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O que você espera de uma CPA - Comissão 
Permanente de Avaliação?
• Falta de feedback de avaliações anteriores / Divulgação de resultados 

/ Transparência / Atuação mais efetiva
• Resposta CPA: A nova formação da CPA se compromete a divulgar os 

resultados das pesquisas e dar feedback quanto aos pontos apontados pela 
comunidade. Acesse nosso site http://hto.ifsp.edu.br/ -> Institucional -> CPA

• Resolva problemas do câmpus
• Resposta CPA: A CPA não tem como solucionar os problemas do câmpus. 

Responsabiliza-se pelas avaliações e por encaminhar os pontos às áreas 
responsáveis.

• Buscar melhorias
• Resposta CPA: A CPA se compromete a encaminhar as solicitações feitas pela 

comunidade e retornar à comunidade com alguma resposta. 

http://hto.ifsp.edu.br/


Liste aqui suas críticas e/ou sugestões ao 
curso e/ou a este questionário.
• Estacionamento insuficiente

• Direção Geral: Está sendo construído um novo estacionamento na área ao lado, previsão para 
janeiro de 2017.

• Cadeiras quebradas no laboratório.
• Direção Geral: A área da mecânica está recuperando algumas cadeiras e foi feita conscientização 

dos alunos para preservação do patrimônio. Existe uma previsão para novas compras, contudo, 
em função do corte no orçamento, essa compra não será feita no momento.

• Biblioteca pequena para número de alunos, barulho na biblioteca.
• Coordenadoria da Biblioteca: A biblioteca elaborou o projeto de uma nova biblioteca, 

contemplando um novo espaço físico com um total de 1400 metros quadrados. Porém o projeto 
depende de verba para sua execução. Quanto ao barulho, será feito um trabalho localmente.

• Seria bom se o instituto fizesse um convênio ou parceria com alguma escola de idiomas 
para conseguir um valor melhor para os alunos
• Direção Geral: Pode ser feito por meio do Diretório Acadêmico. 



Liste aqui suas críticas e/ou sugestões ao 
curso e/ou a este questionário.
• Wifi inadequada

• Direção Geral: Foi feito um planejamento para compra de equipamentos para 
ampliação da cobertura da rede, porém depende de orçamento para sua execução.

• Transporte inadequado
• Direção Geral: O câmpus luta contra esse problema desde o início. Foram enviados 

diversos pedidos à EMTU sobre as linhas de ônibus, porém ainda temos problema. 
Foi solicitada também a mudança do ponto de ônibus para próximo da escola e a 
EMTU disse que não pode fazer essa mudança.

• Divisão de turmas grandes
• Coordenadoria do ADS: As turmas são divididas conforme o PPC do curso e espaço 

de ensino-aprendizado. Salas de aula têm capacidade para 40 alunos e laboratórios 
têm capacidade para 20 alunos, sendo que as aulas em laboratório são divididas 
quando a turma ultrapassa 25 alunos. 



Liste aqui suas críticas e/ou sugestões ao 
curso e/ou a este questionário.
• Conheço as atividades de extensão, pesquisa e outros citados, porém não sei o 

que fazem. Poderia ser divulgado mais, até mesmo para mais oportunidades.
• CPA: As atividades da extensão e pesquisa podem ser consultadas no site do câmpus. A CPA 

encaminhou esse ponto às áreas responsáveis.

• Cobrar mais os TCCs.
• Coordenadoria do ADS: Trabalhar com os alunos a conscientização do tempo para 

elaboração do TCC. Discutir com os professores a importância dos TCCs, maior envolvimento 
e quantidade de alunos por professor para conseguirmos atender a demanda que temos.

• Dificuldades que a reitoria impõe, com processos "burrocráticos", que dificultam 
e prejudicam as decisões no gerenciamento e manutenção da escola.
• Direção Geral: É preocupação da direção deixar os processos mais eficientes, porém nem 

tudo está no escopo da direção. Muitos apontamentos feitos pelos servidores são levados no 
REDIR e COLDIR como forma de melhoria. 


