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1 INTRODUÇÃO

A autoavaliação  institucional  tem  como  objetivo  demonstrar  a  percepção  daqueles  que  dela

participam, apontar o resultado de como estão sendo gerenciados o processo educacional da IES

com base na Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação

da Educação Superior – SINAES. Em seu Art.11, a Lei nº 10.861 cita que a instituição pública ou

privada, constituirá a Comissão Própria de  Avaliação  (CPA), que terá como papel fim, realizar o

processo  da  Autoavaliação  Institucional,  tendo  como  participante,  a  comunidade  acadêmico-

administrativa dos campi e da Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do

Espírito Santo (IFES).

A CPA planejou e executou as ações para a Autoavaliação Institucional contando com os membros

representantes  dos  segmentos  de  alunos,  de  professores  e  de  técnicos  administrativos  que

compõem as Comissão Setorial de Avaliação Institucional (CSA). Os membros têm o mandato

determinado  no  regulamento  da  CPA.  O  processo  da  Autoavaliação  Institucional  ocorreu  no

período de 15 de agosto a 15 de setembro, tendo sido prorrogado por mais 15 dias e finalizado em

30 de setembro de 2019.

Durante o ano de 2019,  o  Ifes  Campus  Ibatiba favoreceu o acesso à  educação profissional  e

tecnológica com os cursos do ensino médio técnico, graduação e pós-graduação, com o total de

485 alunos matriculados até a data do início do processo avaliativo em 15 de agosto de 2019,

sendo que todo esse universo de discentes do ensino presencial, desde o ensino médio técnico até

a pós-graduação, pode participar, conforme apresentado no quadro 1.

Quadro 1: Cursos e discentes aptos a participar do processo avaliativo.

CURSOS PARTICIPANTES APTOS

Curso Técnico em Meio Ambiente 184

Curso Técnico em Florestas 189

Curso de Bacharel em Engenharia Ambiental 75

Curso de Pós-Graduação lato sensu em 

Educação Ambiental e Sustentabilidade 
37

Total de discentes aptos 485
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Participam ainda do processo avaliativo institucional 83 servidores, entre docentes e técnicos-

administrativos em educação - TAE’s, conforme apresentado no quadro 2. 

Quadro 2: Servidores aptos a participar do processo avaliativo.

SERVIDORES PARTICIPANTES APTOS

Docentes 46

Tecnicos-administrativos em educação - TAEs 37

1.1 Caracterização das IES

A Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional,

Científica e Tecnológica, também cria, dentre outros, o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES)

mediante integração dos Centros Federais de Educação Tecnológica do Espírito Santo e das Escolas

Agrotécnicas  Federais  do  Estado.  Os  Institutos  Federais  consistem  em  estabelecimentos

especializados na formação profissionalizante e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino,

desde  a  educação de  jovens  e  adultos,  até  o  doutorado,  suprindo as  demandas  do  mercado de

trabalho e contribuindo para o desenvolvimento do País.

Dentro desta estrutura destaca-se o Ifes Campus Ibatiba, situado em uma área de aproximadamente 30.000 m2,

sendo 12.806m² de área já construída e  previsão de construção de novo prédio de 1.200m². 

O Ifes Campus Ibatiba fica localizado na Avenida 7 de Novembro, nº 40, Bairro Centro, Ibatiba, Espírito Santo.

CEP:  29395-000.  DDD (28)  Tel.:  3543-5500, CNPJ:  10.838.653/0011-70  e Unidade  Gestora:  158428.

Inaugurado em 29/11/2010, teve suas atividades letivas iniciadas no primeiro semestre de 2011, com o curso

Técnico em Meio Ambiente. A partir de então, o Campus passou a oferecer outros cursos e a ofertar cursos de

Extensão e de Formação Profissional e Continuada (FICs). Atualmente o Campus Ibatiba oferta os seguintes

cursos: Curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio; Curso Técnico em Florestas Integrado ao

Ensino Médio; Curso de Bacharel em Engenharia Ambiental e Curso de Pós-Graduação lato sensu em Educação

Ambiental e Sustentabilidade.
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DIRETORIAS DO IFES CAMPUS IBATIBA

DIRETORIA DIRETOR(A)

Diretora Geral Eglon Rhuan Salazar Guimarães 

Diretor de Administração Genésio Guedes de Morais 

Diretora de Ensino Ivanete Tonole da Silva

Diretor de Pesquisa e Pós-graduação e Extensão Dihego de Oliveira Azevedo 

COORDENADORIAS DE CURSO

COORDENADORIAS COORDENADORES(AS)

Curso Técnico em Meio Ambiente Abiney Lemos Cardoso 

Curso Técnico em Florestas Adelson de Azevedo Moreira 

Curso de Bacharel em Engenharia Ambiental Juscelino Alves Henriques 

Curso de Pós-Graduação lato sensu em Educação 

Ambiental e Sustentabilidade 

                       -

COORDENADORIAS DE SETORES DO CAMPUS

COORDENADORIA COORDENADORES(AS)

Gabinete da Diretoria
Maiara Goldner de Souza Pinto 

Dipré

Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas 
Edvaldo Martins de Melo

Coordenadoria de Comunicação Social e Eventos                         - 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação 
Artur Monteiro da Costa

Coordenadoria Geral de Ensino Gilberto Mazoco Jubini

Coordenaria de Registros Acadêmicos 
Tatiane das Graças da Silva

Coordenadoria de Apoio ao Ensino                           - 

Coordenadoria de Biblioteca 
Marcelo Rocha Santos

Coordenadoria Geral de Administração Orçamento e 

Finanças 

Danyllo Rodrigues de Amorim

Coordenadoria de Protocolo e Arquivos                           - 

Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira Maressa do Carmo Hubner Januário
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Coordenadoria de Contabilidade                          - 

Coordenadoria de Gestão de Contratos                          - 

Coordenadoria de Licitações e Compras 
Vanessa de Medeiros Figueiredo 

Tavares

Coordenadoria de Serviços Auxiliares e Transporte                        -

Coordenadoria de Engenharia e Manutenção                        -

Coordenadoria de Patrimônio Materiais e Suprimentos Meiriely Donna Mattos

Coordenadoria de Pesquisa Wallisson da Silva Freitas
Coordenadoria de Laboratórios Anna Isabel Guido Costa
Coordenadoria Geral De Extensão Mardem Ribeiro Rocha Barbosa
Coordenadoria  de  Relações  Institucionais  e  Extensão

Comunitária 
                        -

1.2 Composição da CPA/CSA

A composição de membros da Comissão Própria  de Avaliação Institucional  (CPA) acontece de

acordo com o Artigo 10º da Resolução n.º 20 do Conselho Superior de 13 de julho de 2018, que

revogou a Resolução n.º 29 do Conselho Superior de 9 de agosto de 2013, quando seus membros

são eleitos por consulta aos pares dentre os membros das CSA e nomeados pelo Reitor. Os membros

da Comissão Setorial de Avaliação (CSA) são nomeados pela Diretoria-Geral de cada Campus. A

portaria n.º 220 - GDG de 06 de junho de 2019 fez a designação da CSA, apresentada no quadro 3.

Quadro 3: Membros da Comissão Setorial de Avaliação do campus Ibatiba.

Composição da CPA – Mandato de 06.06.2019 a 05.06.2021

Segmento Titular Suplente

Segmento Docente Nelson Rubens Nascimento 

Del’Antonio

Maria Cláudia Lima 

Couto

Segmento Técnico 

Administrativo

Mardem Ribeiro Rocha Barbosa Livia Serpa de Andrade 

Duarte

Segmento Discente Aline Rodrigues da Silveira Kleyssiane Ronfim 

Maralha

Segmento Sociedade Civil Não há Não há

2 OBJETIVO

De acordo com a Resolução nº 20/2018, de 13 de julho de 2018, a Comissão Própria de Avaliação –

CPA tem o seguinte objetivo:
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Art.  9º A  avaliação  institucional  tem  por  objetivo

contribuir  para  o  acompanhamento  das  atividades  de

gestão, ensino, pesquisa e extensão, garantindo espaço

à crítica e ao contraditório, oferecendo subsídios para

tomada  de  decisões,  redirecionamento  das  ações,

otimização dos processos e excelência dos resultados,

além  de  incentivar  a  formação  de  uma  cultura

avaliativa.

3 METODOLOGIA

O  planejamento das ações da  CPA para 2019, foi elaborado e aprovado em reunião ordinária da

CPA, conforme cronograma apresentado na figura 1.
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Figura 1: Cronograma de atividades, aprovado na reunião ordinária da CPA de 22/02/2019. 

As reuniões ordinárias da  CPA de 2019 foram realizadas e registradas em atas de acordo com o

observado no quadro 4. As reuniões da CPA aconteceram presencialmente ou por WebConferência, e

nestas  foram discutidas  e  acordadas  toda  a  execução  do planejamento  das  ações  da  CPA  com

orientações aos membros das CSA dos Campi, para o cumprimento do planejamento e a execução

do processo da Autoavaliação Institucional.
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Quadro 4: Calendário de reuniões ordinárias da CPA.

CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DE 2019

REUNIÃO DATA

1ª Reunião Ordinária 22/02/2019

2ª Reunião Ordinária 15/03/2019

3ª Reunião Ordinária 12/04/2019

4ª Reunião Ordinária 17/05/2019

5ª Reunião Ordinária 14/06/2019

6ª Reunião Ordinária 19/07/2019

7ª Reunião Ordinária 23/08/2019

8ª Reunião Ordinária 20/09/2019

9ª Reunião Ordinária 18/10/2019

10ª Reunião Ordinária 22/11/2019

11ª Reunião Ordinária 13/12/2019

A aplicação  da  Autoavaliação  Institucional  do  Ifes  Campus Ibatiba  de  2019,  contou  com um

universo de 485 alunos matriculados, nos diversos cursos do Campus. 

Essa avaliação foi marcada pelos diversos segmentos com a seguinte participação: um total de 157

alunos do universo de 485, o que representou o percentual de 32,37%; um total de 32 técnicos

administrativos do universo de 37, representando o percentual de 86,48% e um total de 31 docentes

do total de 46, representando o percentual de 67,39%, conforme números demonstrados nos quadros

1 e 2.

3.1 Comparativo no número de participantes entre os anos de 2018 e 2019

Levando em consideração os resultados da avaliação de 2018 e 2019 em relação à quantidade de

servidores e alunos existentes, com base no Sistema Acadêmico e em informações prestadas pelo

setor de Registro Acadêmico, tem-se os quadros 5 e 6.  Os resultados apresentados demonstram

uma considerável  elevação na participação do segmento discente,  docente e  TAE’s  no  Campus

Ibatiba no ano de 2019 em relação ao ano de 2018.

Como indicador de fragilidade de participação na avaliação, destaca-se o segmento discentes da

pós-graduação que apresentou baixa participação nos anos de 2018 e 2019. Para o próximo ciclo

avaliativo, sugere-se que seja trabalhada estratégia de comunicação diferenciada para participação
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desse segmento na avaliação. 

O destaque positivo ficou por conta da elevada participação dos TAE’s no ano de 2019 (acima de

86%), demonstrando que a estratégia de ativação traçada para participação do segmento foi exitosa.
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Quadro 5: Quadro comparativo no número de participantes entre os anos de 2018 e 2019. 

Segmento/2018

Discentes

Segmento/2019

Discentes

Nº de participantes/2018

Discentes

Nº de participantes/2019

Discentes

Porcentagem

(%)/2018

Porcentagem

(%)/2019

Nível Médio

Tec. Meio Ambiente = 215

Tec. Florestas = 199

Total = 414 alunos

Graduação

Eng.  Edu. Ambiental = 50

Total = 50 alunos

Pós-Graduação

Edu. Amb. e Sust. = 43

Total = 507 alunos

Nível Médio

Tec. Meio Ambiente = 184

Tec. Florestas = 189

Total = 373 alunos

Graduação

Eng.  Edu. Ambiental = 75

Total = 75 alunos

Pós-Graduação

Edu. Amb. e Sust. = 37

Total = 485 alunos

Nível Médio

Tec. Meio Ambiente = 10

Tec. Florestas = 11

Total =  22 alunos

Graduação

Eng.  Edu. Ambiental = 8

Total = 8 alunos

Pós-Graduação

Edu. Amb. e Sust. = 2 

Total = 31 alunos

Nível Médio

Tec. Meio Ambiente = 43

Tec. Florestas = 69

Total = 112 alunos

Graduação

Eng.  Edu. Ambiental = 45

Total =  45 alunos

Pós-Graduação

Edu. Amb. e Sust. = 0

Total = 157 alunos

4,65%

5,52%

5,31%

16%

16%

4,65%

6,11%

23,36%

36,50%

30.02%

60%

60%

0%

32,37%
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TOTAL GERAL

Segmento/2018

Discentes

Segmento/2019

Discentes

Nº de participantes/2018

Discentes

Nº de participantes/2019

Discentes

Porcentagem

(%)/2018

Porcentagem

(%)/2019

Cursos Técnicos = 414 Cursos Técnicos = 373 22 112 5,31% 30,02%

Graduação = 50 Graduação = 75 8 45 16% 60%

Pós-Graduação = 43 Pós-Graduação = 37 2 0 4,65% 0%

Docentes = 44 Docentes = 46 17 31 38,63% 67,39%

TAE = 34 TAE = 37 17 32 50% 86,48%

Quadro 6: Quadro resumo do comparativo de participantes entre os anos de 2018 e 2019. (Fonte: CPA)

PARTICIPANTES 2018 2019
Discentes Técnicos 5,31% 30,02%

Discentes Graduação 16% 60%

Discentes Pós-Graduação 4,65% 0%

Servidores Docentes 38,63% 67,39%

Servidores TAEs 50% 86,48%
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3.2 Divulgação e sensibilização para a Autoavaliação Institucional de 2019

A fase de Sensibilização para a participação na Autoavaliação de 2019 ocorreu  com a

afixação de cartazes pela equipe da CSA em diversos pontos do Campus, divulgação na

página  institucional  do  Ifes  –  Campus Ibatiba  e  por  meio  de  envio  de  e-mail

institucional, ambos feitos pela Coordenadoria de Comunicação Social do  Campus  a

pedido da equipe da CSA. Foram enviados e-mails contendo informações e a arte principal

(Figura 2) antes do início do período de avaliação e, posteriormente, na que seria a última

semana para a avaliação, outro e-mail foi enviado incentivando novamente a participação.

Além dos cartazes, da divulgação na página institucional do Ifes – Campus Ibatiba e dos e-

mails institucionais, antes e durante todo o período da Autoavaliação foram feitas constantes

divulgações aos participantes nos diferentes grupos existentes de aplicativos de celular, bem

como abordagens realizadas pessoalmente pelos membros da CSA em reuniões, salas de

aulas e em diferentes espaços e momentos do dia a dia do Campus. 

Com a prorrogação do prazo para a avaliação, novamente foi realizada divulgação nos moldes

supramencionados, desta vez se utilizando da nova arte desenvolvida para tal (Figura 3).

Figura 2: Arte desenvolvida para a divulgação da Autoavaliação de 2019
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Figura 3:  Arte desenvolvida para a divulgação da prorrogação da  Autoavaliação de

2019

3. 3 Aplicação dos Instrumentos Avaliativos

No processo da Autoavaliação Institucional de 2019, que aconteceu no período de 15 da

agosto a 15 de setembro, com prorrogação até o dia 30 de setembro de 2019, foi feita a

abordagem qualitativa e quantitativa por meio da aplicação dos instrumentos avaliativos

(questionários)  específicos,  para  os  participantes  do  segmento  de  discentes

(alunos)  do  ensino  presencial  e  para  o  s egmento  dos  servidores:  docentes

(professores)  e  técnicos  administrativos.  Os  instrumentos  avaliativos  apresentam

abordagens nos indicadores dos 5 (cinco) EIXOS que contemplam as dez dimensões

estabelecidas na Lei n. 10.861 de 2004 do SINAES, quando o participante do processo

avaliativo, registrará em cada Indicador um Conceito de 1 a 5 e ao final de cada EIXO,

a OBSERVAÇÃO pertinente ao EIXO avaliado. A Lei n.º 10.861 de 2004, indica como

a IES será avaliada com base nos EIXOS:
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• Eixo  1:  Planejamento  e  Avaliação  Institucional  –  contempla  a  Dimensão  8:

Planejamento e Avaliação.

• Eixo 2: Desenvolvimento Institucional – contempla as dimensões 1: Missão e Plano

de Desenvolvimento Institucional e 3: Responsabilidade Social da Instituição.

• Eixo 3: Políticas Acadêmicas – contempla as dimensões 2: Políticas para o Ensino, a

Pesquisa e a Extensão, 4: Comunicação com a Sociedade e 9: Política de Atendimento

aos Discentes.

• Eixo 4: Políticas de Gestão –  contempla as dimensões 5: Políticas de Pessoal,  6:

Organização e Gestão da Instituição e Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira.

• Eixo 5: Infraestrutura Física – contempla a dimensão 7: Infraestrutura Física.

Com o apoio da Diretoria de Tecnologia da Informação da Reitoria do Ifes, a realização

do processo da Autoavaliação Institucional foi feita por meio de disponibilização dos

Instrumentos on-line  na página do Ifes, facilitando assim o acesso e a participação de

toda  a  comunidade  acadêmico  administrativa,  por  meio  de  sistema  que  garante  o

anonimato  (da  não  identificação)  do  participante  e  dos  dados  coletados  da

Autoavaliação Institucional. Após o participante conseguir acesso, o sistema exibe os

questionários,  identificando  o  tipo  de  usuário,  se  aluno  ou  servidor,  e  exibe  o

questionário  adequado  ao  seu  perfil  do  segmento  Discente  (aluno.)  ou  segmento

servidores (docente e técnico administrativo).

Após o término da aplicação da Autoavaliação Institucional de 2019, a Diretoria de

Tecnologia da Informação da Reitoria (DTI), disponibilizou os dados do Resultado da

Autoavaliação Institucional de 2019 para fins da análise desse resultado com base nas

orientações e acordos nas reuniões ordinárias da CPA de 2019. Para a análise dos dados

do  resultado  da  Autoavaliação  Institucional  do  Ifes  de  2019,  os  Indicadores  que

obtiverem a média das notas até 2,6 seriam consideradas Fragilidades; de 2,6 até 3,4

seriam o ponto Neutro, acima de 3,4 seriam considerados Potencialidades.

Os participantes ao iniciarem a autoavaliação institucional foram instruídos a atribuir

conceitos de 1 a 5, em ordem crescente de excelência, a cada um dos indicadores de

cada um dos cinco eixos, conforme Quadro 7.
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Quadro 7: Conceitos dos Indicadores. 

CONCEITO LEGENDA
1 INSATISFATÓRIO
2 PARCIALMENTE SATISFATÓRIO
3 SATISFATÓRIO
4 BOM
5 MUITO BOM

Fonte: NOTA TÉCNICA Nº16/2017/CGACGIES/DAES do Inep/MEC)

4.  ANÁLISE DO RESULTADO DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DE

2019 EM COMPARAÇÃO COM 2018

Os resultados das 85 perguntas aplicadas na avaliação institucional dos anos de 2018 e 2019

dos três segmentos avaliados (discentes, docentes e TAE’s), para os 05 (cinco) Eixos estão

apresentados e discutidos nesse tópico. 

Os resultados estão reportados por eixo considerando os indicadores Fragilidade (notas

inferiores a 2,6), Neutro (notas entre 2,6 a 3,4) e Potencialidade (acima de 3,4). O foco

maior da discussão estará em apontar os pontos de atenção para que a gestão da instituição

por  meio  do  Relatório  de  Ações,  Resultados  e  Planejamento  de  Gestão  Acadêmico

Administrativa - RAPA possa implementar ações de melhoria possíveis de serem aplicadas

considerando os recursos institucionais disponíveis.

Na discussão dos resultados de cada pergunta também estão apresentadas as observações de

cada segmento avaliado para o ano de 2019, no campo de livre escrita, quando houve

registro.  Nesse  quesito,  destaca-se  o  cuidado  na  divulgação  dessas  observações,  pois

comentários isolados podem não ser representativos das práticas da instituição, mas podem

dar indicativos ou, no mínimo, um olhar diferenciado sobre a temática apresentada. 
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EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Os resultados do Eixo 1 demonstram para as perguntas 1 e 2 que o instrumento de avaliação

institucional parece adequado, no entanto, aparecem observações com relação a repetição

de perguntas e extensão do questionário.  Observações semelhantes foram relatadas por

outros Campi nas reuniões da Comissão Própria de Avaliação (CPA), e a intenção é que no

próximo triênio avaliativo, que deverá ocorrer entre os anos de 2022 a 2025, haja uma

adequação do questionário. Vale ressaltar as respostas das perguntas 3 e 4 que evidenciam

uma necessidade do Campus Ibatiba aprimorar as ações de divulgação dos resultados e das

ações de correção que estão sendo implementadas a partir dos pontos negativos observados

pela avaliação. 

1 – Considerando o espaço físico,  o  mobiliário,  a  climatização,  a conservação e  os

equipamentos de informática disponíveis, a infraestrutura física e tecnológica destinada

as atividades da Comissão Setorial de Avaliação é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018 NÃO SE APLICA
POTENCIALIDADE

(3.71)
NEUTRO 

(3.33)

2019 NÃO SE APLICA
POTENCIALIDADE

(3.53)
NEUTRO 

(3.71)

2 – Considerando (i) os objetivos de captar as demandas da comunidade acadêmica e

contribuir com a melhoria da qualidade da educação; (ii) a quantidade de indicadores

(questões) e (iii) a abrangência de assuntos, o instrumento de avaliação institucional

(este questionário) é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.36)
POTENCIALIDADE

(3.62)
NEUTRO 

(3.00)

2019
POTENCIALIDADE

(3.54)
POTENCIALIDADE

(3.41)
NEUTRO 

(3.26)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Muita repetição de perguntas. 

• Questionário longo e com questões semelhantes.
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Segmento docente:

• Algumas questões parecem apresentar o mesmo objetivo 

• Muito extenso. 

Segmento TAE:

• O questionário é bom, mas tenho a impressão de que há perguntas repetidas. 

• Questionário muito extenso. 

3 – Os resultados da autoavaliação institucional são divulgados de forma:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
FRAGILIDADE 

(2.47)
NEUTRO 

(2.81)
FRAGILIDADE 

(2.54)

2019
NEUTRO 

(3.22)
NEUTRO 

(3.04)
NEUTRO 

(3.04)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Deveria ser mostrada de forma mais detalhada para que realmente as demandas

dos alunos sejam atendidas. 

4 – As ações implementadas, decorrentes do processo de autoavaliação, são divulgadas

de forma:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
FRAGILIDADE 

(2.47)
FRAGILIDADE 

(2.60)
NEUTRO 

(2.62)

2019
POTENCIALIDADE

(3.56)
NEUTRO 

(3.13)
NEUTRO 

(3.04)
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EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

De forma geral os resultados do eixo 2 demandam atenção da gestão para as perguntas 3, 4

(relacionadas as atividades artísticas) e 6 (relacionada às atividades de educação ambiental).

Os campos de observações de escrita livre das perguntas 1, 2 e 8 também merecem ser

analisados no intuito de estabelecer um diálogo com a gestão do ensino avaliando se as

observações apresentam coerência e pertinência ou se são casos isolados.

1 – Considerando a equidade de oportunidades, a formação cidadã, o comprometimento

ético  da  comunidade  acadêmico-administrativa  e  os  princípios  de  justiça  social,  a

implementação da responsabilidade social nas ações do ifes é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
POTENCIALIDADE

(3.68)
POTENCIALIDADE

(3.82)
NEUTRO 

(2.69)

2019
POTENCIALIDADE

(3.78)
POTENCIALIDADE

(4.15)
POTENCIALIDADE

(3.97)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Idolatria das minorias. escarnio das maiorias e dos "ricos". 

2 – O atendimento de sua unidade à missão do ifes (promoção da educação profissional

pública de excelência, integrando ensino, pesquisa e extensão, para a construção de uma

sociedade democrática, justa e sustentável), é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
POTENCIALIDADE

(3.89)
POTENCIALIDADE

(3.63)
NEUTRO 

(3.19)

2019
POTENCIALIDADE

(3.88)
POTENCIALIDADE

(3.77)
POTENCIALIDADE

(3.71)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• A parte técnica atrapalha o desenvolvimento do aluno do ensino médio. 
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3  –  Considerando  a  frequência,  quantidade  e  qualidade  das  atividades  e  as

oportunidades de participação, o desenvolvimento de atividades artísticas e culturais na

unidade é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
POTENCIALIDADE

(3.50)
NEUTRO 

(3.35)
NEUTRO 

(2.75)

2019
NEUTRO 

(3.07)
NEUTRO 

(3.36)
NEUTRO 

(3.19)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• A carga horária acaba por não permitir a participação efetiva nessas atividades.

• A maioria das atividades eram realizadas por apenas uma professora. 

• É tudo ruim, é horrível, é uma bosta e inútil. Só tem coisa pra puxar o saco da

esquerda. 

4  –  Considerando  a  infraestrutura  necessária,  o  apoio  institucional  para  o

desenvolvimento de atividades artísticas e culturais na unidade é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018 NÃO SE APLICA
NEUTRO 

(3.18)
FRAGILIDADE 

(2.60)

2019 NÃO SE APLICA
POTENCIALIDADE

(3.63)
NEUTRO 

(3.34)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Incentivar/melhorar/informar a coleta seletiva no campus. 

• O desenvolvimento sustentável é pouco comentado. 
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5 – Considerando o respeito à natureza e a busca pelo equilíbrio ambiental nas práticas

permanentes no cotidiano da vida acadêmica, o desenvolvimento sustentável é um tema

tratado de forma:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
POTENCIALIDADE

(3.55)
NEUTRO 

(3.35)
NEUTRO 

(2.88)

2019
POTENCIALIDADE

(3.98)
POTENCIALIDADE

(3.61)
POTENCIALIDADE

(3.66)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Pode melhorar, mas é impossível em nossa situação atual. 

6  – Considerando  quantidade,  qualidade  e  frequência,  as  ações  extracurriculares

relacionados à educação ambiental na unidade são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(2.90)
NEUTRO 

(3.18)
FRAGILIDADE 

(2.50)

2019
NEUTRO 

(3.31)
NEUTRO 

(3.15)
NEUTRO 

(3.00)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Não  deveria  ter,  deve  ser  ofertado  mas  o  aluno  não  deve  ser  obrigado  a

participar. 

Segmento TAE:

• Como os cursos aqui são bem da área ambiental o número de atividades deveria

ser muito maior. 
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7  –  Considerando  as  práticas  institucionais  e  políticas  relacionadas,  a  inclusão  de

pessoas com deficiência e transtorno de neurodesenvolvimento no ifes é

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
POTENCIALIDADE

(3.45)
FRAGILIDADE 

(2.59)
FRAGILIDADE 

(2.50)

2019
POTENCIALIDADE

(3.53)
POTENCIALIDADE

(3.58)
NEUTRO 

(2.89)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Não há uma prática oficial, mas das próprias pessoas e professores do campus. 

8  –  Considerando as  práticas  institucionais  e  políticas  relacionadas,  a  promoção  da

igualdade de gênero, etnia e classe social no ifes é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.16)
NEUTRO 

(3.18)
NEUTRO 

(2.93)

2019
POTENCIALIDADE

(3.64)
POTENCIALIDADE

(3.69)
POTENCIALIDADE

(3.79)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Há uma  clara  prática  de  tentar  valorizar  as  minorias  e  desprezar  a  suposta

maioria. 

9 – Os programas, projetos, cursos e eventos implantados na unidade apoiam o desen-

volvimento econômico local e regional de forma:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.32)
POTENCIALIDADE

(3.41)
NEUTRO 

(3.00)

2019
POTENCIALIDADE

(3.54)
NEUTRO 

(2.88)
NEUTRO 

(2.93)
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EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS

De forma geral os resultados do eixo 3 demandam atenção da gestão para as perguntas 6, 7

(para o segmento dos TAE’s), 10, 11, 17 (trata de planejamento institucional coletivo), 22,

23, 27, 31 e 33. Para tais perguntais, além das observações dos indicadores numéricos su-

gere-se atenção às observações de escrita livre, sobretudo para os muitos relatos das ques-

tões 22 (auxílio as ações de empreendedorismo) e 27 (visitas técnicas).

1 – Considerando a divulgação dos princípios éticos da pesquisa no meio acadêmico-

administrativo, a atuação do comitê de ética em pesquisa (cep) do ifes é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(2.63)
NEUTRO 

(3.27)
FRAGILIDADE 

(2.44)

2019
POTENCIALIDADE

(3.57)
POTENCIALIDADE

(3.48)
POTENCIALIDADE

(3.83)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Nunca ouvi sobre isso na minha instituição. 

2 – Considerando a divulgação dos princípios éticos na pesquisa com animais, a atuação

do Comitê de Ética em Uso de Animais (CEUA) do Ifes é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
FRAGILIDADE 

(2.13)
NEUTRO 

(3.29)
FRAGILIDADE 

(2.50)

2019
NEUTRO 

(3.15)
POTENCIALIDADE

(3.93)
POTENCIALIDADE

(3.70)

3 – Considerando o estímulo institucional, o apoio do Ifes a adoção de práticas inovado-

ras no ensino é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.00)
NEUTRO 

(3.07)
NEUTRO 

(3.08)

2019
POTENCIALIDADE

(3.48)
NEUTRO 

(3.33)
NEUTRO 

(3.22)
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4 – Considerando o estímulo institucional, o apoio do Ifes a adoção de práticas inovado-

ras na pesquisa é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.27)
POTENCIALIDADE

(3.69)
POTENCIALIDADE

(3.42)

2019
POTENCIALIDADE

(3.51)
POTENCIALIDADE

(3.36)
POTENCIALIDADE

(3.52)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Entrei no Ifes em 2017, e no mesmo ano consegui participar de projetos de inici-

ação científica.

5 – Considerando o estímulo institucional, o apoio do Ifes a adoção de práticas inovado-

ras na extensão é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
POTENCIALIDADE

(3.50)
POTENCIALIDADE

(3.62)
NEUTRO 

(3.31)

2019
POTENCIALIDADE

(3.50)
NEUTRO 

(3.31)
POTENCIALIDADE

(3.52)

6 – Considerando o estímulo institucional, o apoio do Ifes ao desenvolvimento de negó-

cios inovadores é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.30)
NEUTRO 

(3.00)
NEUTRO 

(2.70)

2019
NEUTRO 

(3.21)
NEUTRO 

(2.91)
NEUTRO 

(2.76)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• A criação de uma empresa júnior de engenharia ambiental, uma ideia inicial dos

alunos tem apoio e acompanhamento de professores, que auxiliam com orienta-

ções. 

• Não que eu saiba. Estímulo?
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7 – Considerando o estímulo institucional, o apoio do Ifes a adoção de práticas inovado-

ras nas atividades no ambiente de trabalho é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018 NÃO SE APLICA
NEUTRO 

(3.00)
FRAGILIDADE 

(2.14)

2019 NÃO SE APLICA
POTENCIALIDADE

(3.62)
NEUTRO 

(3.17)

8 – Considerando o respeito as especificidades de cada campus e a diversidade de ofer-

tas, próprias às concepções dos Institutos Federais, as diretrizes comuns para a área de

ensino do Ifes são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018 NÃO SE APLICA
NEUTRO 

(3.29)
NEUTRO 

(2.62)

2019 NÃO SE APLICA
POTENCIALIDADE

(3.69)
POTENCIALIDADE

(3.65)

9 – Considerando que o objetivo maior de todas as atividades de ensino é a aprendiza-

gem, o compromisso dos professores em sua unidade é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.36)
POTENCIALIDADE

(4.07)
NEUTRO 

(2.73)

2019
POTENCIALIDADE

(4.02)
POTENCIALIDADE

(4.20)
POTENCIALIDADE

(3.41)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Alguns professores deixam a desejar na questão de aprendizagem. 

• Alguns são de fato comprometidos, mas há aqueles que não se importam. 

• Biologia tá foda.
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10 – Com o intuito de assegurar a permanência e o sucesso dos estudantes nos cursos,

os processos de ensino no Ifes são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.20)
POTENCIALIDADE

(3.79)
FRAGILIDADE 

(2.57)

2019
POTENCIALIDADE

(3.48)
POTENCIALIDADE

(3.46)
NEUTRO 

(3.28)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Falta palestras de incentivo, reuniões, que contam carga horaria (sugestão).

• Há alguns professores que parecem tentar prejudicar os alunos. Eu prefiro que

fosse apenas o ensino médio e sem a parte técnica. 

Segmento docente:

• Muitas  vezes  características  regionais  se  transformam em dificuldades  gerais

que não podem ser sanadas apenas pela instituição, por mais que haja esforços

das equipes de servidores docentes e técnicos da instituição. 

• Não depende somente dos processos de ensino. A assist. estudantil tem funda-

mental importância! 

11 – Considerando a formação humana e seus princípios, a saber: educação para as rela-

ções étnico-raciais; educação para diversidade sexual e de gênero; orientação sexual;

contra a discriminação e o preconceito social com as pessoas portadoras de deficiência

ou classe econômica diferente, os processos de ensino no Ifes, são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.00)
POTENCIALIDADE

(3.77)
FRAGILIDADE 

(2.57)

2019
POTENCIALIDADE

(3.78)
POTENCIALIDADE

(3.75)
POTENCIALIDADE

(3.96)
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Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Aqui se prega o escárnio e caça às bruxas de pessoas "ricas" e uma idolatria dos

grupos minoritários ou de um sexo diferente do masculino. 

• Deixa muito a desejar em relação a educação sobre diversidade sexual e de gê-

nero, pois não acontecem movimentos que lutam contra esses preconceitos. 

12 – O processo de ensino-aprendizagem desenvolvido no Ifes está baseado no diálogo

de forma:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
POTENCIALIDADE

(3.45)
POTENCIALIDADE

(3.62)
NEUTRO 

(2.64)

2019
POTENCIALIDADE

(3.65)
POTENCIALIDADE

(3.85)
POTENCIALIDADE

(4.04)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Depende muito de cada professor. Muitos deles são horríveis. 

• O dialogo empregado não é efetivo. 

• Tirando o professor de biologia. 

Segmento docente:

• Não possuo dados para opinar sobre o processo ensino-aprendizagem em todas

as disciplinas. 

13 – Os processos educativos no Ifes, enquanto trabalho de humanização e de formação

de cidadãos capazes de atuar e transformar a sociedade, é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(2.73)
POTENCIALIDADE

(4.00)
NEUTRO 

(3.00)

2019
POTENCIALIDADE

(3.81)
POTENCIALIDADE

(4.21)
POTENCIALIDADE

(3.93)
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Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• A uma doutrinação política, Idolatria de grupos minoritários. 

14 – A incorporação de valores ético-políticos e conteúdos histórico-científicos na for-

mação profissional, em oposição a simples formação para o mercado de trabalho no Ifes

é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(2.91)
POTENCIALIDADE

(3.92)
NEUTRO 

(3.14)

2019
POTENCIALIDADE

(3.77)
POTENCIALIDADE

(3.62)
POTENCIALIDADE

(3.70)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Doutrinação política. O resto é satisfatório.

15 – A integração de conhecimentos gerais e específicos, básicos e profissionais e teóri-

cos e práticos nos currículos e práticas pedagógicas dos cursos do Ifes é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.36)
POTENCIALIDADE

(3.77)
NEUTRO 

(3.31)

2019
POTENCIALIDADE

(3.74)
POTENCIALIDADE

(3.47)
POTENCIALIDADE

(3.65)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• A parte técnica atrapalha o aluno a se focar na parte do ensino médio. Acho me-

lhor que fosse ensino médio e o ensino técnico fossem separados. 
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16 – A articulação das atividades de ensino com a extensão e a pesquisa, no Ifes é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.10)
NEUTRO 

(2.93)
POTENCIALIDADE

(3.50)

2019
POTENCIALIDADE

(3.69)
NEUTRO 

(3.14)
NEUTRO 

(3.00)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Atrapalha o aluno, pois ele é obrigado a fazer, porque são necessárias para ele se

formar. Um estorvo. 

17 – Considerando quantidade e qualidade, os momentos de planejamento coletivo, no

cotidiano das atividades pedagógicas, são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018 NÃO SE APLICA
NEUTRO 

(2.86)
NEUTRO 

(2.62)

2019 NÃO SE APLICA
NEUTRO 

(3.17)
NEUTRO 

(3.40)

18 – Considerando como objetivo a superação das desigualdades e da exclusão social

existentes, as ações de extensão na unidade são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(2.67)
NEUTRO 

(3.21)
NEUTRO 

(3.00)

2019
POTENCIALIDADE

(3.56)
POTENCIALIDADE

(3.52)
NEUTRO 

(3.21)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Idolatria dos grupos minoritários e o escárnio do grupo dito como "rico" e/ou

maioritário.
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19 – Considerando a organização e a participação institucional em eventos, bem como a

produção, publicação e/ou veiculação de trabalhos, a divulgação das ações de extensão

é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.30)
POTENCIALIDADE

(3.57)
NEUTRO 

(3.07)

2019
NEUTRO 

(3.36)
NEUTRO 

(3.36)
POTENCIALIDADE

(3.44)

20 – Considerando as contribuições técnico-científicas e a colaboração na construção e

difusão dos valores da cidadania, visando o fortalecimento da educação básica, a atua-

ção das ações de extensão do Ifes no sistema de ensino público é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(2.91)
POTENCIALIDADE

(3.50)
NEUTRO 

(3.00)

2019
POTENCIALIDADE

(3.86)
POTENCIALIDADE

(3.65)
POTENCIALIDADE

(3.44)

21 – As ações referentes a gestão da propriedade intelectual, aos serviços tecnológicos,

a incubação de projetos empreendedores inovadores e as ações educacionais, no âmbito

da disseminação e consolidação da Cultura de Inovação, por meio de programas e proje-

tos de extensão no Ifes é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018 NÃO SE APLICA
POTENCIALIDADE

(3.64)
NEUTRO 

(3.08)

2019 NÃO SE APLICA
POTENCIALIDADE

(3.77)
NEUTRO 

(3.05)
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22 – Considerando as ações educacionais relacionadas com o (i) empreendedorismo, (ii)

o associativismo e (iii) o cooperativismo que apoiam a criação e a consolidação de em-

preendimentos estudantis (como empresas juniores, empresas simuladas e laboratórios

de empreendedorismo) e de núcleos de incubação de empreendimentos tecnológicos in-

dustriais, sociais e da economia criativa, a disseminação da cultura empreendedora com

foco no desenvolvimento socioeconômico local e regional, no Ifes é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(2.90)
NEUTRO 

(3.09)
FRAGILIDADE 

(2.45)

2019
NEUTRO 

(3.13)
NEUTRO 

(3.29)
NEUTRO 

(2.69)
Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• A iniciativa não parte do conjunto e sim de algumas pessoas que já ouviram falar

sobre o tema, falta um apoio estrutural e jurídico maior, além da difusão de mais

iniciativas. 

• Deveriam oferecer mais suporte aos alunos interessados em desenvolver empre-

sas Jr. 

• Isso acontece apenas com alunos escolhidos, não é aberto para aqueles que tem

interesse! apenas uma pequena parte participa a outra é excluída. 

• Não há esse tipo de ação educacional, em meu campus. 

• Não temos nada disso aqui.

23 – Considerando a (i) inclusão social e cidadã aliada à geração de emprego e renda;

e/ou (ii) a requalificação profissional básica e técnica de trabalhadores; e/ou (iii) o in-

gresso no Ifes de jovens e adultos trabalhadores e de integrantes de grupos sociais em

situação de vulnerabilidade, a quantidade de cursos de Extensão abertos a comunidade

ou demandados por entidades públicas ou privadas no Ifes é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(2.91)
NEUTRO 

(3.08)
FRAGILIDADE 

(2.42)

2019
NEUTRO 

(3.28)
NEUTRO 

(3.33)
NEUTRO 

(3.33)
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24 – Considerando o aproveitamento de carga horária para a integralização curricular, as

atividades de extensão contidas nos currículos dos cursos do Ifes são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(2.82)
NEUTRO 

(3.00)
NEUTRO 

(2.77)

2019
POTENCIALIDADE

(3.41)
NEUTRO 

(3.26)
NEUTRO 

(3.39)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Deveriam ter mais cursos. 

• Não deveria ter, força o aluno a fazer atividades extracurriculares contra a sua

vontade, sobrecarregando um aluno já sobrecarregado. 

Segmento TAE:

• Alunos envolvidos com programas e projetos de extensão não puderam integra-

lizar carga horária devido ao PPC dos cursos do campus. 

25 – O acompanhamento dos estágios supervisionados, por meio de professores orienta-

dores é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(2.70)
NEUTRO 

(2.63)
NEUTRO 

(2.80)

2019
POTENCIALIDADE

(3.55)
POTENCIALIDADE

(3.60)
NEUTRO 

(3.36)

26 – O acompanhamento dos estágios supervisionados, por meio do setor responsável é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(2.88)
NEUTRO 

(2.75)
NEUTRO 

(2.70)

2019
POTENCIALIDADE

(3.56)
NEUTRO 

(3.20)
NEUTRO 

(3.63)
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27 – Considerando a quantidade de visitas, qualidade dos locais e a contribuição que es-

sas visitas levam a formação profissional, as visitas técnicas organizadas pelo Ifes são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(2.90)
POTENCIALIDADE

(4,08)
NEUTRO 

(3.00)

2019
NEUTRO 

(2.63)
NEUTRO 

(3.00)
NEUTRO 

(3.13)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• A qualidade das visitas são excelentes, porém a quantidade é falha. 

• Desde quando entrei no ifes não teve visita técnica 

• Não temos. 

• Não tivemos nenhuma visita técnica até hoje. 

• Nos anos em que estive aqui, minha turma não viajou assim nenhuma vez. 

• Nunca fiz nenhuma.

• Nunca fiz visita técnica.

• Nunca fomos em visita técnica.

• Não tivemos muitas experiências quanto a isso, tivemos apenas 2 visitas técnicas

ao longo desses 3 anos, sendo uma dessas a nossa turma que conseguiu o trans-

porte. 

• Praticamente não teve visita técnica por falta de verba.

• Quase não há. 

• São boas para a formação técnica, não a do ensino médio. 

• Tiveram poucas visitas em relação a outros anos. 

• Visitas técnicas foram reduzidas ao extremo. 

Segmento docente:

• Devido à questão dos cortes orçamentários, não estou tempo suficiente na insti-

tuição para avaliar. 

• Uma pena que acabaram em 100% das situações! Nossos discentes saíram per-

dendo muito! 
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Segmento TAE:

• Com os cortes de verba, o número de visitas técnicas reduziu-se significativa-

mente, o que impactou de forma negativa neste quesito, anteriormente ao corte,

a avaliação deste quesito seria muito melhor. 

28 – Considerando forma e alcance, a divulgação das oportunidades de bolsas de exten-

são é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
FRAGILIDADE 

(2.50)
NEUTRO 

(3.36)
POTENCIALIDADE

(3.42)

2019
NEUTRO 

(3.23)
POTENCIALIDADE

(3.53)
POTENCIALIDADE

(3.62)

29 – Considerando forma e alcance, a divulgação das oportunidades de acesso aos pro-

gramas de iniciação científica é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(2.82)
POTENCIALIDADE

(3.86)
POTENCIALIDADE

(3.58)

2019
NEUTRO 

(3.37)
POTENCIALIDADE

(3.69)
POTENCIALIDADE

(3.46)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Alunos de outros estados não conseguem participar dos programas. 

• Falta uma cultura de divulgação por meio de um canal específico. 

• Não há uma divulgação expressiva. Mas um recado que passam nas salas de

aula. 

30 – O fomento do Ifes à formação e o fortalecimento de grupos e núcleos de pesquisa

visando a estabelecer os elos entre pesquisadores, alunos, publicações, pós-graduação e

inovação, é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018 NÃO SE APLICA
POTENCIALIDADE

(3.46)
NEUTRO 

(3.25)

2019 NÃO SE APLICA
POTENCIALIDADE

(3.48)
NEUTRO 

(3.09)
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31 – O fomento e o apoio do Ifes à criação de novos cursos de pós-graduação, mestra-

dos e doutorados, articulados com os eixos tecnológicos de cada unidade, é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.30)
NEUTRO 

(3.21)
NEUTRO 

(2.73)

2019
NEUTRO 

(3.33)
NEUTRO 

(3.16)
NEUTRO 

(3.05)

32 – Considerando a verticalização e o atendimento às vocações regionais, à sociedade e

ao setor produtivo, o fomento e o apoio do Ifes aos cursos de pós-graduação (lato e

stricto sensu) é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.00)
NEUTRO 

(3.21)
FRAGILIDADE 

(2.50)

2019
POTENCIALIDADE

(3.59)
POTENCIALIDADE

(3.70)
POTENCIALIDADE

(3.41)

33 – Considerando a carga horária necessária para o desenvolvimento das atividades, o

apoio do Ifes para as atividades de pesquisa é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018 NÃO SE APLICA
FRAGILIDADE 

(2.54)
NEUTRO 

(3.00)

2019 NÃO SE APLICA
NEUTRO 

(3.29)
POTENCIALIDADE

(3.68)

34 – Considerando os laboratórios implantados, o apoio do Ifes para as atividades de

pesquisa é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
POTENCIALIDADE

(3.54)
POTENCIALIDADE

(3.41)
POTENCIALIDADE

(3.54)

2019
POTENCIALIDADE

(3.54)
POTENCIALIDADE

(3.54)
POTENCIALIDADE

(3.54)
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35 – Considerando o apoio para a produção e a difusão do conhecimento científico, as

políticas de pesquisa no âmbito do Ifes são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018 NÃO SE APLICA
POTENCIALIDADE

(3.85)
NEUTRO 

(3.00)

2019 NÃO SE APLICA
NEUTRO 

(3.36)
POTENCIALIDADE

(3.50)
36 – Considerando a participação e a organização institucional em eventos, bem como a

publicação e/ou veiculação de trabalhos, a divulgação do conhecimento científico do

Ifes é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.36)
POTENCIALIDADE

(3.62)
POTENCIALIDADE

(3.67)

2019
POTENCIALIDADE

(3.43)
POTENCIALIDADE

(3.45)
POTENCIALIDADE

(3.77)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Melhorar divulgação de eventos.

• Muito ruim não deixam a engenharia participar devido ser superior. 

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO

Os resultados do eixo 4 demandam atenção da gestão para as perguntas 1 e 2 (relacionadas

a internacionalização e intercâmbio), 4, 5, 6 e 7 (relacionadas aos servidores docentes e

TAE’s, referentes a capacitação, progressão, promoção e estágio probatório). E perguntas 7

e 8 (relacionadas a assistência estudantil). Para tais perguntais, além das observações dos in-

dicadores numéricos sugere-se atenção às observações de escrita livre.
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1  – Considerando  as  oportunidades  de  mobilidade  acadêmica,  as  ações  de

internacionalização no ifes são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.22)
NEUTRO 

(3.20)
FRAGILIDADE 

(2.20)

2019
NEUTRO 

(3.12)
NEUTRO 

(3.05)
NEUTRO 

(3.83)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Deveria ter mais oportunidades.

2  –  Considerando  a  quantidade  e  sua  divulgação,  as  oportunidades  de  intercâmbio

oferecidas pelas parcerias institucionais são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
FRAGILIDADE 

(2.13)
NEUTRO 

(2.80)
FRAGILIDADE 

(2.00)

2019
FRAGILIDADE 

(2.39)
NEUTRO 

(2.96)
FRAGILIDADE 

(2.60)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Deveria ter mais oportunidades.

• Não há divulgação sobre possibilidade de bolsas externas.

• Praticamente não há. Apenas no ano passado que houve está oferta. 

3 – Considerando a cooperação desenvolvida entre professores e alunos e o estímulo a

docência, as políticas de monitoria implantadas em sua unidade são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
POTENCIALIDADE

(3.89)
POTENCIALIDADE

(3.69)
NEUTRO 

(2.73)

2019
POTENCIALIDADE

(3.94)
POTENCIALIDADE

(3.84)
POTENCIALIDADE

(3.45)
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Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Alguns  monitores  passam  no  processo  seletivo,  mas  não  sabem  explicar  a

matéria quando procuramos ajuda. 

• Há a oferta, mas os próprios alunos que não a usam e de certa forma desprezam

a monitoria. 

• Participo como monitora, e sei da preocupação da instituição com o aprendizado

de seus alunos. 

• Poderiam ganhar mais. 

Segmento TAE:

• Pouca utilização das  monitorias  por  parte  dos  estudantes,  há monitores,  mas

pouca frequência. 

4 – Considerando o apoio institucional,  o  cumprimento da jornada de trabalho,  e  a

adequação às necessidades de atuação profissional, as políticas de formação continuada

e capacitação de servidores do ifes são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018 NÃO SE APLICA
NEUTRO 

(3.15)
FRAGILIDADE 

(2.08)

2019 NÃO SE APLICA
POTENCIALIDADE

(3.54)
NEUTRO 

(3.34)

Segmento TAE:

• Não existe uma política de capacitação em ação no campus e buscas individuais

por capacitação muitas vezes são dificultadas e até impossibilitadas. 
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5 – Considerando as oportunidades de cursos existentes na instituição, as políticas de

formação e capacitação de servidores do ifes são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018 NÃO SE APLICA
NEUTRO 

(3.00)
FRAGILIDADE 

(1.67)

2019 NÃO SE APLICA
POTENCIALIDADE

(3.57)
NEUTRO 

(2.80)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento docente:

• Desconsiderando os programas de mestrados e doutorados. o servidor deveria

ser  ouvido.  ele  dizer  no  que  gostaria  de  se  capacitar.  que  curso  ou  que

capacitação (de curta duração) necessitaria realizar para que a qualidade de seu

serviço prestado à comunidade seja melhor! 

Segmento TAE:

• Ainda deixam a desejar tendo em vista que os cursos oferecidos não contemplam

todas as áreas profissionais existentes na instituição. 

6 – Considerando sua finalidade e adequação a legislação, os instrumentos de avaliação

para fins de progressão/promoção são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018 NÃO SE APLICA
FRAGILIDADE 

(2.36)
FRAGILIDADE 

(2.15)

2019 NÃO SE APLICA
NEUTRO 

(3.23)
NEUTRO 

(3.21)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento docente:

• Excesso de burocracia.

• Muito burocráticos. 



41

7 – Considerando sua finalidade e adequação a legislação, os instrumentos de avaliação

de estágio probatório são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018 NÃO SE APLICA
NEUTRO 

(2.83)
FRAGILIDADE 

(2.23)

2019 NÃO SE APLICA
NEUTRO 

(3.33)
NEUTRO 

(2.69)

Segmento TAE:

• Os  Formulários  Para  Avaliação  De  Desempenho  De  Servidor  Docente  Em

Estágio Probatório, Necessitam De Atualização. A Resolução Utilizada Data De

1993. 

• São perguntas padrão do serviço público, mas em alguns aspectos elas são muito

gerais, não permitindo uma avaliação mais aprofundada. 

8 – Considerando os temas relacionados aos auxílios financeiros, os serviços prestados

pelo setor de assistência estudantil são:

Ano discentes docentes tae

2018
NEUTRO 

(2.80)
NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

2019
NEUTRO 

(2.85)
NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Auxilio não sai. 

• Auxílios com atraso, falta do valor total, não dá pra contar com o auxílio 

• Bom, porém os atrasos atrapalham. 

• Muito atraso. 
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9 –  Considerando o  apoio  psicossocial  para  a  permanência  e  o  êxito  do aluno nos

cursos, os serviços prestados pelo setor de assistência estudantil são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.25)
NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

2019
NEUTRO 

(2.85)
NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Falta um profissional da psicologia na minha unidade. 

• Não há apoio psicossocial em meu campus. 

• O campus precisava muito de um psicólogo, os alunos necessitam muito. mas

infelizmente não o temos.

10  – Considerando  horários  de  funcionamento  e  resolutividade  de  problemas

encaminhados ao setor, os serviços prestados pelo registro acadêmico são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.00)
POTENCIALIDADE

(4.15)
POTENCIALIDADE

(4.00)

2019
POTENCIALIDADE

(3.60)
POTENCIALIDADE

(4.19)
POTENCIALIDADE

(4.44)

11  – Considerando  a  orientação  pedagógica  e  o  apoio  aos  docentes,  os  serviços

prestados pelo setor pedagógico são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.10)
POTENCIALIDADE

(3.92)
NÃO SE APLICA

2019
POTENCIALIDADE

(3.63)
POTENCIALIDADE

(4,13)
NÃO SE APLICA
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12 – Considerando a disponibilidade de tempo, a infraestrutura disponível e a atenção

dispensada,  o atendimento do professor às dúvidas dos alunos,  fora dos horários de

aulas, é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
POTENCIALIDADE

(3.80)
POTENCIALIDADE

(3.77)
FRAGILIDADE 

(2.25)

2019
POTENCIALIDADE

(3.95)
POTENCIALIDADE

(4.00)
NEUTRO 

(3.00)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Apesar de alguns professores não avisarem que não estão presentes no horário

de atendimento.

• Há uma certa dificuldade em marcar com os professores. 

13  – Considerando  a  divulgação  das  ações,  a  atuação  do  núcleo  de  estudos  afro-

brasileiros e indígenas (neabi) em sua unidade é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
FRAGILIDADE 

(2.60)
POTENCIALIDADE

(3.56)
NEUTRO 

(3.00)

2019
NEUTRO 

(3.22)
NEUTRO 

(3.16)
POTENCIALIDADE

(3.43)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Idolatria dos grupos minoritários e o escarnio da dita maioria. 

Segmento TAE:

• O neabi do campus é atuante e organizou alguns eventos, sem incentivo e apoio

da gestão e com custeio realizado pelos servidores membros do núcleo. 
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14 –  Considerando a divulgação das ações, a atuação do núcleo de acessibilidade às

pessoas com necessidades educacionais específicas (napne) em sua unidade é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.33)
POTENCIALIDADE

(3.58)
NEUTRO 

(2.67)

2019
POTENCIALIDADE

(3.49)
POTENCIALIDADE

(3.47)
POTENCIALIDADE

(3.52)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Não tem muita divulgação.

15 – Considerando a política de capacitação e formação continuada para os docentes e

tutores atuantes na ead, avalia-se:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018 NÃO SE APLICA
NEUTRO 

(3.00)
FRAGILIDADE 

(2.33)

2019 NÃO SE APLICA
POTENCIALIDADE

(3.88)
POTENCIALIDADE

(3.79)

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA

Os resultados do eixo 5 demandam atenção da gestão para as perguntas 4 (trata do Neabi), 5

(Núcleo de Arte e Cultura) e 16 (referências bibliográficas). Além disso, destaca-se as ob-

servações apresentadas nas perguntas 2 (acessibilidade), 8 (aparelhos de ar condicionado

nas salas de aula), 9 (barulho externo atrapalhando as atividades de ensino), 17 (espaço na

biblioteca) e 18 (materiais de higiene nos banheiros). Recomenda-se que os campos de ob-

servações de escrita livre das demais perguntas também sejam avaliadas.

1  –  Considerando  o  tipo  de  atendimento  prestado,  específico  de  cada  setor,  as

instalações dos setores administrativos são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
POTENCIALIDADE

(3.56)
POTENCIALIDADE

(4.00)
POTENCIALIDADE

(3.85)

2019
POTENCIALIDADE

(3.84)
POTENCIALIDADE

(4.30)
POTENCIALIDADE

(4.68)
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Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Falta comunicação muitas vezes.

2  –  Considerando  a  utilização  com  segurança  e  autonomia,  total  ou  assistida,  dos

espaços, mobiliários e equipamentos, e das edificações, a acessibilidade arquitetônica

para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida em sua unidade é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.11)
NEUTRO 

(3.38)
NEUTRO 

(2.62)

2019
POTENCIALIDADE

(3.53)
POTENCIALIDADE

(3.72)
NEUTRO 

(3.00)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• A biblioteca é um pouco apertada para pessoas com cadeira de rodas. 

• A parte da acessibilidade em meu campus e inexistente ou muito ruim. 

Segmento docente:

• Existe rampa de acesso, mas é descoberta, portanto, nos dias de chuva prejudica

aqueles  que  somente  podem  utilizá-la.  algumas  medidas  de  portas  são

adequadas, mas outras não. 

3  – Considerando  a  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 sua unidade é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.22)
NEUTRO 

(3.38)
FRAGILIDADE 

(1.92)

2019
NEUTRO 

(3.40)
POTENCIALIDADE

(3.65)
NEUTRO 

(3.13)
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4  – Considerando  o  espaço  físico  e  os  equipamentos  disponíveis,  a  infraestrutura

utilizada pelo núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas em sua unidade é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(2.75)
NEUTRO 

(2.88)
FRAGILIDADE 

(1.40)

2019
NEUTRO 

(3.39)
NEUTRO 

(3.00)
NEUTRO 

(2.69)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Idolatria dos grupos minoritários e o escarnio dos grupos ditos como "ricos" e/ou

maioritários. 

• Nem precisa disso. 

5  – Considerando  o  espaço  físico  e  os  equipamentos  disponíveis,  a  infraestrutura

utilizada pelo núcleo de arte e cultura em sua unidade é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.00)
NEUTRO 

(2.82)
FRAGILIDADE 

(2.33)

2019
NEUTRO 

(3.14)
NEUTRO 

(3.33)
NEUTRO 

(2.88)
Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Não há.

• Só puxa saco pra esquerda. 

6  –  Considerando  o  espaço  físico,  os  equipamentos,  a  infraestrutura  utilizada  pelo

núcleo de acessibilidade às pessoas com necessidades educacionais específicas em sua

unidade é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(2.83)
NEUTRO 

(3.18)
FRAGILIDADE 

(2.00)

2019
POTENCIALIDADE

(3.58)
POTENCIALIDADE

(3.45)
NEUTRO 

(3.27)
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Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Não é aplicado em todo setor. 

• Poderia ser melhor. 

7 – Considerando a qualidade da iluminação, limpeza, climatização, mobiliário, acesso

aos equipamentos de informática ou a rede sem fio, as instalações administrativas são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
POTENCIALIDADE

(3.44)
POTENCIALIDADE

(4.00)
POTENCIALIDADE

(4.00)

2019
POTENCIALIDADE

(4.03)
POTENCIALIDADE

(4.12)
POTENCIALIDADE

(4.63)

8  –  Considerando  a  qualidade  da  iluminação,  climatização,  limpeza,  organização,

mobiliário e espaço disponível para as atividades, as salas de aula são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.33)
POTENCIALIDADE

(4.31)
POTENCIALIDADE

(3.69)

2019
POTENCIALIDADE

(4.16)
POTENCIALIDADE

(4.25)
POTENCIALIDADE

(4.66)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Não possui ar condicionado em um dos blocos, nem laboratório para desenho

técnico.

• O ar condicionado não funciona. 

• Todos os ar condicionados deveriam estar disponíveis para o uso dos alunos.
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9  –  Considerando  a  qualidade  da  iluminação,  climatização,  limpeza,  sonorização,

isolamento  acústico,  agenda  de  uso  e  espaço  disponível  para  as  atividades,  os(s)

auditório(s) são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.33)
POTENCIALIDADE

(3.75)
NEUTRO 

(3.31)

2019
POTENCIALIDADE

(3.80)
POTENCIALIDADE

(4.00)
POTENCIALIDADE

(3.74)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• As  atividades  de  aula  de  música  na  casa  do  aprender  em horários  de  aula

atrapalham os alunos. 

• Iluminação,  climatização  e  limpeza  são  ótimos.  porém,  a  sonorização  e  o

isolamento  acústico  são  péssimos.  No  ifes  campus  ibatiba  tem  aulas  de

instrumentos  ao  lado  das  salas  de  aula,  o  barulho  é  insuportável  e

desconcentrante aos alunos durante as aulas.  Várias provas já foram afetadas

pelo barulho, que atrapalha a concentração. Tentamos diversos meios de acabar

com isso, mas, até o momento, nada foi resolvido. o restante das opções (não

citadas) estão em nível mediano. 

• Não há isolamento acústico. 

• Pequeno.

• Poderia ser maior, pouco espaço. 

• Sofremos  muito  quando  está  fazendo  calor  e  não  temos  como  ligar  o  ar

condicionado, deveria estar disponível para o uso em todas as salas e não só em

duas possuem e nas demais não. 

10 – Considerando a qualidade da iluminação, limpeza, climatização, mobiliário, acesso

aos equipamentos de informática ou a rede sem fio, a(s) sala(s) de professore(s) é (são):

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018 NÃO SE APLICA
POTENCIALIDADE

(3.85)
NÃO SE APLICA

2019 NÃO SE APLICA
POTENCIALIDADE

(4.14)
NÃO SE APLICA
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Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• O wi-fi não pega em todas as partes do campus, as vezes precisamos fazer uma

pesquisa na sala e não está funcionando. 

• Falta acesso aos computadores.

11  –  Considerando  o  espaço  individualizado  de  trabalho  (mesa),  a  qualidade  de

iluminação, limpeza, climatização, mobiliário, acesso a equipamentos de informática ou

a rede sem fio, os gabinetes de trabalho dos professores são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018 NÃO SE APLICA
POTENCIALIDADE

(3.54)
NÃO SE APLICA

2019 NÃO SE APLICA
POTENCIALIDADE

(4.38)
NÃO SE APLICA

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Falta um restaurante universitário com preços acessíveis, visto que há curso de

período integral e os alunos passam todo o dia nas dependências do campus.

• Não tem restaurante universitário, espaço pequeno.

Segmento docente:

• Excetuando-se a impossibilidade da utilização do ar condicionado em dias de

calor, mas compreendendo que se trata de uma questão para além dos problemas

de administração do ifes. 

12  –  Considerando  espaço,  limpeza,  climatização,  conservação,  equipamentos,

quantidade de mesas e cadeiras, os espaços de alimentação da unidade são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
POTENCIALIDADE

(3.56)
POTENCIALIDADE

(3.85)
NEUTRO 

(3.25)

2019
POTENCIALIDADE

(4.04)
POTENCIALIDADE

(4.26)
POTENCIALIDADE

(4.40)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)
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Segmento discente:

• Falta luz pela noite na quadra. 

• Faltam espaços diversos para atividades de lazer. 

13  –  Considerando  espaço,  limpeza,  conservação,  opções  de  lazer  e  distração,  os

espaços de convivência da unidade são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.00)
NEUTRO 

(3.38)
NEUTRO 

(2.69)

2019
POTENCIALIDADE

(4.05)
POTENCIALIDADE

(4.04)
POTENCIALIDADE

(4.33)

Segmento TAE:

• Os técnicos  administrativos que trabalham no prédio de ensino não possuem

espaço de convivência e  muitas  vezes quando utilizam o espaço destinado à

empresa terceirizada são constrangidos. 

14  –  Considerando  quantidade  de  equipamentos  e  espaço  físico,  os  laboratórios  de

ensino são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.11)
POTENCIALIDADE

(3.92)
NÃO SE APLICA

2019
POTENCIALIDADE

(4.08)
POTENCIALIDADE

(3.93)
NÃO SE APLICA

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Muitas máquinas no lab de informática, por exemplo, não funcionam 
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15 –  Considerando atualização de equipamentos,  acessibilidade e  disponibilidade de

insumos, os laboratórios de ensino são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(2.89)
POTENCIALIDADE

(3.62)
NÃO SE APLICA

2019
POTENCIALIDADE

(3.92)
POTENCIALIDADE

(3.77)
NÃO SE APLICA

16  –  Considerando  atualização  e  atendimento  às  necessidades  de  referências

bibliográficas por parte de servidores e alunos, o acervo da biblioteca é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(2.78)
NEUTRO 

(3.23)
NEUTRO 

(2.92)

2019
NEUTRO 

(3.24)
NEUTRO 

(3.07)
NEUTRO 

(3.29)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Ainda faltam muitos títulos para compor o básico exigido pelos cursos. 

• Alguns livros não atendem às ementas das disciplinas. 

• Biblioteca pequena e com pucos volumes dos livros. 

• Deveria ter mais opções de livros. 

17 – Considerando 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 é:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
FRAGILIDADE 

(2.44)
NEUTRO 

(2.92)
NEUTRO 

(2.64)

2019
POTENCIALIDADE

(3.65)
POTENCIALIDADE

(3.45)
NEUTRO 

(3.10)
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Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Biblioteca  pequena,  não  consegue  acomodar  toda  a  demanda  de  forma

satisfatória. 

• Falta mais computadores disponíveis. Os laboratórios precisam ficar mais tempo

disponível para os alunos fazerem trabalhos, pesquisas e estudos. 

• O espaço é limitado devido tamanho da biblioteca. 

18 – Considerando a conservação das  instalações  e  a  existência  de insumos  para  a

higiene, as instalações sanitárias são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(3.22)
POTENCIALIDADE

(4.15)
POTENCIALIDADE

(4.21)

2019
POTENCIALIDADE

(3.65)
POTENCIALIDADE

(4.73)
POTENCIALIDADE

(4.72)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Apesar  disso,  percebe-se que nesse ano de  contingenciamentos  dos  repasses,

alguns insumos de higiene se apresentam escassos.

• As vezes não tem papel pra enxugar as mãos no banheiro. 

• Faltam recursos como papel toalha e manutenção de trincas. 

• Não há papel no banheiro para secar a mão, corte de gastos. 

• Porém não tem papel toalha, não tem acessibilidade para deficiente. 

• Ultimamente falta papel higiênico e papel toalha. 

• Ultimamente  vem faltando  papel  toalha  nos  banheiros,  e  quando  tem,  é  de

péssima qualidade. 
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19 – Considerando a disponibilidade e os mecanismos de adaptação, as ferramentas

tecnológicas usadas nas atividades de ensino a distância, para cursos presenciais ou a

distância são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(2.88)
NEUTRO 

(3.30)
POTENCIALIDADE

(3.43)

2019
POTENCIALIDADE

(3.52)
POTENCIALIDADE

(3.65)
POTENCIALIDADE

(3.87)

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Os equipamentos estão se tornando obsoletos devido ao longo tempo de uso.

20 – Considerando o apoio técnico, manutenção de equipamentos, normas de segurança

e atendimento as práticas didáticas, os laboratórios de ensino são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
POTENCIALIDADE

(3.56)
POTENCIALIDADE

(3.62)
NÃO SE APLICA

2019
POTENCIALIDADE

(3.93)
POTENCIALIDADE

(3.83)
NÃO SE APLICA

Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• A manutenção teria que ser um pouco melhor. 

• Falta manutenção de equipamentos. 

21 – Considerando horas de disponibilidade para atividades extra-classe, quantidade e

atualização dos equipamentos, o(s) laboratório(s) de informática são:

ANO DISCENTES DOCENTES TAE

2018
NEUTRO 

(2.89)
POTENCIALIDADE

(3.54)
NÃO SE APLICA

2019
POTENCIALIDADE

(3.52)
POTENCIALIDADE

(3.92)
NÃO SE APLICA
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Observações no campo livre da pergunta (ano de 2019)

Segmento discente:

• Não disponibilidade para praticar atividades extraclasse. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os  resultados  do  processo  da  Autoavaliação  Institucional  2019  permitiram  as

seguintes considerações:

• A avaliação institucional ficou disponível para resposta por meio de formulário

eletrônico no período de 15 de agosto a 30 de setembro de 2019 para todo o

público-alvo de nosso campus (discentes, docentes e TAE’s), tendo a Comissão

Setorial de Avaliação trabalhado com estratégias de estímulo à participação em

todos os segmentos.

• A participação na avaliação em 2019, contou com 157 alunos do universo de

485,  o  que  representou  o  percentual  de  32,37%;  um  total  de  32  técnicos

administrativos do universo de 37, representando o percentual de 86,48% e um

total de 31 docentes do total de 46, representando o percentual de 67,39%.

• Os resultados demonstram uma elevação na participação do segmento discente,

docente e TAE’s no campus Ibatiba no ano de 2019 em relação ao ano de 2018.

• Com relação a análise das respostas dos questionários para os anos de 2018 e

2019, para o Eixo 1 identificou-se que o instrumento de avaliação institucional pa-

rece adequado, no entanto, aparecem observações com relação a extensão do questi-

onário. As respostas das perguntas 3 e 4 identificam que o Campus Ibatiba necessita

melhorar as ações de divulgação dos resultados e das correções que estão sendo pla-

nejadas e/ou implementadas a partir dos pontos negativos observados pela avaliação

institucional. 

• A análise das respostas dos questionários para o Eixo 2 identificou  atenção da

gestão para as perguntas 3 e 4 (relacionadas as atividades artísticas) e 6 (relacionada

às atividades de educação ambiental). Os campos de observações de escrita livre das
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perguntas 1, 2 e 8 também merecem ser observados no intuito de estabelecer um di-

álogo no campo de gestão do ensino, sobretudo, se as observações apresentam coe-

rência e pertinência ou se são casos isolados.

• Com relação a análise das respostas para o Eixo 2 foi identificada necessidade de

atenção da gestão para as perguntas 6 e 7 (para o segmento dos TAE’s), 10, 11 e 17

(trata de planejamento institucional coletivo), 22, 23, 27, 31 e 33. Para tais pergun-

tais, além das dos indicadores numéricos sugere-se atenção às observações de escri-

ta livre, sobretudo para os muitos relatos das questões 22 (auxílio às ações de em-

preendedorismo) e 27 (visitas técnicas).

• Com relação a análise das respostas dos questionários para o Eixo 4 foi observada

atenção para as perguntas 1 e 2 (relacionadas a internacionalização e intercâmbio),

4, 5, 6 e 7 (relacionadas aos servidores docentes e TAE’s, referentes a capacitação,

progressão, promoção e estágio probatório). E perguntas 7 e 8 (relacionadas a assis-

tência estudantil). Para tais perguntais, além das observações dos indicadores nu-

méricos sugere-se atenção às observações de escrita livre.

• A análise das respostas dos questionários para o Eixo 5 identificou atenção da ges-

tão para as perguntas 4 (trata do Neabi), 5 (Núcleo de Arte e Cultura) e 16 (referên-

cias bibliográficas). Além disso, destaca-se as observações apresentadas nas pergun-

tas 2 (acessibilidade), 8 (aparelhos de ar condicionado nas salas de aula), 9 (barulho

externo atrapalhando as atividades de ensino), 17 (espaço na biblioteca) e 18 (mate-

riais de higiene nos banheiros). 

• Alerta-se para avaliação criteriosa dos dados de observações nos campos de livre

escrita para o ano de 2019, pois comentários isolados podem não ser representativos

das práticas da instituição, mas podem dar indicativos ou no mínimo um olhar dife-

renciado da gestão da instituição sobre a temática apresentada.

• Por fim, espera-se que o relatório possa auxiliar a gestão na adoção de práticas de

melhorias contínuas e confecção mais orientada do Relatório de ações, resultados e

planejamento de gestão acadêmico administrativa (RAPA 2020) considerando os re-

cursos institucionais disponíveis.
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