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INTRODUÇÃO

A avaliação institucional realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Instituto
Federal de Educação de Sergipe (IFS) contribui para solidificação da gestão democrática no
ensino público, princípio garantido na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) vigentes, pois permite que todos os segmentos internos da
instituição (professores, alunos e técnicos administrativos) e da comunidade externa
(representada pelas organizações da sociedade civil parceiras) desenvolvam a consciência
sociopolítica na e para educação por meio de suas participações voluntárias na tarefa de
avaliar o processo de ensino-aprendizagem ofertados pelo IFS.

Neste sentido, a comunidade externa é convidada a fazer parte deste processo de
avaliação interna, mediada pela CPA, pois entendemos que não há transformação
educacional, como um dos objetivos, e social, como finalidade última, sem a participação de
todos. A educação escolar, como nos afirma a LDB, “deverá vincular-se ao mundo do
trabalho e à prática social” e tem por “finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

A participação da comunidade externa também é fundamental, pois contempla a
política do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Desta forma, a
CPA do IFS elabora relatórios de avaliação para auxiliar os gestores da Instituição na tomada
de decisão.

Portanto, é também imprescindível a participação voluntária e consciente da
comunidade externa para que possamos alcançar nossa missão institucional que é a de
promover a educação profissional, científica e tecnológica nos diversos níveis e modalidades
com o objetivo de formar cidadãos capazes de atuar como agentes impulsionadores do
desenvolvimento social, econômico e cultural do estado, da região e do país.





COMENTÁRIO DA CPA: Os dados apontam que o IFS precisa melhorar a divulgação das atividades de
extensão junto a comunidade externa.

COMENTÁRIO DA CPA: Os dados apontam que a comunidade externa conhece as políticas de
responsabilidade social desenvolvidas pelo IFS.



COMENTÁRIO DA CPA: Os dados revelam que a comunicação do IFS com a sociedade precisa ser
melhorada.



COMENTÁRIO DA CPA: Os dados evidenciam a qualidade de ensino ofertada a comunidade pelo IFS.

COMENTÁRIO DA CPA: COMENTÁRIO DA CPA: Os dados apontam que a infraestrutura do IFS precisa ser
melhorada.


