
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – RFEPT

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – IF BAIANO

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS - CAMPUS URUÇUCA
Rua Dr. João Nascimento, s/n°, Centro, Uruçuca, Bahia, CEP 45680-000

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/urucuca
E-mail: engenharia.alimentos@urucuca.ifbaiano.edu.br

Fone (073) 3239-6520

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO COLEGIADO DO CURSO

 BACHARELADO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS – 2021



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO COLEGIADO DO CURSO BACHARELADO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Sumário
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO COLEGIADO DO CURSO BACHARELADO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS..............2

1. INTRODUÇÃO..................................................................................................................................................................................................................3

2. METODOLOGIA ADOTADA...........................................................................................................................................................................................3

3. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO.....................................................................................................................................................................................4

3.1. Perfil dos participantes................................................................................................................................................................................................4

3.1.1. Percentual de respondentes de acordo a categoria:..............................................................................................................................................4

3.1.2 Percentual de respondentes de Estudantes acordo com Turma:............................................................................................................................5

3.2. Respostas sobre o grau de conhecimento e de satisfação com a atuação do colegiado de curso................................................................................6

3.2.1. Você sabe quem são os membros do colegiado do curso?....................................................................................................................................6

3.2.2. Você sabe quais as funções do colegiado de curso?.............................................................................................................................................7

3.2.3. Você conhece o(s) representante(s) da sua categoria?..........................................................................................................................................8

3.2.4. Qual o seu grau de satisfação com a atuação do colegiado do curso?..................................................................................................................9

3.2.5. Como você avalia a precisão e a velocidade das solicitações encaminhadas ao colegiado?..............................................................................10

3.2.6. Qual o seu grau de satisfação com a atuação do colegiado durante a pandemia de COVID-19........................................................................11

3.2.7. Comentários, reclamações, sugestões e/ou elogios dos participantes................................................................................................................12

4. Conclusões........................................................................................................................................................................................................................14



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório consolida as informações levantadas no processo de avaliação interna do Curso Bacharelado em Engenharia de Alimentos no

âmbito do IF Baiano, Campus Uruçuca. Constitui-se de um conjunto de informações que consideram os diversos aspectos da atuação COLEGIADO

DO CURSO. A avaliação foi realizada no período de 12 a 19 de março de 2021.

2. METODOLOGIA ADOTADA

A metodologia de aplicação contou com:

a) Elaboração de instrumento de avaliação;

b) Aplicação do instrumento em plataforma virtual (https://forms.gle/r8HAXE6AFhnD5d5t7) e consolidação dos dados na forma de relatório escrito.



3. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO

3.1. Perfil dos participantes

3.1.1. Percentual de respondentes de acordo a categoria:

Comentários: 
Participaram da avaliação 50 membros da comunidade interna, sendo 37 estudantes, 10 docentes e 3 técnicos 
administrativos que ser relacionam diretamente com o colegiado do curso.



3.1.2 Percentual de respondentes de Estudantes acordo com Turma:

 
 

Comentários: Participaram da avaliação: 51,3% estudantes da turma 2019.1; 30,8% da turma 2018.1 e 17,9% da turma de 2020.1.



3.2. Respostas sobre o grau de conhecimento e de satisfação com a atuação do colegiado de curso

3.2.1. Você sabe quem são os membros do colegiado do curso?

 
Comentários: 
78% dos participantes disseram saber quem são os membros do colegiado enquanto 22% disseram não saber.



3.2.2. Você sabe quais as funções do colegiado de curso?

 
Comentários: 
73,5% dos participantes disseram saber as funções do colegiado de curso, 22,4% sabem em parte e 4,1% disseram 
não saber.



3.2.3. Você conhece o(s) representante(s) da sua categoria?

 
Comentários: 
80% disseram conhecer o(s) representante(s) da sua categoria e 20% disseram não conhecer. 



3.2.4. Qual o seu grau de satisfação com a atuação do colegiado do curso?

 
Comentários: 
Com relação a satisfação quanto a atuação do colegiado, 42% responderam Ótimo, 38% Bom, 10% Regular e os 10% 
restantes ficaram entre Excelente, Desconheço e Não sei quem é.



3.2.5. Como você avalia a precisão e a velocidade das solicitações encaminhadas ao colegiado?

 
Comentários: 
Com relação a avaliação da precisão e velocidade das solicitações encaminhadas ao colegiado,46% responderam 
Ótimo, 28% Bom, 12% Regular e os 14% restantes ficaram entre Ruim, Péssimo, Excelente, Desconheço e Não sei 
quem é.



3.2.6. Qual o seu grau de satisfação com a atuação do colegiado durante a pandemia de COVID-19

 
Comentários: 
Com relação a satisfação quanto a atuação do colegiado durante a pandemia de COVID-19, 34% responderam Ótimo, 
38% Bom, 14% Regular e os 14% restantes ficaram entre Ruim, Péssimo, Excelente, Desconheço e Não sei quem é.



3.2.7. Comentários, reclamações, sugestões e/ou elogios dos participantes

As respostas estão organizadas em duas colunas

Excelente Muito boa atuação 

Estou gostando do trabalho. Tem atendido minhas necessidades 

Sem comentários. Precisa melhorar sempre, mas isso vocês já têm ciência!!

A coordenação da engenharia de alimentos está de 
parabéns. Equipe exemplar, dedicada e de grande 
compromisso.

Está tudo ok

Satisfeita Nao tenho. 

Tem atendido minhas necessidades Tudo ótimo

Não disponibilidade de aulas gravadas, mesmo solicitado. 
Divulgar para a comunidade acadêmica os integrantes do 
colegiado

As aulas virtuais necessitam ser gravadas alguns 
professores nao gravam o colegiado e otimo

Divulgar para a comunidade acadêmica os integrantes do 
colegiado

As aulas virtuais necessitam ser gravadas alguns 
professores nao gravam o colegiado e otimo

Curso atendendo ao propósito de ensinar com qualidade

Está tudo ok
Levou um tempo muito grande a se resolver questões 
relacionada a pandemia. 



A coordenação está de parabéns, sei que nesse 
momento estão trabalhando no que pode para que os
alunos possa continuar tendo aula online. 

O colegiado tem desempenhado papel fundamental para o 
reconhecimento do curso devido a atuação, principalmente
do coordenador do curso.

Não tenho o que reclamar. Boa atuação do Colegiado

Colegiado está de parabéns. Reunir para criar optativas

Ótimos na atuação Não tenho

Ótimos na atuação Tem atendido minhas necessidades

Excelente Ótima atuação

Nada a dizer no momento Quero aulas presenciais

Tem atendido minhas necessidades Não tenho opinião formada

Nada a dizer Executa muito bem o seu papel

Na minha opinião, tá tudo certo; caminhando muito bem. O
único problema é a distância, mas isso é um problema 
global, então não é culpa de ninguém, até porque cada um 
faz o que e como pode para ajudar o outro.

Não

Quero o retorno das aulas

Comentários: 46 respostas, sendo 41 respostas com textos:
• 25 respostas foram positivas, 9 respostas foram neutras, 7 Respostas negativas.
• Principais respostas negativas:

• Ausência de aulas gravadas
• Divulgação dos integrantes do colegiado
• Demora quanto ao tempo de tomada de decisões referentes à pandemia
• Reunião para disciplinas optativas



4. CONCLUSÕES

 50 participantes, sendo 37 estudantes, 10 docentes e 3 técnicos. Pouca participação dos estudantes. Deve-
mos buscar meios para conscientizá-los a participarem mais dessas pesquisas;

 Aproximadamente um quarto dos participantes disseram não saber quem são os integrantes do colegiado e
que sabem apenas parte sobre a função do mesmo;

 Mais de 84% dos participantes responderam de forma positiva (bom, ótimo e excelente) quanto a atuação do
colegiado, e 76% também responderam de forma positiva com relação á atuação do colegiado especificamen-
te durante a pandemia de COVID-19;

 Quase 80% dos participantes avaliaram de forma positiva (bom, ótimo e excelente) as demandas encaminha -
das ao colegiado;

 Com relação aos comentários escritos, tivemos 41 respostas, sendo 25 de caráter positivo, 9 neutras e 7 res-
postas negativas.

o Dentre os comentários positivos, a maioria foi elogios genéricos;

o Dentre os comentários negativos, os destaques são para os comentários sobre a ausência de aulas

gravadas, a não divulgação dos integrantes do colegiado, demora quanto ao tempo de tomada de deci -
sões referentes à pandemia e reunião para disciplinas optativas. Vale ressaltar que esses comentários
não são suficientes para afirmar que tais colocações são representativas.
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