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1. Introdução
Este Relatório de Autoavaliação Institucional tem como objetivo mostrar as principais ações que
ocorreram em 2018 no Campus Hortolândia no que diz respeito às suas dimensões e mostrar o
resultado da avaliação aplicada no final do referido ano.
As ações feitas no ano de 2018 foram desenvolvidas pelas diferentes coordenadorias existentes
no nosso câmpus, seja Administrativa (CAD), Coordenadoria de Pesquisa e Inovação (CPI),
Coordenadoria de Extensão (CEX), Coordenadoria da Biblioteca, Diretoria Adjunta Educacional
(DAE) e outras comissões existentes no câmpus. O papel da Comissão Própria de Avaliação
(CPA) foi compilar os dados de 2017, enviar a direção e aguardar os resultados para escrita do
relatório. A CPA trabalha de forma independente, no entanto, não tem o poder para interferir nas
coordenadorias existentes a não ser informando o resultado das pesquisas.
Este é uma Versão Parcial do Relatório de Autoavaliação Institucional, conforme solicita Nota
Técnica INEP/DAES/CONAES, Nº 65, de outubro de 2014.
2. Identificação do Câmpus
NOME: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Câmpus Hortolândia
SIGLA: HTO-IFSP
CNPJ: 10.882.594/0019-94
ENDEREÇO: Avenida Thereza Ana Cecon Breda, s/nº – Vila São Pedro
Hortolândia – SP - CEP: 13.183-250
TELEFONE: (19) 3865-8070
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: http://hto.ifsp.edu.br
DADOS SIAFI: UG: 158578
GESTÃO: 26439
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: Portaria nº 1.170 de 22/09/2010
3. Histórico e caracterização do Câmpus
O Câmpus Hortolândia foi construído mediante atendimento à Chamada Pública do MEC/SETEC
no 001/2007 – Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica – FASE II. Está
localizado, portanto, no município de Hortolândia, no Estado de São Paulo.
Sua autorização de funcionamento se deu através da Portaria n° 1.170, de 21 de setembro de
2010. O câmpus iniciou suas atividades educacionais em fevereiro de 2011, oferecendo o Curso
Técnico em Informática em dois turnos, tarde e noite.
O Câmpus Hortolândia atendeu inicialmente aproximadamente 80 estudantes no primeiro ano:
as duas turmas de Técnico Concomitante em Informática citadas. Nesse momento, funcionava
em salas cedidas pela Prefeitura da cidade, no prédio do Centro de Formação de Professores
Paulo Freire.
Em 2012 novamente foram abertas duas turmas do Curso Técnico Concomitante em Informática,
uma à tarde e outra no período noturno. Também foram ofertadas vagas, no início do semestre,
em parceria com a Secretaria do Estado, para duas turmas de cursos técnicos na forma integrada
ao Ensino Médio (Fabricação Mecânica e Informática), atendidas na própria escola estadual, a
E. E. Liomar Camera Freitas. Essa parceria fundamentou-se em um conjunto de instrumentos
legais, entre eles, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Decreto Estadual nº
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57.121/2011, a Resolução SEE nº 47/201 e um Termo de Acordo de Cooperação Técnica
envolvendo as duas instituições.
Nessa época o IFSP-Hortolândia possuía aproximadamente 10 docentes e 5 técnicos
administrativos. Essa estrutura perdurou até agosto de 2012, quando ocorreu a mudança para
as suas instalações próprias.
Em setembro desse mesmo ano, chegaram mais servidores e, portanto, em outubro foram
abertas inscrições, via vestibular, para os cursos técnicos concomitantes para iniciar em 2013.
O ensino superior teve sua primeira oferta no Câmpus este ano. Por meio do SISU foram
ofertadas 40 vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistema no período noturno.
No início de 2013, o Câmpus recebeu mais servidores, organizou mais laboratórios e pôde
oferecer, no segundo semestre, o Curso Técnico Concomitante em Eletroeletrônica, além de dar
seguimento aos cursos de Técnico em Informática e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
O término da construção de um segundo bloco de salas de aula, posteriormente denominado
Bloco A, ocorrido em agosto de 2015, aumentou a infraestrutura voltada à prática do ensino no
Câmpus Hortolândia em 5 salas de aula e 5 salas disponíveis para a instalação de laboratórios.
Também foi entregue neste período o auditório do Câmpus.
Ainda no segundo semestre de 2015, novos servidores docentes e técnico-administrativos foram
nomeados com o objetivo de viabilizar a abertura de três turmas de Cursos Técnicos Integrados
ao Ensino Médio. Esses cursos tiveram início em 2016. Com oferta em três eixos – Automação
Industrial, Informática e Mecânica – foram abertas 120 vagas para estudantes nessa modalidade.
Em 2017, o Câmpus Hortolândia iniciou a oferta do Curso Superior de Licenciatura em
Matemática e o Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, ambos com 40 vagas.
Atualmente o Câmpus Hortolândia chegou ao seu limite em termos de força de trabalho docente
e, com a homologação do último concurso, deve chegar ao número máximo de servidores
técnico-administrativos. Os Cursos Técnicos em Eletroeletrônica, em Fabricação Mecânica e em
Manutenção e Suporte em Informática; os Cursos Técnicos em Automação Industrial, em
Informática e em Mecânica Integrados ao Ensino Médio; e os Cursos Superiores de Licenciatura
em Matemática e de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) compõem
atualmente o que a cidade costuma chamar de “a Federal”.
Por meio da Coordenadoria de Extensão do Câmpus, são oferecidos diversos cursos para a
comunidade, dentre os quais destacamos o Curso de Informática para a Terceira Idade, o Curso
de Matemática para Concursos Públicos, o Curso de Resolução de Problemas Matemáticos e os
Cursos de Língua Estrangeira (Espanhol e Francês).
O Projeto Miniempresa, oferecido em parceria com a Associação Junior Achievement Brasil e a
Empresa Dell Computadores do Brasil LTDA também teve um importante impacto na
comunidade acadêmica pois permitiu aos alunos do curso superior em Análise e
Desenvolvimento de Sistema se desenvolverem em diferentes áreas de conhecimento
aprendendo além do oferecido em sala de aula.
4. Cursos Superiores do Câmpus em 2018
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Nome do Curso

GRAU

Licenciatura em Matemática*
Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas

Licenciatura
Tecnológico

Valor
CC

Ano
CC

CPC
ANO

Valor
ENADE

ENADE
ANO

4

2014

2016

3

2017

Obs: *O curso de Licenciatura ainda não passou por avaliação do MEC.

5. Metodologia
A estratégia adotada pela nova comissão da CPA, composta para o biênio de 2018-2019, foi a
revisão de todas as perguntas aplicadas no ano anterior junto a CPA Geral e locais. A partir das
sugestões feitas, foram montados os novos questionários para os três segmentos: discentes,
docentes e técnicos administrativos em educação (TAE).
Esses questionários foram enviados à coordenadoria de Tecnologia de Informação (TI) para
criação de um formulário online utilizando o software livre Limesurvey. Participaram desta
avaliação todos os discentes (cuja situação no sistema era “Matriculado” e posteriormente
“Matrícula Vínculo Institucional”), docentes e técnicos administrativos que possuíssem um e-mail
institucional cadastrados. A TI enviou pelo e-mail institucional dos três segmentos o convite para
participação no questionário informando o link e código de acesso. Esse processo foi feito pela
presidente da CPA Central e TI. A comissão local de Hortolândia não fez parte do processo,
somente recebendo informações da presidente da CPA Central.
O questionário online é uma forma de obtenção de dados e como toda técnica, tem suas
vantagens e suas limitações. Os dispositivos móveis vêm crescendo ultimamente, o uso do
questionário online permite que as pessoas respondam o questionário no momento que a pessoa
julgar mais oportuno. A desvantagem do processo é que no câmpus somente 30% dos discentes
aderiram ao e-mail institucional e apesar dos esforços gastos de conscientização da importância
do seu uso, não temos controle sobre isso, afetando negativamente a pesquisa.
A cada ano, a CPA-IFSP promove a avaliação desses mecanismos e da metodologia utilizados,
com o objetivo de aperfeiçoar o processo de Autoavaliação, como instrumento de planejamento
e gestão acadêmico-administrativo e atendimento às normas de avaliação da educação superior
do INEP/MEC.
Os indicadores utilizados neste instrumento foram aferidos a cada um dos indicadores de cada
um dos cinco eixos, de 1 a 5, da seguinte forma:
Indicador

Descrição

(1) Não conheço. Desconhece o item ou aspecto tratado na questão.
(2) Insuficiente.

O item ou aspecto avaliado não tem sido tratado de forma adequada ou
não se apresenta dentro do esperado.

(3) Suficiente.

O item ou aspecto avaliado atende ao esperado, mas poderia e deveria ser
melhor.

(4) Bom/Boa.

O item ou aspecto avaliado atende integralmente aos seus propósitos e/ou
objetivos.

(5) Excelente.

O item ou aspecto avaliado está acima das expectativas.
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Planejamento estratégico da autoavaliação
A CPA-IFSP é o órgão responsável pela implantação e desenvolvimento do Programa de
Avaliação Institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia São Paulo - IFSP,
com as atribuições de condução dos processos de avaliação internos, de sistematização e de
prestação das informações solicitadas pelo INEP.
O primeiro passo para realização da autoavaliação foi a revisão dos questionários. Esse
processo foi feito localmente e depois socializado com todos os campi até chegarmos a um
consenso sobre o questionário.
Após finalizado os questionários, o mesmo foi enviado a TI para preparação do ambiente online.
Essa etapa foi feita pela CPA Central. A CPA local foi responsável pela divulgação da data a
comunidade e explicação do processo.
Como houve a obrigatoriedade do uso do e-mail institucional, a CPA HTO passou em todas as
salas dos cursos superiores para sensibilizá-los da importância da realização da autoavaliação
e também para criação do e-mail institucional. Todas as salas receberam instruções de como
criar o e-mail institucional, que foi divulgada no portal institucional. Em paralelo, em reunião de
área foi solicitado aos professores que dessem aulas em laboratório que ajudassem na criação
do e-mail e posteriormente que dessem um tempo em aula para que os alunos pudessem
responder ao questionário.
Os coordenadores dos cursos superiores também foram acionados para que mandassem e-mail
aos alunos via SUAP, para garantirmos que todos estivessem cientes da autoavaliação
institucional. Referente aos técnicos administrativos e docentes, a divulgação foi feita via e-mail
institucional pela comunicação oficial do câmpus (COMUNICA HTO). Além disso, houve
comunicado sobre a autoavaliação no portal da reitoria e no portal do câmpus, com banner e
notícia, onde foi explicado sua importância e como seria feito a autoavaliação.
Também nos e-mails divulgados, foram enviados os links para os vídeos feitos localmente para
esclarecer o que é CPA, PDI e PPP. Trabalho desenvolvido pela CPA-HTO para facilitar o
entendimento das siglas pela comunidade respondente a avaliação institucional.
Como houve prorrogação de prazo para resposta ao questionário, todo o processo de divulgação
interno foi feito novamente (e-mail aos coordenadores de curso, aos servidores e atualização da
notícia no portal).
Após o fechamento da autoavaliação, a CPA Central passou planilhas com os dados coletados
para que cada CPA dos campi fizesse seu relatório local.
Quantitativo de aptos e adesões da pesquisa
Indicador

Aptos Adesão

%

Discentes

283

38

13,4

Docentes

88

46

52,3

Técnicos Administrativos

42

19

45,2
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Gráfico 1. Comparação a adesão a autoavaliação institucional por segmento
Comparado ao ano de 2017 (Gráfico 1), o número de participantes diminuiu em todos os
segmentos. O resultado obtido na participação dos discentes já era esperado. Ao aplicar o
questionário, a não adesão ao e-mail institucional por grande parte dos discentes (70%) já era
conhecido e também havia o relato de alguns discentes sobre problemas na utilização deste email. Esse tópico foi discutido em reunião geral da CPA, porém a diretriz dada foi que só poderia
ser usado esse e-mail institucional e que não seria mandada cópia do link da autoavaliação e
senha ao e-mail pessoal dos estudantes. A redução na participação dos TAEs acreditamos que
seja em função da maioria dos funcionários não trabalharem diretamente ao ensino superior,
além de termos 6 servidores afastados (licença maternidade, mestrado e empréstimo a reitoria
e justiça eleitoral). Por parte dos docentes, somente uma porcentagem trabalha diretamente
ligada ao ensino superior e dentro do segmento docente há 19 professores substitutos, ou seja,
21% dos professores efetivos estão afastados.
Quantitativo de adesões de discentes por curso
Indicador

Aptos

Adesão

%

Licenciatura em Matemática

51

14

27

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

232

24

10

6. Análise dos dados de novembro de 2018 e propostas de ações para 2019
Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos na autoavaliação institucional aplicada
em novembro de 2018 e as possíveis ações para o ano de 2019. A seção está organizada de
acordo com o eixo avaliado.
Eixo 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A primeira questão da autoavaliação do IFSP referente ao ano de 2018 verificava o conhecimento
da comunidade sobre o Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional. Para tanto, foram
apresentadas questões que dizem respeito à constituição da CPA, à divulgação dos resultados
dos processos de avaliação e ao conhecimento do impacto desses resultados no processo de
planejamento institucional.
Os dados coletados acerca do conhecimento da comunidade sobre a constituição da CPA são
indicados no Gráfico 2. Sua análise mostra que a maioria das pessoas conhece ou já ouviram
falar sobre a CPA. Porém, é preciso realizar um trabalho melhor entre os alunos e TAEs para
tornar essa taxa maior para os próximos anos. Os docentes aumentaram seu conhecimento
sobre o assunto.
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Gráfico 2. Conhecimento sobre a constituição da CPA
A avaliação sobre a disseminação e discussão (Gráfico 3), pelos câmpus e reitoria do IFSP, dos
resultados obtidos nas avaliações institucionais mostra que é necessário melhorar a divulgação
dos resultados pois somente 50% dos docentes responderam favorável a essa questão. Os TAEs
e discentes tiveram apenas 36% com conhecimento a essa divulgação de resultados.

Gráfico 3. Disseminação/discussões sobre as avaliações institucionais do IFSP
Em relação ao questionamento sobre o uso da avaliação institucional no planejamento do IFSP
(Gráfico 4), 47% dos discente, 45% dos docentes e 36% dos TAEs responderam que os
resultados são usados. No entanto, acreditamos que os discentes não compreenderam a
questão, pois achamos estranho na análise ter 36% com conhecimento sobre a CPA e sobre os
resultados divulgados por ela e 46% afirmarem que os dados são usados no planejamento.

Gráfico 4. Impacto na avaliação institucional no planejamento do IFSP
Comparado ao ano de 2017 houve uma melhora significativa no conhecimento sobre o que é a
CPA, porém seus resultados e como eles impactam no planejamento institucional precisam ser
melhorados. Há um percentual significativo de desconhecimento e/ou de consideração negativa
sobre esses aspectos, especialmente se adicionada, às respostas que indicam desconhecimento
e/ou insuficiente o total de não respondentes, o que pode também indicar não conhecimento por
parte da comunidade.
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Portanto, sugere-se manter algumas ações iniciadas em 2018 como manter a página da CPA,
fazer outros vídeos que sejam fáceis de serem vistos e que informem sobre os aspectos das
avaliações, enviar e-mails de informação pelo SUAP, via coordenador de curso e também
socializar os resultados na internet (facebook do câmpus, página institucional e comunicação
oficial para os servidores) e se necessário realizar apresentações acerca da CPA. Reforçamos
novamente que o número de participação discente nesta avaliação não é uma percentagem
representativa em relação a quantidade de alunos em função da obrigação do uso institucional
para a pesquisa.
Nos anos anteriores era feita uma apresentação institucional sobre esses dados, porém havia
baixa adesão de participantes. Por esta razão, os resultados passaram a ser divulgados via mídia
online e no momento, para o resultado de 2019 deverá ser feita nova avaliação para divulgação
de resultados.
Eixo 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
O Eixo 2 da Avaliação Institucional do IFSP realizada no ano de 2018 contemplou as dimensões
1 e 3 indicados no artigo 3º da Lei N° 10.861: a missão do IFSP e o seu Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI.
O conhecimento da comunidade sobre a missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) do IFSP está demonstrado no Gráfico 5, onde é possível observar que a maioria possui
um conhecimento bom ou muito bom sobre os temas, somado aos que tem conhecimento
suficiente, o índice se torna muito eficiente. Observa-se que houve uma melhora em todos os
segmentos se comparado ao resultado de 2017.
Acredita-se que essa melhora sobre a missão do PDI do IFSP se deve ao fato de no último ano
o PDI ter sido atualizado e houve assembleia de decisão de cursos, obrigando assim, que as
pessoas se envolvessem sobre o tema.

Gráfico 5. Conhecimento sobre a Missão e PDI do IFSP
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Gráfico 6. Coerência entre o PDI e as ações de ensino, pesquisa e extensão
As próximas questões aplicadas referenciam a coerência entre o PDI e as ações de ensino,
pesquisa e extensão. O Gráfico 6 mostra os dados coletados onde é possível verificar que há
um conhecimento maior (50%) em relação as atividades de ensino e pesquisa e PDI. No entanto,
analisando os demais dados é visível que a comunidade não tem conhecimento suficiente sobre
essas questões. Analisando os segmentos separadamente (Gráfico 7), percebe-se que os
discentes e TAEs tiveram uma taxa alta em não responder as questões.

Gráfico 7. Análise dos dados referente a Ensino, Pesquisa e Extensão por segmento
Houve, ainda, solicitação para que a comunidade avaliasse a proposição e desenvolvimento pelo
IFSP de projetos, ações e atividades que dizem respeito à elevação das condições econômicas
e sociais, contemplando aspectos de desenvolvimento regional, infraestrutura urbana e
qualidade de vida da população, previstos no seu PDI. Conforme pode-se observar nos gráficos
abaixo, a comunidade se mostrou positiva nas ações que são feitas referente aos impactos
econômicos e sociais, mostrando que o câmpus se preocupa com seu entorno e busca ações de
parceria com a comunidade. Os gráficos (Gráfico 8) apresentam respostas de 58% favoráveis as
ações de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura Urbana, 68% favorável as melhorias de
condições e qualidade de vida e 57% a favor da Inovação Social. Contudo, ainda é possível
verificar a necessidade de uma maior divulgação dos projetos e ações institucionais para
melhorar a visão da comunidade nesses aspectos.

Gráfico 8. Coerência entre o PDI do IFSP referente ao desenvolvimento regional e aspectos
sociais
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No escopo das ações desenvolvidas pelo IFSP, previstas no seu PDI, se situam as que se
caracterizam como Ações Afirmativas entendidas como um conjunto de políticas públicas de uma
determinada sociedade para a proteção de minorias e grupos discriminados. A ação afirmativa
visa remover barreiras, formais e informais, que impeçam o acesso ao mercado de trabalho, a
universidades e a posições de liderança. No escopo dessas ações foi indicada para avaliação
da comunidade a atuação do IFSP em relação a defesa e promoção dos direitos humanos, da
igualdade étnico-racial e ao acesso e apoio a estudantes em situação de vulnerabilidade social.
Conforme apresentado no Gráfico 9, a comunidade avaliou positivamente as chamadas Ações
Afirmativas realizadas pelo câmpus, no entanto, 36% dos TAEs não responderam a essa
questão.
Embora, de fato, o IFSP possua uma política sistematizada em relação às Ações Afirmativas,
traduzida nos processos de ingresso por cotas, na institucionalização do Programa Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES), do Núcleo de Estudos e Pesquisas Afrobrasileiros e Indígenas
(NEABI), do Núcleo de Estudos sobre Gênero e Sexualidade (NUGS), do Núcleo de Apoio às
Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), é preciso buscar formas de
divulgação que ultrapassem os beneficiados, aumentando o nível de conhecimento da
comunidade em geral sobre elas. No câmpus há projetos de extensão que incentivam essas
questões: Experimentações Escritas e Imagéticas - questões afro-brasileiras e indígenas e
Memórias - encontros com raízes africanas e indígenas. Além do Olha Ela que visa debater a
questão de gênero.

Gráfico 9. Atuação do IFSP em Ações Afirmativas
A análise feita pelos alunos, professores e servidores administrativos do IFSP sobre o eixo de
desenvolvimento institucional mostrou que, embora o PDI e a Missão Institucional ainda não
sejam de conhecimento de toda a comunidade, parte significativa dela conhece e reconhece
como positivas as ações desenvolvidas pelos câmpus que têm como propósito a atuação
institucional no âmbito socioeconômico e, destacadamente, as que se caracterizam como ações
afirmativas.
Eixo 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS
O Eixo 3, denominado Políticas Acadêmicas, se constitui como um conjunto de ações relativas
ao ensino, à pesquisa, à extensão, à inovação e à internacionalização com vistas à melhoria dos
processos e procedimentos que tenham impacto mais direto no corpo discente, mas que
envolvem todos os sujeitos pertencentes à Instituição: discentes, docentes, técnicos
administrativos e até mesmo a comunidade externa (empresas, governos, etc).
Duas questões acerca das políticas acadêmicas buscaram traduzir a avaliação dos discentes e
docentes acerca da atualização curricular e do uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
Em ambas as questões (Gráfico 10), a avaliação se mostrou positiva, no caso da atualização
curricular houve uma avaliação positiva por cerca de 63% dos respondentes e sobre a AVA,
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67%. Porém, fazendo a análise dos gráficos, é possível verificar que aproximadamente 35% não
possuem conhecimento (não conheço, insuficiente e sem resposta) sobre os assuntos.
Comparando o resultado obtido com a avaliação feita em 2017, nota-se que entre os resultados
por segmento pioraram em realização a atualização curricular. Percebemos que apesar do NDE
dos cursos terem interesse em atualização do currículo, o processo ainda é bastante moroso
devido ao tramite a seguir. Por exemplo: a atualização do currículo do ADS começou em
dezembro de 2016 e terminou em dezembro de 2018 e não houve mudança estrutural, houve
somente uma atualização para inclusão do ensino a distância já previsto em lei. Em relação ao
AVA percebeu-se uma mudança positiva no segmento dos docentes, em 2017 somente 33% se
mostraram favorável ao seu uso, porém em 2018 obteve-se uma taxa de 76% com conhecimento
sobre o assunto.
Percebe-se que o uso de AVA tem sido usado mais frequentemente, isso ajuda aos estudantes
e professores, porém é sabido a necessidade de uma melhora em como utilizar esses ambientes
de maneira mais eficiente junto aos alunos.

(a)
(b)
Gráfico 10. Análise dos dados referente a atualização curricular e AVA
Essa avaliação satisfatória deve ser um incentivo para que o IFSP mantenha em movimento seus
currículos e incentive ainda mais o uso de novas tecnologias, voltadas ao desenvolvimento de
seus cursos.
Neste eixo também foram avaliados o conhecimento dos discentes, docentes e TAEs sobre a
existência e o impacto dos programas de monitoria e de iniciação científica, assim como o
desenvolvimento de material didático e seu uso pelos professores. O Gráfico 11 apresenta os
resultados dessas questões, em relação ao material didático é possível verificar que dentre os
que conhecem o assunto, o material é adequado; em relação a monitoria é possível verificar um
grande desconhecimento sobre o assunto, somente 44% julgam a monitoria adequada, e;
relativo a questão de iniciação científica, 55% julgaram seu conhecimento suficiente, bom ou
muito bom.
O Gráfico 12 apresenta o resultados das respostas a essas questões em comparação com o ano
de 2017 em relação aos que possuíam um conhecimento suficiente, bom ou muito bom sobre
esses assuntos, é possível verificar que só houve melhora nos dados coletados referentes aos
docentes e material didático. Desta forma, é preciso divulgar mais informações sobre iniciação
científica e monitoria para todos os segmentos para que se alcance um público maior na próxima
pesquisa. Em relação ao material didático, é possível verificar que os TAEs possuem um maior
desconhecimento sobre os assuntos, o que faz sentido visto que a maioria dos TAEs não tem
acesso a essa informação.
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Gráfico 11. Material Didático, monitoria e iniciação científica no IFSP

Gráfico 12. Comparação com relação a pesquisa de 2017 referente ao material didático,
monitoria e iniciação científica
Na sequência da avaliação institucional foram obtidos dados que dizem respeito ao
conhecimento e reconhecimento da comunidade acerca dos projetos e outras ações de
pesquisa, extensão e inovação, assim como ao apoio para a realização dessas ações.
As primeiras perguntas são referentes ao conhecimento das ações de pesquisa que visam: a
melhoria de aprendizado, o desenvolvimento de tecnologias e o desenvolvimento
artístico/cultural. Os dados obtidos referente a essas questões estão mostradas no Gráfico 13
onde é possível notar que a maioria dos TAEs não responderam a esses questionamentos, nos
segmentos docentes e discentes, todos as questões obtiveram um nível de conhecimento maior
que 50%. Ao se comparar os dados com o ano de 2017, todos os segmentos tiveram uma piora
na avaliação, isso indica que um trabalho de divulgação se faz necessário.

Gráfico 13. Análise dos dados referente as ações de pesquisa que visam melhoria de
aprendizado, desenvolvimento tecnológico e artístico/cultural
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Referente ao conhecimento das ações de extensão que visam a melhoria de aprendizado, é
possível notar que a comunidade conhece melhor as ações de extensão do que as ações de
pesquisa. O Gráfico 14 apresenta os dados obtidos, nota-se que há uma taxa de TAEs que
desconhecem o tema, no entanto, 60% dos discentes, 63% dos docentes e 52% dos TAEs
tiveram uma resposta positiva sobre o conhecimento dessas atividades.

Gráfico 14. Análise dos dados referente as ações de extensão que visam melhoria de

aprendizado
Referente a apoio a participação em eventos de caráter científico, as publicações e concessão
de bolsas, o Gráfico 15 mostra o resultado obtido nos três segmentos. Baseada nas informações
coletadas, observa-se que os TAEs têm um desconhecimento maior sobre o suporte oferecido
pelo IFSP, somente 26% se mostraram favoráveis. Os discentes e docentes tem um grau maior
de satisfação quanto a estas questões. Comparado as respostas do ano 2017, os segmentos
discentes e docentes tiveram um pequeno desvio, mostrando que não houve melhora nem piora
significativa nesses tópicos. Para o segmento TAEs, por conta do desconhecimento
demonstrado, houve uma piora nesses índices.

Gráfico 15. Apoio para as atividades de ensino, pesquisa e extensão
Referente ao conhecimento de grupos de pesquisa no IFSP, os dados mostram que ainda há
muito desconhecimento sobre o tema (Gráfico 16). O único segmento que mostrou um
conhecimento maior que 50% foi o de docentes. Comparado ao ano de 2017, todos os
segmentos tiveram o nível de conhecimento pior, dentro dos discentes, a taxa obtida de
conhecimento (considerando suficiente, bom ou muito bom) em 2017 foi de 63% contra 39%
obtida neste ano; entre os docentes esse conhecimento passou de 55% em 2017 para 52% em
2018 e; dentre os TAEs esse desconhecimento aumentou muito, visto que o índice de 2017 era
de 54% e em 2018 passou a 16%.
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Gráfico 16. Análise dos dados referente ao conhecimento sobre grupos de pesquisa no IFSP

Referente a inovação tecnológica e propriedade intelectual, foram avaliados se os respondentes
conheciam: (i) as ações desenvolvidas pelo IFSP e (ii) as ações previstas/implantadas pela
instituição, conforme proposto no PDI. Conforme pode se observar no Gráfico 17, os TAEs
desconheciam o tema, os docentes e discentes, em sua metade (50%), consideram que tem
conhecimento suficiente ou bom/muito bom sobre esse tema.

Gráfico 17. Análise dos dados coletados referente a inovação tecnológica
O processo de internacionalização do IFSP, entendido como uma aproximação das IES situadas
em diferentes partes do mundo com participação de alunos e professores, tornando as
instituições e os sujeitos mais capacitados a responderem aos requisitos e desafios de uma
sociedade globalizada, foi avaliado por discentes, docentes e TAEs. O resultado obtido a essa
questão (Gráfico 18) mostra que a comunidade ainda possui um total desconhecimento sobre o
assunto e sendo esse um tópico de interesse da Instituição, o mesmo deve ser melhor trabalhado
e divulgado.
O IFSP por meio da Assessoria de Relações Internacionais (Arinter) vem trabalhado nessa
questão, porém ainda não uma visibilidade e quantidade suficiente de bolsas que atenda a toda
comunidade.
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Gráfico 18. Análise referente aos dados sobre política e ações do IFSP relativas à
internacionalização
Referente a avaliação feita sobre a divulgação pelo IFSP de ações voltadas ao estímulo à
produção acadêmica foram considerados os seguintes aspectos: publicações científicas em
geral, ao caráter de sua produção (didático-pedagógica, desenvolvimento tecnológico ou artístico
e cultural) e ao incentivo a obtenção de bolsas, grupos de pesquisa existentes e auxílio para
participação em eventos. Se comparado aos dados obtidos em 2017, todos os segmentos
avaliaram uma piora nesse item.
O Gráfico 19 mostra que 50% do segmento docente concorda que há uma divulgação suficiente,
boa ou muito boa de publicações científicas em geral (em 2017, 58% se mostravam favoráveis).
O segmento discente tem uma avaliação positiva de somente 43% dos respondentes (em 2017,
65% responderam de forma positiva) e no segmento TAE somente 15% (em 2017, foram 45% a
favor).

Gráfico 19. Análise relativa a divulgação dada a publicações científicas em geral
Avaliando a divulgação feita considerando o caráter da produção: didático-pedagógica,
desenvolvimento tecnológico ou artístico e cultural. O Gráfico 20 apresenta os dados obtidos em
todos os segmentos e pode-se observar que os segmentos discentes e docentes mantém em
média uma percentagem de 50% de avaliação positiva considerando as respostas suficiente,
boa e muito boa. O segmento TAE considera positivamente somente as divulgações que
envolvem as produções artísticas e culturais que fica em torno de 46%.
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Gráfico 20. Análise relativa a divulgação de publicações de diferentes aspectos
O Gráfico 21 apresenta os dados referente a (i) divulgação de bolsas de ensino, pesquisa e
extensão, (ii) existência e participação em grupos de pesquisa e (iii) possibilidade de obtenção
de auxílio para participação em evento. Analisando os dados, é possível verificar que o único
item comprovadamente positivo foi avaliado pelo segmento docente referente ao grupo de
pesquisa, que 76% respondeu que é suficiente, bom ou muito bom. Docentes e discentes (50%)
responderam que as bolsas são bem divulgadas considerando suficiente, bom ou muito bom. Os
demais segmentos e aspectos são todos avaliados na sua maioria como não conheço,
insuficiente ou as questões não foram respondidas.

Gráfico 21. Análise relativa a divulgação dada à obtenção de bolsas, participação em grupos
de pesquisas e auxílio a participação em eventos
As bolsas de extensão são divulgadas através do site institucional do câmpus, nos murais dos
quadros de extensão e facebook. No caso da pesquisa, as informações necessárias para
submissão de projetos de pesquisa, sejam com bolsa ou voluntários, são divulgadas em editais
específicos ao final do ano e estão disponíveis no site do câmpus e da PRP. No caso dos projetos
aprovados, os mesmos são divulgados pelos próprios orientadores aos alunos interessados, nas
salas de aula ou pela internet. Quando há necessidade, a CPI divulga m mural, portal do câmpus
e nas salas os projetos em que há vagas abertas para bolsistas. A seleção dos alunos fica a
cargo dos orientadores.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA
CAMPUS HORTOLÂNDIA

Os próximos tópicos da pesquisa faziam referência a facilidade de acesso a informação pela
comunidade externa e interna quanto a: (i) informações sobre os cursos oferecidos, (ii) projetos
e atividades de extensão e pesquisa, (iii) relatórios que apresentem resultados das avaliações
institucionais, (iv) obtenção de dados de transparência institucional e (v) acesso à ouvidoria.
O Gráfico 22 mostra os resultados obtidos e é perceptível que na maioria dos casos há uma
avaliação positiva na divulgação das informações. O segmento TAE avalia acima de 50%
somente as informações referentes a divulgação de cursos e projetos e atividades de pesquisas
e extensão. Porém essa resposta contradiz a análise feita na questão anterior sobre a divulgação
desses projetos, que no segmento TAE só 15% se mostraram favoráveis.
Todas as informações do câmpus estão disponíveis no portal desde 2013, apresentando os
cursos, projetos pedagógicos, divulgando projetos de pesquisa e extensão e sendo atualizado
com notícias sobre bolsas, aproveitamento de estudos, período de matrículas e outras
informações pertinentes. Os servidores do câmpus também são informados por e-mail de todas
as notícias de bolsas, projetos e avaliações institucionais que ocorrem e seus resultados.
Infelizmente, nem todos tem o hábito de ler o portal da Instituição ou seu e-mail institucional. No
último ano foi necessário um memorando da DAE informando a todos os docentes a
obrigatoriedade de leitura do e-mail para cumprimento de prazos do IFSP e para atender a
convocações. Por causa desta atitude, percebe-se o quanto é difícil alguns servidores
acompanharem as informações em portais, e-mails ou mídias sociais.

Gráfico 22. Análise referente a facilidade de acesso a informações
Para o segmento discente, a avaliação contou com algumas perguntas adicionais para saber
sobre alguns programas desenvolvidos pelo Instituto, são eles: (i) acolhimento aos alunos
ingressantes, (ii) ações voltadas à acessibilidade de estudantes com necessidades específicas,
(iii) ações voltadas a alunos com defasagem de conteúdos da Educação Básica (nivelamento de
conhecimento), (iv) monitoria, (v) apoio psicopedagógico, (vi) possibilidade de participação em
eventos, (vii) possibilidade de realização de viagens de estudo e visitas técnicas e (viii) apoio à
produção científica, tecnológica, cultural, técnica e artística pelos estudantes.
O Gráfico 23 apresenta o resultado da pesquisa quanto a esses aspectos. Ressalta-se que os
estudantes conhecem os programas desenvolvidos, no entanto, dentre todos os programas
questionados, o pior avaliado são as visitas técnicas, somente 34% dos respondentes foram
favoráveis a esse aspecto. Houve um corte de verba na questão de visitas técnicas e viagens de
estudos, por este motivo, acredita-se que haja esse desconhecimento por parte dos alunos.
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Gráfico 23. Análise da avaliação quanto aos programas desenvolvidos no IFSP
O segmento discente também respondeu sobre ações que são desenvolvidas pelo IFSP visando
atender sua inserção profissional e social após formados (egressos), considerando os seguintes
aspectos: (i) desenvolvimento da responsabilidade social e cidadania, (ii) empregabilidade, (iii)
preparação para o mundo do trabalho, (iv) relação do IFSP, e dos seus egressos, com entidades
de classe e (v) relação do IFSP com as empresas/segmentos dos setores para os quais forma
profissionais.
É possível verificar no Gráfico 24 os resultados obtidos quanto a questão das atividades
desenvolvidas visando o egresso do estudando do IFSP. De maneira geral, 50% dos estudantes
ou mais consideraram todas as ações desenvolvidas como suficiente, boas ou muito boas,
contudo, há uma porcentagem muito alta de estudantes que não responderam, o que vale a pena
ter novas atitudes para divulgação dos resultados.
Há projetos de extensão que visam palestras de formação sobre empregabilidade e mundo do
trabalho, essas ações são feitas todos os anos e envolvem os alunos, servidores, comunidade
externa e empresas. Além disso, há também parcerias com empresas para melhorar a
articulação entre escola-empresa para desenvolvimento dos alunos.

Gráfico 24. Análise dos resultados dos aspectos desenvolvidos para o egresso dos estudantes
A próxima questão era referente a atuação da coordenação do seu curso, considerando: (i)
representatividade do Núcleo Docente Estruturante (NDE), (ii) representatividade do Colegiado
de curso e (iii) atendimento da coordenação aos alunos. As respostas obtidas nesta questão
estão exibidas no Gráfico 25, no geral, a avaliação é bastante positiva, no entanto, é preocupante
que em torno de 30% não responderam a esses questionamentos.
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Gráfico 25. Análise do coordenador em relação a participação no NDE, colegiado e
atendimento da coordenação.
A próxima questão foi em relação a atuação dos professores do curso, considerando: (i) atuação
de forma geral, (ii) participação dos docentes nas ações relativas ao curso e (iii) atendimento aos
alunos nos horários de disponibilidade indicados pelos professores. Da mesma maneira que o
gráfico anterior, as respostas foram positivas (vide Gráfico 26), no entanto, 30% não
responderam a esse questionamento, o que é muito preocupante uma vez que não há como o
aluno não saber do desempenho dos professores, principalmente em relação a esses tópicos
abordados na pesquisa. Acredita-se que devido ao questionário longo, os alunos se cansam e
param de ler e consequentemente responder as questões da avalição.

Gráfico 26. Análise da atuação do corpo docente
Eixo 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO
O Eixo 4, Políticas de Gestão são questões que visam avaliar a gestão da instituição, há
perguntas comuns para os três segmentos, e outras aplicáveis somente aos servidores
(docentes e TAEs).
Considerando os três segmentos, foram avaliados a (i) autonomia e representatividade nos
órgãos de gestão e colegiados, (ii) coerência e agilidade nos critérios de indicação e recondução
dos membros dos órgãos, (iii) visibilidade e transparência sobre os temas tratados nas reuniões,
(iv) sistema de matrícula, de lançamento de notas e faltas, divulgação de resultados, entre outros,
(v) facilidades conferidas pelo Sistema Acadêmico - SUAP, relativamente à inserção de
informações,
extração de documentos atendendo à necessidade dos alunos e às
especificidades das atividades desenvolvidas por professores e técnicos administrativos, (vi)
cortesia e agilidade dos servidores técnico-administrativos no tratamento à comunidade interna
e externa e (vii) a execução financeira, considerando as aquisições e serviços contratados e as
atividades de ensino, pesquisa e extensão previstas no PDI do IFSP.
O Gráfico 27 apresenta os dados associados ao resultado desta análise. Observa-se que 42%
do segmento TAE não responderam a essas questões, e de forma positiva (suficiente, bom ou
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muito bom) variaram de 37% a 47% as respostas. No segmento docente a percentagem obtida
para a análise positiva foi maior. Com exceção da pergunta sobre autonomia e
representatividade, 50% do segmento discente avaliou de forma positiva as ações da gestão.

Gráfico 27. Análise dos dados avaliados da gestão da instituição pelos três segmentos.
A qualidade do trabalho do técnico administrativo teve uma avaliação positiva, 63% dos
respondentes afirmaram uma qualidade suficiente, boa ou muito boa neste caso. Esta questão
só foi aplicada a este segmento.
Para o segmento docente foi questionado a coerência entre as formas de contratação,
remuneração, capacitação, avaliação e promoção dos professores/TAE e o Plano de Carreira do
segmento. 74% do corpo docente avaliou essa questão como suficiente, boa ou muito boa
considerando o Plano de Carreira do Corpo Docente. O segmento TAE novamente houve 42%
sem respostas, 42% avaliaram que existe essa coerência e os demais informaram
desconhecimento ou conhecimento insuficiente.
Para os segmentos docentes e TAEs foram questionadas a gestão em relação a politicas de
capacitação de cada segmento. Foram avaliados se o Instituto desenvolve: (i) possibilidade de
participação em eventos científicos/técnicos/culturais, (ii) programas, ações e atividades voltados
à formação continuada, (iii) programas, ações e atividades voltados à elevação de
escolaridade/titulação (qualificação acadêmica) e (iv) divulgação de ações relativas às políticas
de capacitação.
Como já ocorreu anteriormente, 42% do segmento TAE não respondeu as questões, em relação
a qualificação acadêmica 37% avaliaram como suficiente, boa ou muito boa. Nas demais
questões, o segmento manteve a média de 47% de respostas favoráveis. Os docentes
apresentaram uma avaliação mais positiva nesses questionamentos, em torno de 75%. Pelos
dados serem semelhantes em todos os aspectos avaliados, não se julgou necessário apresentar
um gráfico para representação dos dados.
Eixo 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA
O Eixo 5 avalia a infraestrutura física do câmpus para o desenvolvimento das atividades de
ensino, pesquisa e extensão. Neste eixo, na análise dos respondentes observou-se que não
responderam a esses questionamentos, 39% dos discentes, 13% dos docentes e 42% dos TAEs
em todas as perguntas. Novamente, acredita-se que devido ao questionário extenso, os
respondentes param de ler e responder a avaliação.
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Para todos os segmentos foi questionado se os recursos de tecnologias de informação e
comunicação utilizados no IFSP atendem às necessidades do ensino, pesquisa, extensão e a
sua comunidade interna e externa. Consideram suficiente, boa ou muito boa 42% dos discentes,
65% dos docentes e 36% dos TAEs.
Os segmentos discentes e docentes responderam sobre a infraestrutura de sala de aula e
laboratórios considerando: quantidade de salas em relação à necessidade do câmpus, a
dimensão da sala de aula considerando o número de alunos atendidos, limpeza, iluminação,
acústica, ventilação, segurança, acessibilidade, conservação e mobiliário instalado. Para as
salas de aulas também houve questionamento sobre a existência de equipamentos de apoio ao
ensino, como projetores, lousas interativas, entre outros. Para os laboratórios foi questionado
sobre a adequação dos equipamentos às necessidades de cursos e/ou projetos de pesquisas,
nível de utilização dos equipamentos existentes e atualização dos equipamentos frente às
exigências atuais da área profissional.
Com exceção dos discentes que avaliaram quantidade de salas de aula suficientes, ventilação,
acessibilidade e conservação abaixo de 50% de suficiente, bom ou muito bom. Todos os outros
aspectos ficaram com uma avaliação positiva em 50% ou mais. O Gráfico 28 apresenta os
resultados da pesquisa nas questões referentes a quantidade de sala de aula e laboratórios e
sua dimensão, iluminação, acústica e ventilação. Se comparado em quantidade, dimensão e
ventilação, as salas de aula apresentam resultados mais satisfatórios na opinião dos
respondentes que os laboratórios.
Houve uma melhora na questão de ventilação nos laboratórios uma vez que foram instalados e
arrumados o ar-condicionado. Há um problema nas salas de aula devido ao tamanho e o uso de
ventiladores, que as vezes apresentam problema. Quanto a quantidade, há a quantidade
suficiente de salas de aula e laboratórios considerando o que foi previsto no Projeto de Curso,
porém muitas vezes, o professor deseja utilizar outro espaço e não há disponibilidade de 2
espaços para uso da mesma disciplina no câmpus. Atualmente, no período noturno há uma
locação total dos espaços.

Gráfico 28. Análise dos resultados referente ao ambiente da sala de aula e laboratórios
O Gráfico 29 mostra o resultado da análise em relação a limpeza, nível de segurança,
acessibilidade e conservação das salas de aulas e laboratórios. É possível observar que
considerando esses aspectos, os respondentes consideram o mesmo nível de satisfação de sala
de aula e laboratórios.
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Gráfico 29. Análise dos resultados referente a aspectos da sala de aula
O Gráfico 30 exibe os dados extraídos em relação ao mobiliário e equipamentos utilizados em
sala de aula e em relação ao mobiliário, adequação dos equipamentos às necessidades dos
cursos, nível de utilização dos equipamentos em laboratórios e atualização dos equipamentos
em relação aos laboratórios. É possível observar que em termos de mobiliário e equipamentos
há pouca diferença de opiniões entre sala de aula e laboratórios. Quanto a utilização dos
laboratórios é possível verificar que os docentes acreditam que há um bom uso e quanto a sua
atualização, na opinião dos discentes, o resultado fica abaixo dos 50%.
Nos laboratórios e salas de aula houve melhoria em questão de mobiliários, pois há muita quebra
de carteira e cadeiras e por este motivo as mesmas são repostas. Em sala de aula houve a troca
de cadeiras e carteiras para cadeiras universitárias com braço, o que ajudou em questão de
espaço interno em sala de aula.

Gráfico 30. Análise dos resultados referente ao mobiliário e equipamentos utilizados em sala
de aula
Em relação a infraestrutura da biblioteca, foram avaliados os seguintes aspectos: dimensão
física, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, nível de segurança, acessibilidade, conservação
e prestação de atendimento educacional especializado.
Somente metade dos respondentes avaliaram como suficiente, bom ou muito bom a dimensão
da biblioteca. Em questão de acessibilidade, somente 42% dos discentes avaliaram como
suficiente, boa ou muito boa. Nos demais aspectos, 50% ou mais dos respondentes analisaram
esses aspectos como suficiente, bom ou muito bom. As informações obtidas nos aspectos
citados acima estão apresentadas no Gráfico 31.
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Gráfico 31. Análise dos resultados referente aos aspectos observados na biblioteca
Além dos aspectos citados, foram avaliados na biblioteca as instalações destinadas ao acervo,
ambientes de estudos individuais e em grupos, espaços destinados para o trabalho dos técnicos
administrativos, acesso online para consultas e reservas, informatização do acervo, serviços de
empréstimos e horário de funcionamentos (vide Gráfico 32). Desses aspectos, o ambiente de
estudo individual foi avaliado como insuficiente por 57% dos docentes e 21% dos discentes, entre
todos os aspectos analisados, este foi o pior. Somente 47% dos discentes e 50% dos docentes
avaliaram como suficiente, bom ou muito bom o ambiente para estudos em grupo.
Em relação a dimensão da biblioteca há um projeto para mudança de espaço, entretanto, será
necessário um estudo mais analítico sobre a viabilidade da execução pois seria necessário
rearranjar outros espaços para essa mudança.
Em relação aos itens existentes, foram adquiridos 445 Títulos e 999 exemplares, 9000 Normas
e acesso a biblioteca virtual universitária da Pearson que consta de 6.500 títulos e acesso ao
portal de periódicos CAPES que possui 178 títulos.

Gráfico 32. Análise dos resultados referente aos aspectos observados na biblioteca
A avaliação institucional também questionou sobre as instalações sanitárias do câmpus,
avaliando os seguintes aspectos: quantidade de banheiros em relação ao público que os utilizam,
dimensão dos banheiros, limpeza, iluminação, ventilação, conservação, adequação mobiliário e
acessórios e disponibilidade de produtos de limpeza. Os três segmentos responderam a estas
perguntas (vide Gráfico 33).
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O segmento TAE, como já citado acima, 42% deixaram sem resposta a avaliação. Sendo assim,
todas as respostas ficaram com uma percentagem abaixo dos 50% em todos os aspectos. O
segmento discente, avaliou 45% como suficiente, bom ou muito bom o mobiliário e acessórios
do banheiro. Quanto a disponibilidade de produtos no banheiro, 47% dos discentes e 46% dos
docentes avaliaram como suficiente, bom ou muito bom. Sendo a disponibilidade de produtos
como o item pior avaliado na infraestrutura das instalações sanitárias.

Gráfico 33. Análise dos resultados referente a infraestrutura das instalações sanitárias
Os espaços de convivências também foram analisados na pesquisa. Foram questionados sobre
a infraestrutura considerando os seguintes aspectos: quantidade, dimensão, limpeza,
iluminação, ventilação, conservação, segurança e mobiliário instalado. Como citado
anteriormente, 42% dos TAEs não responderam ao questionamento, apesar deste dado, o
segmento avaliou em 50% ou mais de forma suficiente, boa ou muito boa todos os aspectos com
exceção do mobiliário (47%). Os segmentos discentes e docentes avaliaram de forma favorável
(considerando 50% ou mais para respostas iguais a suficiente, boa ou muito boa) todos os
aspectos. Porém os que tiveram 53% e 61% de respostas de discentes e docentes foram os
aspectos de quantidade, dimensão e mobiliário. O Gráfico 34 mostra os resultados referentes a
pesquisa sobre a infraestrutura do espaço de convivência.

Gráfico 34. Análise dos resultados referente a infraestrutura do espaço de convivência
O segmento discente avaliou também a infraestrutura disponível para o espaço de alimentação,
considerando os aspectos: quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, conservação,
segurança e adequação do imobiliário instalado. Como citado anteriormente, 39% dos alunos
não responderam ao questionário. Como se pode observar no Gráfico 34Gráfico 35, com
exceção da quantidade, os demais aspectos superaram os 50% como avaliação positiva
(suficiente, boa ou muito boa).
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Gráfico 35. Análise dos resultados referente a infraestrutura do espaço para alimentação
O segmento docente avaliou a infraestrutura referente a sala destinada aos professores,
considerando os seguintes aspectos: quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, nível de segurança, acessibilidade, conservação e adequação ao mobiliário instalado.
O Gráfico 36 apresenta os dados referente a estas questões e é possível observar que os
aspectos foram avaliados de maneira positiva (suficiente, bom ou muito bom). O que chamou a
atenção nesses dados foi a resposta de que um dos docentes não conhecerem o espaço sendo
que somente existe uma sala para este uso e nesse ambiente fica a impressora para impressão
de provas, diários e material didático.

Gráfico 36. Análise dos resultados referente a infraestrutura da sala dos professores
O segmento TAE avaliou a infraestrutura destinada ao espaço para o administrativo
considerando os seguintes aspectos: quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, segurança, acessibilidade, conservação e mobiliário. Pode-se observar no Gráfico 37
que a percentagem de TAE que não responderam ao questionário é muito alta e isso afeta a
análise do resultado. Contudo, aspectos como limpeza e iluminação ficaram com 53% de
respostas como suficiente, boa ou muito boa. Aspectos de quantidade e acessibilidade são os
que precisam de mais atenção nesta análise.
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Gráfico 37. Análise dos resultados referente a infraestrutura das instalações destinadas ao
administrativo
Em relação a iluminação do câmpus, houve melhoria nas áreas na questão da iluminação:
instalação de luz de led e luminária de led. Há também a conservação e troca de lâmpadas em
todos os ambientes.
Eixo 6 – META-AVALIAÇÃO
A meta-avaliação tem como objetivo verificar a forma como a CPA do IFSP realiza o processo
de Avaliação Institucional, considerando os seguintes aspectos: (i) a abrangência do
questionário, as orientações nele contidas e a (ii) forma como foi feita a sua aplicação.
Em relação a abrangência do questionário e suas orientações (Gráfico 38a), os professores se
mostraram mais favoráveis, atingindo um índice de 78%, enquanto que discentes e TAEs
obtiveram uma resposta de 50% e 52% respectivamente. Quanto a forma de avaliação (Gráfico
38b), foi obtido 47% favoráveis no segmento discente, 72% no segmento docente e 53% no
segmento TAEs.
Apesar de consideradas positivas a respostas, graficamente é possível notar que muitos
discentes e TAES não responderam a essas questões, considerando que muitos afirmaram não
conhecer a CPA (resposta do Eixo 1), é possível compreender o motivo desses números em
relação ao questionário. Desta forma, acredita-se que ao melhorar o conhecimento sobre o Eixo
1, esses índices serão melhorados, uma vez que as pessoas saibam do que se trata a CPA e
qual seu objetivo.

(a)
(b)
Gráfico 38. Análise dos dados coletados relativos a meta-avaliação
7. Conclusão
A Avaliação Institucional foi feita conforme planejada, porém houveram alguns problemas que já
eram conhecidos:
- baixa participação discente devido a obrigatoriedade do uso do e-mail institucional;
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- a extensão do questionário também é motivo de reclamação de servidores e discentes, pois as
pessoas se cansam e deixam todas as questões sem resposta, é notável essa mudança de
comportamento nas últimas questões;
- apesar da taxa de participação de docentes e TAEs serem de 52% e 42% respectivamente,
esse número faz sentido devido a participação efetiva de professores e TAEs que são envolvidos
no curso superior. Apesar do esforço da CPA em dizer que a avaliação diz respeito ao curso
superior, todos servidores participam da pesquisa e muitos julgam o curso superior sem a
participação efetiva no mesmo.
O IFSP passa por cortes de orçamento e muitas melhorias que devem ser feitas não podem ser
priorizadas devido a falta de verba, o que frustra por não haver a melhoria esperada, seja em
infraestrutura, incentivo de bolsas, participação em congressos ou visitas técnicas. Outras
questões avaliadas sobre a carreira não cabe a CPA tomar medidas, visto que diz respeito a
uma lei maior.

