Organização da Avaliação Institucional 2015

Dados da Avaliação 2015
A Avaliação 2015 foi organizada em duas planilhas: uma planilha para dados dos
servidores e outra planilha para dados dos estudantes.

1. Planilha de Servidores
Nas abas “Base_Resp_Serv”, “Base_Abert_Serv” e “Base_Part_Serv” estão os dados
brutos obtidos pela participação de todos os servidores em todos os câmpus. A primeira aba
apresenta os dados das questões, a segunda comentários realizados nos eixos e a terceira informa
os servidores que participaram da Avaliação. Nas abas “Relat_Serv_E1345”, “Relat_Serv_E2”,
“Graf_Serv”, “Relat_Aberta_Serv” e “Relat_Part_Serv” estão os dados organizados em relatórios,
utilizando o recurso de Planilhas Dinâmicas do Excel. Na Figura pode ser observado parcialmente,
a organização das abas da planilha.

Figura 1 – Vista Parcial da Planilha dos Servidores

1.1 Abas “Relat_Serv_E1345”, “Relat_Serv_E2” e “Graf_Serv”
Nestas abas encontram-se os dados referentes as respostas do servidores nas questões de
múltiplas escolhas.
Relat_Serv_E1345 apresenta as respostas dos Eixos 1, 3, 4 e5 e Relat_Serv_E2 as
respostas às questões do Eixo 2: o relatório do Eixo 2 está separados dos demais pois as opções
de respostas deste eixo é diferente dos demais, entretanto a estrutura dos relatórios é idêntica
Os dados organizados entre as colunas A e F e entre as colunas H e M foram gerados
automaticamente a partir dos dados brutos. Basicamente têm-se o número de respostas para
cada questão e para cada eixo. Na parte superior, entre as linhas 3 e 9 estão os dados que foram
definidos no cabeçalho do instrumento e que são utilizados como filtro. Os dados dos servidores
foram extraídos do SIAPE, antes do processo de desidentificação dos servidores. Da mesma forma
os dados dos estudantes foram extraídos do Q-Acadêmico.
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A Tabela da esquerda (entre as colunas A e F) apresenta dados em valores absolutos,
considerando o numero de respostas de cada questão, enquanto a tabela da direita (entre as
colunas H e M) apresenta dados relativos, com o percentual correspondente a cada pergunta,
considerando o total de respondentes para cada questão.
Ao clicar na seta ou no funil existente na coluna B (vide figura 1) ou I escolhe-se os filtro
(ou os filtros) que orientarão a apresentação dos dados:






Campus: apresenta todos os câmpus. Selecione o câmpus e verifique que nenhum
outro ficou selecionado junto, senão os itens apresentarão a soma de respostas
dos câmpus que estiverem selecionados.
Cargo: apresenta três categorias: docente, administrativo e estagiário
Jornada tem-se 20, 40 horas e Dedicação Exclusiva
Os demais se referem à titulação, tempo de serviço no IFSul, sexo e idade os quais
poderão ser usados para qualificar a análise dos dados

No processo de filtragem pode-se selecionar uma ou mais categorias. Marque o box
“selecionar vários itens” e tenha cuidado ao selecionar mais de um item no filtro as respostas
serão automaticamente somadas (tenha certeza que ficou selecionado em cada filtro apenas as
categorias que lhe interessam analisar). No exemplo apresentado na Figura 1 estão selecionados
os docentes do Campus Pelotas
1.2 Aba “Graf_Serv”
Nesta aba é possível gerar gráficos com os dados organizados de forma semelhante as
duas abas apresentadas anteriormente, conforme Figura 2

Figura 2 – Aba para geração de gráficos
Na parte superior do gráfico estão localizados os mesmos filtros explicados na seção
anterior: Campus, Cargo, Jornada, etc. Na parte inferior existem 2 outros filtros: Número_Eixo,
que permite selecionar o Eixo e num_Pergunta, que permite selecionar questões específicas.
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A ideia motivadora foi gerar gráficos por eixos. Neste caso, as opções (com sua respectiva
legenda) estão no lado direito do Gráfico, o eixo vertical corresponde ao percentual de respostas
em cada alternativa e no eixo inferior tem-se o número da questão do respectivo eixo. É
necessário estar atento porque o cor da legenda é atribuída automaticamente pelo Excel e pode
mudar nos diferentes gráficos.
No exemplo apresentado acima, tem-se uma visão geral das respostas das questões do
Eixo 5, dos docentes, do campus Pelotas.
1.3 Aba “Relat_Aberta_Serv”
São utilizados os mesmos filtros e apresentados os comentários de cada eixo. Entretanto,
ao selecionar elementos no filtro, o Excel altera automaticamente o tamanho da coluna para
ajustar ao conteúdo e será necessário correr o cursor ao lado ou clicar com o botão direito do
mouse sobre a coluna A e em “Largura da coluna” ajustar para 150 aproximadamente.
1.4 Aba “Relat_Part_Serv”
Esta aba apresenta o numero de participantes por campus e por cargo. SIM indica o número de
servidores que concluíram o preenchimento e enviaram o instrumento e NÂO os que entraram no
instrumento mas não o enviaram. Neste caso, quando o sistema fechou, foram computadas
apenas as questões em que havia respostas, o que explica, em geral, um número maior de
respostas na questões iniciais do Instrumento.
Destaca-se que no final da tabulação dos dados, 5 servidores não tinham lotação no sistema e
suas respostas foram desconsideradas, pois não puderam ser atribuídas a nenhum campus.
2. Planilha dos Estudantes
Adota a mesma lógica de organização da Planilha dos servidores. Os filtros são diferentes
porque o cabeçalho do Instrumento dos Estudantes é levemente diferente. A partir do número de
matrícula, antes do processo de desidentificação dos estudantes, seus dados foram obtidos a
partir do cadastro do Q-Acadêmico.
Deve-se atentar para o filtro Curso: independente da seleção do filtro Campus, por
características estruturais do programa, este filtro Curso mostrará todos os cursos do IFSul em
que houve aluno participante. Assim, ao usar este filtro, cada câmpus deve selecionar os seus
cursos, de acordo com os estudos que fizer para qualificar os dados.
Para facilitar esta tarefa (a identificação do curso por câmpus), a aba “Relat_Part_Estud”
apresenta a participação dos estudantes por Curso, ou seja, lista os cursos do campus, conforme
eles aparecem na base de dados (a partir da extração do Q-Acadêmico).
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