, pedagógicas e 
políticas relativas ao processo de ensino-
-aprendizagem. A ideia de nivelar pessoas 
ou conhecimentos é tecnicamente inexe-
quível.

Rediscutir a concepção do programa com 
enfoque em aprimoramento da aprendiza-
gem e não em nivelamento.

Conforme regulamento do PRONAP, as co-
ordenações de curso devem propor cursos 
para a melhoria da qualidade da formação  
dos discentes.

É pertinente que cada coordenação discuta 
entre docentes e discentes de seu curso as 
possibilidades de atividades que possam 
enfrentar os problemas identificados no 
diagnóstico.

Durante a preparação do processo de 
diagnóstico, é imprescindível o apoio dos 
gestores na sensibilização e mobilização 
das coordenações de curso e demais do-
centes para participarem do programa de 
forma ativa.

No início das atividades da comissão é per-
tinente a realização de reunião dos gesto-
res (Coord. de Ensino e Diretoria Acadêmi-
ca) junto às Coordenações de Curso.

O processo de pesquisa diagnóstica tem 
sua maior eficiência se for realizado com 
base em questionários menores, possibi-
litadores maior agilidade na tabulação e 
análise dos dados.

Recomenda-se à próxima comissão traba-
lhar com questionários enxutos, contendo 
as questões essenciais ao processo.

Disponibilizar os questionários online re-
presentou agilidade no processo de pes-
quisa. No entanto, as condições de conecti-
vidade do campus dificultaram o processo 
devido a oscilações do serviço.

É necessário que os serviços de conexão 
com a internet estejam adequados às ne-
cessidades das atividades da comissão. 

Faz-se necessário avaliar periodicamente 
a efetividade das ações e projetos de en-
frentamento das dificuldades identificadas 
no diagnóstico que serão propostas pelos 
coordenadores de curso.

A comissão recomenda à gestão do cam-
pus que realize anualmente uma avaliação 
diagnóstica junto aos discentes ingres-
santes em 2017.1, até que completem seu 
curso, enfocando especialmente as lacunas 
identificadas nesta pesquisa.

Uma das formas de enfrentametno das 
dificuldades identificadas pode ser a rea-
lização de atividades em plataformas vir-
tuais de aprendizagem, por possibilitarem 
abranger a baixo custo um número eleva-
do de pessoas.

Fica como sugestão às coordenações de 
curso que, ao propor as atividades de apri-
moramento da aprendizagem, busquem 
integrar o acompanhamento presencial 
com a realização de atividades em plata-
formas virtuais de aprendizagem.

O período de uma semana é tempo dema-
siado longo para a realização do diagnósti-
co, sendo também inviável tecnicamente a 
realização de atividades de aprimoramento 
da aprendizagem ainda antes de concluir a 
pesquisa que visa identificar as lacunas e 
dificuldades. Ao invés de contribuir, o ex-
cesso de atividades para a comissão limita 
suas capacidades de ação e seu tempo de 
resposta.

Realizar as atividades de diagnóstico em 
apenas 02 dias, não sendo necessária a 
disponibilização de uma semana de ativi-
dades.

O conjunto dos dados e informações orga-
nizados a cada ano pelas comissões pode 
revelar aspectos importantes sobre o perfil 
dos estudantes da região e sobre possibi-
lidades de o Instituto proporcionar melho-
res condições para sua aprendizagem.

Organizar séries históricas de dados que 
permitam analisar a cada ano as mudanças 
no perfil dos estudantes, bem como suas 
necessidades de aprendizagem, entre ou-
tras.
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As aprendizagens e reco-
mendações aqui contidas 
são fruto de reflexão téc-
nica coletiva e individual 
dos membros da comis-
são. 
Como tais, podem ser 
consideradas no aprimo-
ramento do trabalho das 
próximas comissões ou 
em atividades afins. De-
vem, portanto, ser trata-
das como aprendizagem 
institucional, dirigida es-
pecialmente a:

a) Equipe gestora do cam-
pus;

b) Coordenadores de 
Curso;

c) Membros das próximas 
comissões incumbidas 
desta responsabilidade;

d) Outros campi do 
IFBAIANO ou OUTRAS 
instituições educacionais;

e) Comunidade acadêmi-
ca em geral.
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