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1. Introdução  
O Relatório de Autoavaliação Institucional tem como objetivo mostrar as 
principais ações que ocorreram em 2019 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 2019 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 2018, 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.  
 
1.2 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  

DIRETOR GERAL: Edgar Noda 

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: Portaria nº 1.170 de 22/09/2010 

 
1.3 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.  
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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 estadualE. 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 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 início 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.  
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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, com 115 servidores, sendo 71 professores e 44 técnicos 
administrativos (2 são colaboradores técnicos). Em 2019, em termos de novos 
espaços, houve a entrega da quadra poliesportiva.  
 
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) foram os cursos oferecidos em 2019 no 
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 Excel e 
Cursos de Língua Estrangeira (Espanhol).  
 
1.4 Cursos Superiores do Câmpus em 2019 
O Quadro 1 resume os resultados da avaliação dos cursos superiores do IFSP, 
Câmpus Hortolândia, considerando-se o Conceito do Curso (CC) e Enade. 
 
Quadro 1 - Quadro geral da avaliação dos cursos superiores do Câmpus Hortolândia 

Nome do Curso GRAU Valor 
CC 

Ano 
CC 

CPC 
ANO  

Valor 
ENADE 

ENADE 
ANO 

Licenciatura em Matemática* Licenciatura      

Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 

Tecnológico 4 2014 2016 3 2017 

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

 
 1.5 Participação do Câmpus na Avaliação Institucional 2019 
O Quadro 2 apresenta a participação na pesquisa referente aos três segmentos: 
discente, docente e técnico-administrativo em educação (TAE). Dos 318 
discentes aptos a responderem o questionário, somente 35 participaram. 
Referente aos servidores, 46 docentes e 24 TAEs responderam ao questionário. 
No entanto, para cálculo da participação dos docentes foram considerados 
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somente 43 respostas, pois 3 docentes não responderam nenhuma pergunta do 
questionário. 
 
Quadro 2 - Participação do Câmpus Hortolândia na Avaliação Institucional 

  Discente Docente Técnico-administrativo 

Câmpus aptos adesão % aptos adesão % aptos adesão % 

Hortolândia 318 35 11,01 71 43 60,57 44 24 54,55 

 

Comparado ao ano de 2018 (Gráfico 1), o número de participantes diminuiu 2% 
em relação ao segmento discente, a participação nos demais segmentos 
melhorou. Apesar do esforço em irmos em toda sala para divulgação do 
questionário da CPA, de ficarmos em laboratório para facilitar o uso ao 
computador e diversas vezes solicitar ao professor que está em aula no 
laboratório para aplicar a avaliação, os alunos consideram o questionário longo 
e abandonam pela metade ou, simplesmente, não participam.  

 

    
Gráfico 1. Comparação a adesão a autoavaliação institucional por segmento 

 
 

Em relação a participação de discentes por curso, o Quadro 3 apresenta o 
quantitativo por curso, mostrando quantidade de discentes aptos e sua adesão. 
Comparando a adesão de 2019 com o ano de 2018, a Licenciatura em 
Matemática houve uma diminuição na participação de 27% em 2018 contra 
12,2% em 2019. No curso ADS, a porcentagem de participação se manteve a 
mesma. 
 
Quadro 3 - Quantitativo de adesões de discentes por curso 

Curso  Aptos Adesão % 

Licenciatura em Matemática 82 10 12,2 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 236 25 10,6 

 
 

2. Metodologia e Construção do Relatório 
Esta seção apresenta a constituição da CPA local, o trabalho desenvolvido pela 
comissão e a metodologia utilizada para a avaliação. 
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2.1 Constituição da CPA local 
 

A CPA do Câmpus Hortolândia, vinculada à CPA Central do IFSP, é o órgão 
responsável pela implantação e desenvolvimento do Programa de Avaliação 
Institucional do Câmpus, com as atribuições de condução dos processos de 
avaliação internos, de sistematização e de prestação das informações 
solicitadas pelo INEP. 
 São dados da CPA-IFSP 2019 do Câmpus Hortolândia: 

• Presidente da CPA: Daniela Marques 

• Composição para o biênio 2018/2019 - Portaria nº HTO 0085/2018, de 
7 de novembro de 2018  

• Telefone: (19) 3865-8070 

• Endereço do sítio web: http://hto.ifsp.edu.br/portal/index.php/ifsp-
institucional/cpa-comissao-propria-de-avaliacao/cpa-apresentacao 

• E-mail de contato com a CPA: cpa.hto@ifsp.edu.br 
 

A composição da CPA do Câmpus Hortolândia, incluindo docentes, discentes, 
TAEs e comunidade externa, está indicada no Quadro 4. 
 
Quadro 4 – Membros da CPA Hortolândia – Biênio 2018/2019 

Nome Segmento 

Larissa da Cruz Chiquito Ortega Discente 

Mirella de Almeida Villas Boas Discente 

Rennan Colozzo Gimenez Discente 

Allan Clayton dos Santos Discente 

Daniela Marques  Docente 

Marcelo Lisboa Mota Docente 

Caroline Louise Vilhena Franscisco Beraldo Técnico Administrativo 

Joseane Rodrigues dos Santos Técnico Administrativo 

Jefferson Antônio Scheffer Sociedade Civil 

 
2.2 Trabalho da CPA 
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). O objetivo era diminuir o número de 
questões uma vez que há reclamações pelo tamanho do questionário, o que leva 
muitas pessoas a não participarem ou ainda a indicarem qualquer resposta para 
finalizar o processo. 
 
A CPA Local, de Hortolândia, conhecida como CPA-HTO, também é responsável 
pela divulgação da avaliação junto aos servidores (docentes e TAEs) e 
discentes.  

http://hto.ifsp.edu.br/portal/index.php/ifsp-institucional/cpa-comissao-propria-de-avaliacao/cpa-apresentacao
http://hto.ifsp.edu.br/portal/index.php/ifsp-institucional/cpa-comissao-propria-de-avaliacao/cpa-apresentacao
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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. 
 

2.3 Construção e constituição do relatório 
 
O primeiro passo para realização da autoavaliação foi a revisão dos 
questionários. Esse processo foi conduzido pela CPA Central que divulgou o 
questionário e as CPAs Locais deveriam revisar o questionário e sugerir 
mudanças nos mesmos, podendo ser alteração no texto, exclusão ou inclusão 
de novas perguntas.  
 
Após o consenso final sobre o questionário, o mesmo foi enviado à 
coordenadoria de Tecnologia de Informação (TI) para criação de um formulário 
online utilizando o software livre Limesurvey. Participaram desta avaliação todos 
os discentes (desde que com vínculo ativo com a instituição), docentes e 
técnicos administrativos que possuíssem um e-mail institucional cadastrados. A 
TI enviou pelo e-mail institucional dos servidores o convite para participação no 
questionário informando o link e código de acesso. Para o segmento Discente, a 
CPA Central enviou os códigos de acesso e a CPA-Local foi responsável por 
entregar esses códigos aos alunos. Para isso, a CPA-Local imprimiu e cortou os 
códigos gerados e passou em cada sala de aula para entregá-los. 
 
A CPA-HTO publicou notícia no portal e solicitou a Coordenadoria de Apoio a 
Direção (CDI) o envio de e-mail a todos os servidores pelo canal oficial de 
comunicação (Comunica HTO) e pediu para adicionar a notícia no Facebook 
Institucional. Além dessas ações, a CPA-HTO conversou com os coordenadores 
de curso sugerindo que a divulgação da avaliação fosse pauta das reuniões. A 
CPA-HTO, na figura de sua presidente, foi em todas as salas de aula do curso 
superior para distribuir o código de acesso aos discentes e para mais uma vez 
falar sobre a importância da CPA. 
 
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. 
 
Como houve prorrogação de prazo para resposta ao questionário, todo o 
processo de divulgação interno foi refeito. 
 
Após o fechamento da autoavaliação, a CPA Central passou planilhas com os 
dados coletados para que cada CPA local elaborasse seu relatório.  
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3. Análise dos dados de novembro de 2019 e propostas de ações para 
2020 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos na autoavaliação 
institucional aplicada em setembro de 2019 e as possíveis ações para o ano de 
2020. A seção está organizada de acordo com o eixo avaliado. 
 

3.1 Eixo 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

As primeiras questões da avaliação referente ao Eixo 1 – Planejamento e 
Avaliação Institucional dizem respeito à Dimensão 8, e refere-se 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 focado nos segmentos discentes e TAEs para melhorar a 
taxa para os próximos anos, as ações feitas, mesmo com participação dos pares 
não resultou em um melhor conhecimento sobre a comissão. No segmento 
discente, isso é até compreensível visto que sempre haverá alunos que estão 
entrando na instituição e de fato será o primeiro ano a ouvir sobre a avaliação. 
Em relação ao ano de 2018, o segmento docente melhorou sua visão da CPA e 
somente 2% disseram desconhecer o trabalho.  

 

       
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, contudo, se comparado ao 
ano de 2018 todos os segmentos responderam um pouco mais favorável a essa 
questão. Apesar deste aspecto positivo notado, 54% do segmento discente 
respondeu não conhecer o resultado do questionário.   
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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), 40% dos discente, 66% dos docentes e 58% 
dos TAEs responderam que os resultados são usados. Em relação a 2018, a 
crença do uso desses dados no planejamento pelo segmento discente diminuiu 
bastante, porém esse ano a pesquisa se tornou coerente pois 54% respondeu 
que desconhece as discussões sobre a avaliação e essa mesma porcentagem 
respondeu que desconhece o uso desses dados. 
 

     
Gráfico 4. Impacto na avaliação institucional no planejamento do IFSP 

Comparado ao ano de 2018 houve uma melhora significativa no conhecimento 
sobre o que é a CPA, principalmente no segmento docente, 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. 
 
Portanto, sugere-se manter algumas ações iniciadas em 2019 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 
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percentagem representativa, os alunos que já responderam essa avaliação a 
consideram cansativa.  
 
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 para o resultado de 2019 deverá 
ser feita nova avaliação para divulgação de resultados.  
 

3.2 Eixo 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 

O Eixo 2 da Avaliação Institucional do IFSP realizada no ano de 2019 contemplou 
as dimensões 1 e 3 indicados no artigo 3º da Lei N° 10.861: i) Dimensão 1 refere-
se a Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional e ii) Dimensão 3 - 
Responsabilidade Social da Instituição. 
 
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 ótimo sobre os temas, 
somado aos que tem conhecimento razoável, o índice se torna eficiente. 
Observa-se que houve uma melhora em todos os segmentos se comparado ao 
resultado de 2018. Apesar desta melhora, recomenda-se ação em relação ao 
segmento discente, onde 49% desconhecem o PDI, em 2018 o índice era de 
32%.   
 

 

      
 Gráfico 5. Conhecimento sobre a Missão e PDI do IFSP  

 
As próximas questões aplicadas referenciam a coerência entre o PDI e as ações 
de ensino, extensão e pesquisa. O Gráfico 6 mostra os dados coletados onde é 
possível verificar que entre os discentes há um desconhecimento sobre os três 
eixos. Entre os professores e TAEs há um maior conhecimento e satisfação em 
relação as atividades de ensino, extensão, pesquisa e PDI. Se comparado as 
respostas obtidas em 2018, observa-se que em 2019 houve uma melhora nesses 
índices. 
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Gráfico 6. Coerência entre o PDI e as ações de ensino, pesquisa e extensão 

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 observa-se 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. No Gráfico 7 é possível notar que 
49% dos respondentes consideram boa ou ótima as ações feitas, esse índice 
melhorou em relação ao ano anterior que ficava em torno de 26%. Considerando 
os que desconheciam essas ações, em 2018 tivemos um índice de 17% e 26% 
enquanto neste ano somente 6%. Apesar da comparação feita dos índices atuais 
e de 2018, ressalta-se queem 2018 as questões eram separadas por tópicos e 
este ano, a mesma foi agrupada como sugestão das CPAs Locais.  
 

 
Gráfico 7. Coerência entre o PDI do IFSP referente ao desenvolvimento regional e aspectos 

sociais 

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 
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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 dados apresentados nos Gráfico 8, 
a comunidade avaliou positivamente (70% ou mais) as chamadas Ações 
Afirmativas realizadas pelo câmpus. Comparado ao ano anterior, houve uma 
melhora significativa, em 2018 uma média de 26% desconhecia essas ações 
(esse ano no máximo 4% desconhecem).  
 
O IFSP possui 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, como por exemplo: Semana dos 
Direitos Humanos e Olha Ela.  
 

   
 

Gráfico 8. 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. 
 

3.3 Eixo 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 
 

O Eixo 3, denominado Políticas Acadêmicas, é 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: 
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discentes, docentes, técnicos administrativos e até mesmo a comunidade 
externa (empresas, governos, etc). Este eixo é referente a: i) Dimensão 2 - 
Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, ii) Dimensão 4 - Comunicação 
com a Sociedade e iii) Dimensão 9 - Política de Atendimento aos Discentes. 
 
A primeira questão deste eixo era referente a questão de divulgação dos cursos 
oferecidos pelo IFSP. Neste caso, a maioria se mostrou favorável a divulgação 
feita (Gráfico 9). O segmento docente foi o mais crítico nesta questão, porém se 
considerarmos as respostas assinaladas como Razoável e Boa/Ótima se obtém 
um índice de 68%. O que chama a atenção nesta resposta é que 8% de TAEs e 
5% de docentes responderam não conhecer a divulgação dos cursos. 
 

 
Gráfico 9. Análise dos dados referente a divulgação dos cursos oferecidos no câmpus 

Sobre o acolhimento dos alunos ingressantes, é possível observar que a maioria 
avalia positivamente este aspecto no câmpus. O Gráfico 10a mostra o resultado 
por segmento. Como na questão de divulgação dos cursos, também chama a 
atenção nesta pergunta o fato de alguns docentes (2%) não conhecerem a 
atividade. Em comparação aos dados de 2018, essa pergunta era feita somente 
para o segmento discente e pelo Gráfico 10b observa-se que este aspecto 
melhorou. 

   
(a)                                                                      (b) 

Gráfico 10. Análise dos dados referente as atividades de acolhimento dos alunos 

 
Em relação ao suporte dado aos estudantes, o Gráfico 11 exibe os dados 
coletados nesta pesquisa. Em relação ao serviço psicopedagógico, a maioria dos 
respondentes avaliaram o suporte como bom/ótimo. No entanto, há 26% dos 
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discentes e 13% de TAEs que afirmaram desconhecer o apoio existente. Em 
relação aos TAEs pode-se interpretar que eles desconhecem o fato do alunado 
usar o apoio oferecido considerando que alguns não tem contato direto com os 
estudantes do curso superior. Em relação ao atendimento com defasagem de 
conteúdo da educação básica, a porcentagem que desconhece o apoio é maior 
entre discentes e TAEs e 23% dos discentes e 21% dos docentes consideram 
ruim este atendimento. Em questão de acessibilidade, os docentes são mais 
críticos a respeito e somente 33% acredita que a acessibilidade é boa ou ótima 
no câmpus. TAEs e discentes estão mais satisfeitos em termo de acessibilidade. 

 

   
Gráfico 11. IFSP e o apoio ao estudante 

Em 2018, as perguntas referentes ao suporte aos alunos foram respondidas 
somente pelo segmento discente, a Gráfico 12 exibe o comparativo entre 2018 
e 2019. Nota-se que houve uma melhora na percepção do segmento em todos 
os índices. 

 
Gráfico 12. Comparativo entre 2018 e 2019 referente aos dados respondidos pelo segmento 

discente 

Neste eixo também foram avaliados o conhecimento dos discentes, docentes e 
TAEs sobre a existência e o impacto dos programas de monitoria e de concessão 
de bolsas de ensino, monitoria, pesquisa/iniciação científico-tecnológica e 
extensão aos discentes. O Gráfico 13 apresenta os resultados dessas questões, 
em relação ao programa de monitoria é possível verificar que o segmento mais 
insatisfeito é dos docentes, 26% considerando o programa ruim e 23% 
desconhecendo o que é monitoria. Os TAEs são mais satisfeitos com os 
programas de monitoria, onde 42% os consideram bons ou ótimos. Referente a 
concessão de bolsas, os discentes são os mais satisfeitos (53% consideram 
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boas ou ótimas e 26% consideram razoável). Docentes e TAEs considerarem a 
concessão de bolsa como razoável, representando 42% e 38% dos 
respondentes respectivamente.  
 

  
Gráfico 13. IFSP e programas de monitoria e concessão de bolsas aos discentes 

Em relação ao apoio à produção científica, tecnológica, cultural, técnica e 
artística pelos estudantes, o Gráfico 14a mostra que os discentes e TAEs estão 
mais satisfeitos com o apoio dado aos estudantes do que os docentes. Contudo, 
levando em consideração as respostas assinaladas como ótima, boa ou 
razoável, todos os segmentos se mostram positivamente a essa questão. 
Observando o Gráfico 14b, nota-se que as respostas obtidas em relação a 
possibilidade dos alunos participarem em eventos já tem um nível de satisfação 
menor, 23% dos discentes, 30% dos docentes e 17% dos TAEs assinalaram 
esse aspecto como ruim. A possibilidade de participação discente em eventos é 
pior avaliado até se comparado a concessão de bolsa de monitoria (Gráfico 13). 
 

  
(a)                                                                      (b)  

Gráfico 14. Apoio do IFSP aos discentes em relação à produção e eventos 

 
Em relação a ações e projetos de pesquisa, extensão, inovação e 
internacionalização desenvolvidos pelo Instituto com parcerias ou não (Gráfico 
15a), os segmentos discentes e TAEs julgam em 43% e 46% como bom ou ótimo 
este aspecto. Por outro lado, a maioria dos docentes julgaram esse aspecto 
como razoável. Em relação aos grupos de pesquisas existentes Gráfico 15b, 
47% dos docentes e 31% dos discentes avaliaram como razoável, enquanto os 
TAEs mostraram uma média de 25% em cada uma das opções de resposta. Se 
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comparado a pesquisa de 2018, a satisfação em relação aos grupos de pesquisa 
melhorou de 23% para 26% em relação aos discentes; de 23% para 33% 
analisando os dados docentes e de 5% para 25% na avaliação TAEs, neste caso, 
uma melhora significativa.  
 

   
(a)                                                                      (b)  

Gráfico 15. Satisfação em relação a ações e projetos e a existência de grupos de pesquisa no 
câmpus 

 
Em relação a obtenção de auxílio para participação em eventos (Gráfico 16), 
47% dos docentes, 37% dos TAEs e 29% dos discentes consideram ruim esse 
aspecto. Os que consideram bom ou ótimo esse aspecto representa no máximo 
17% dos respondentes da pesquisa nos segmentos TAEs e discentes. Se 
comparado aos dados obtidos em 2018, esse aspecto teve uma piora em sua 
avaliação, porém é possível observar que mais pessoas tem conhecimento 
sobre o assunto agora visto que o índice de ‘desconheço’ e ‘não se aplica’ 
diminuiu em todos os segmentos. 
 

   
Gráfico 16. Auxílio para participação em eventos 

Houveram questões sobre a relação do IFSP com seus egressos e, dos seus 
egressos com entidades de classe e empresas/segmentos dos setores para os 
quais forma profissionais (Gráfico 17). Tratando-se de acompanhamento de 
egresso 53% dos professores julga ruim; dos discentes, 49% desconhece esse 
trabalho assim como 38% dos TAEs. É necessário melhorar esse aspecto, pois 
dentro os docentes, somente 1 docente assinalou como ótimo o 
acompanhamento do egresso. Analisando a relação do IFSP com seus egressos 
e empresas relacionadas ao curso, conforme demonstrado graficamente, é 
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possível observar que 44% dos docentes acham ruim e 38% dos TAEs 
desconhecem esse aspecto. O segmento discente é o único que se mostra 
satisfeito com a relação IFSP e empresa, 40% consideram a relação boa ou 
ótima. 
 

 
Gráfico 17. A relação do IFSP e seus egressos 

As próximas questões foram referentes a atuação no curso, considerando: (i) 
representatividade do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e (ii) 
representatividade do Colegiado de curso. As respostas obtidas nestas questões 
estão exibidas no Gráfico 18. Os docentes são os mais satisfeitos em relação a 
sua representatividade, tanto no NDE quanto no colegiado. Os segmentos TAEs 
e discentes tiveram um número considerável dizendo que desconhecem essa 
representatividade. Em relação a 2018, essas perguntas foram aplicadas 
somente ao segmento discente, houve uma piora no índice, uma vez que 13% 
diziam não conhecer o NDE contra 60% em 2019 e quanto ao colegiado em 2018 
o desconhecimento era de 10% e em 2019 ficou em 46%.   
 

 
Gráfico 18. Dados relativos à representatividade no NDE e colegiado de curso 

O segmento discente teve a oportunidade de avaliar alguns aspectos do curso, 
sendo: i) horário de funcionamento do curso; ii) atendimento dos coordenadores 
de curso aos alunos e iii) como é seu preparo para o mercado de trabalho. No 
Gráfico 19 é mostrado os resultados destas questões. Nota-se que os três 
aspectos foram bem avaliados pelos alunos. Porém, observa-se que 6% dizem 
desconhecer o atendimento do coordenador do curso e 3% não opinaram sobre 
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o horário de funcionamento. Houve uma melhora em relação a 2018 sobre o 
atendimento da coordenação, 47% dos discentes em 2018 achavam o 
atendimento bom ou ótimo contra 60% em 2019. 
 

 
Gráfico 19. Aspectos do curso analisado pelos alunos 

Duas questões acerca das políticas acadêmicas buscaram traduzir a avaliação 
acerca da atualização curricular e do uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA).  
 
Em relação a questão de ambientes virtuais, observa-se no                                                       
(b) 

Gráfico 20Gráfico 20a que 38% dos TAEs desconhecem esse ambiente, porém 
os demais 62% consideram o ambiente ótimo, bom ou razoável. Discentes estão 
satisfeitos com o ambiente oferecido e 68% dos docentes também consideram 
o ambiente aceitável. O dado preocupante relacionado ao ambiente virtual é 
relacionado aos 23% dos docentes que disseram desconhecer ou não aplicam 
o AVA (em 2018 15% deram essa resposta), neste caso, uma hipótese seria que 
o professor não atue diretamente no ensino superior. A avaliação da CPA é 
enviada a todos os servidores, sejam eles atuantes no ensino superior ou não.  
 
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 questão de atualização de currículos foi aplicada somente ao segmento 
docente e pelos dados apresentados no Gráfico 20b, o nível de satisfação é alto. 
Contudo, vale ressaltar que comparado aos dados coletados em 2018 houve 
uma diminuição no índice dos que julgavam bom ou ótimo a atualização dos 
currículos, por exemplo, em 2018 a taxa era de 54% contra 47% de 2019. 
 
3.4 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, outras aplicáveis 
somente aos servidores (docentes e TAEs) e outras relacionadas ao ensino 
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aplicáveis a discentes e docentes. Esse eixo refere-se as seguintes dimensões: 
i) Dimensão 5 – Políticas de Pessoal, ii) Dimensão 6 - Organização e Gestão da 
Instituição e iii) Dimensão 10 - Sustentabilidade Financeira. 
 

   
(a)                                                       (b) 

Gráfico 20. Análise dos dados referente a atualização curricular e AVA 
 

Considerando os três segmentos, foram avaliados a (i) política de capacitação e 
plano de carreira, (ii) o atendimento dispensados pelos servidores, (iii) o horário 
de atendimento dos setores, (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) a 
execução financeira, considerando as aquisições e serviços contratados 
atendendo as necessidades do câmpus e (vii) dados relativos a transparência e 
ouvidoria do IFSP.  
 
Em relação a política de capacitação e plano de carreira, as questões foram 
aplicadas aos segmentos docente e TAE. Observa-se no Gráfico 21 que em 
termos de política de capacitação, 65% dos docentes estão satisfeitos e somente 
5% acham ruim. O resultado obtido pelos TAEs foi diferente, 42% acham 
razoável e 38% julgam ruim a política de capacitação oferecida. Em relação ao 
plano de carreira, 67% dos docentes acreditam ser bom ou ótimo enquanto 
somente 17% tem essa mesma opinião. 
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Gráfico 21. Política de capacitação e plano de carreira dos servidores 

Em relação a análise do atendimento dispensados pelos servidores, foram 
avaliados os seguintes setores: i) secretaria acadêmica, ii) assistência aos 
alunos/professores (controle de horários/controle da disciplina/distribuição das 
salas/informações sobre ausência dos professores), iii) estágio, iv) sócio 
pedagógico, v) assistência estudantil, vi) tecnologia da informação, vii) Direção 
Geral do campus (DRG), viii) Diretoria de Apoio ao Ensino (DAE) e viiii) 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP). Com exceção do item CGP, os 
demais itens foram avaliados pelos docentes e discentes.  
 
O Gráfico 22 mostra a opinião dos discentes nos diferentes setores, percebe-se 
que há uma satisfação (63% consideram ótima ou boa) ao atendimento dos 
servidores cuja atividade é dar assistência aos alunos e professores em relação 
a horários, sala de aula e informações sobre faltas de professores. Os servidores 
da assistência estudantil também tiveram 60% de avaliação positiva. O setor de 
estágio teve o menor índice de aprovação (37%). O Gráfico 23 exibe os dados 
coletados na opinião dos docentes, neste caso, observa-se que a direção teve 
um índice menor de aprovação.  
 

 
Gráfico 22. Opinião dos discentes em relação ao atendimento dos servidores nos setores 

 
 

 
Gráfico 23. Opinião dos docentes em relação ao atendimento dos servidores nos setores 
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Em relação ao horário de atendimento, os dados coletados são apresentados no 
Gráfico 24. É possível notar que tanto discentes como docentes julgam, em sua 
maioria, satisfatórios os horários dos setores. 
 

  
Gráfico 24. Resultado da opinião em relação aos horários de atendimento  

 

O Gráfico 25 exibe informações extraídas dos segmentos discentes e docentes 
referente: i) aos órgãos de gestão e colegiados do IFSP e do seu Campus, 
considerando o processo de composição, agilidade, coerência e transparência 
dos atos, ii) ao sistema de matrícula e de lançamento de notas e faltas (SUAP), 
iii) facilidades do SUAP em relação a extração de informação, iv) Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), v) a execução financeira do Instituto e vi) 
existência ou acesso a ouvidoria ou transparência institucional. Observa-se que 
os dois segmentos avaliam o SUAP de forma satisfatória e há um 
desconhecimento em relação ao AEE. O segmento TAE também foi questionado 
sobre esses temas com exceção do item referente ao SUAP no que diz respeito 
ao lançamento de notas e faltas, o resultado da pesquisa pode ser visualizado 
no Gráfico 26. Para os TAEs também há um desconhecimento sobre AEE e, pelo 
aspecto positivo, 63% consideram ótima ou boa a execução financeira. 
 

  
Gráfico 25. Resultado da opinião dos discentes e docentes em relação a transparência, 

facilidades do SUAP e acesso a ouvidoria 
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Gráfico 26. Resultado da opinião dos TAEs em relação a transparência, facilidades do SUAP e 

acesso a ouvidoria 
 

3.5 Eixo 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA  

O Eixo 5 avalia a infraestrutura física do câmpus para o desenvolvimento das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Este eixo refere-se a Dimensão 7 – 
Infraestrutura Física e avaliará a quantidade de espaços disponíveis, recursos 
de tecnologia de informação e comunicação, mobiliários, segurança e acesso ao 
câmpus por transporte público e também a existência, adequação e atualização 
dos equipamentos nos laboratórios.  
 
O Gráfico 27 apresenta o resultado obtido da avaliação da limpeza, iluminação, 
climatização, sinalização, acessibilidade e conservação dos ambientes na visão 
dos três segmentos. Percebe-se pelos dados que a limpeza e iluminação foram 
as melhores avaliados e o aspecto da acessibilidade requer maior atenção. 
Salienta-se que o NAPNE vem trabalhando nas questões de acessibilidade no 
câmpus. 
 

 
Gráfico 27. Limpeza, iluminação, climatização, sinalização, acessibilidade e conservação 
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 Em relação aos ambientes existentes no câmpus, o Gráfico 28 exibe o resultado 
da avaliação. Ressalta-se que alguns ambientes de ensino foram avaliados 
somente pelos discentes e docentes (salas de aula, laboratórios e sala de 
professores). Dentre os dados obtidos, todos os segmentos avaliaram bem as 
vagas de estacionamento. Em relação ao espaço de convivência, 37% dos 
discentes acreditam ser razoável e 34% acham ruim. Laboratórios e salas de 
aula precisam de uma adequação em termos de tamanho e de climatização 
(como visto anteriormente). 
 

  
Gráfico 28. Dados relativos à avaliação de ambientes existentes no câmpus 

 

Em relação ao uso de recursos de tecnologia de informação e comunicação no 
câmpus, conforme observado no Gráfico 29, teve uma boa avaliação, 
principalmente pelos TAEs. O mobiliário instalado (Gráfico 29), considerando 
questões de conforto físico e adequação à necessidade dos usuários foi avaliado 
por 67% dos TAEs como ótimo ou bom. Discentes consideram na sua maioria o 
mobiliário razoável (51%). No segmento docente, 37% consideram o mobiliário 
bom ou ótimo e outros 37% julgaram satisfatório. 
 

 
Gráfico 29. Dados relativos à avaliação de recursos de TI e mobiliário 
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O acesso ao câmpus por transporte público sempre foi motivo de queixa. A 
direção geral fez diversas reuniões com prefeitura e outros órgãos para tentar 
sanar esse problema, houve uma melhora, porém ainda é ruim o acesso. O 
Gráfico 30 comprova que ainda há uma grande insatisfação sobre o acesso ao 
câmpus. Outro aspecto avaliado foi em relação ao nível de segurança (Gráfico 
30), servidores (docentes e TAEs) consideraram satisfatória a segurança, 
assinalando ótima ou boa no questionário. Os discentes consideram uma boa 
segurança, no entanto, 20% deles consideram a segurança ruim. 
 

 
Gráfico 30. Dados relativos ao acesso ao câmpus e segurança 

 

O Gráfico 31 exibe os dados coletados da avaliação referente ao espaço da 
biblioteca (considerando o serviço de empréstimo, acesso online, consultas e 
reserva e informatização do acervo) e dos espaços destinados aos setores de 
apoio (TAEs). Todos os segmentos avaliaram o serviço oferecido pela biblioteca 
como ótimo ou bom. Em relação ao espaço destinados aos TAEs, também houve 
uma resposta positiva, 63% dos docentes e 54% dos TAEs acreditam que o 
espaço é ótimo ou bom, no entanto, entre os TAEs, 17% assinalaram que o 
espaço é ruim.  
 

 
Gráfico 31. Espaço da biblioteca e dedicado ao uso dos TAEs 

 

Outro aspecto considerado na avaliação da infraestrutura foram os 
equipamentos. Verificou-se a existência de equipamentos de apoio ao ensino 
(por exemplo: projetor, lousas interativas); adequação dos equipamentos dos 
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laboratórios às necessidades dos cursos e/ou projetos de pesquisa e atualização 
dos equipamentos dos laboratórios frente às exigências atuais da área 
profissional. No geral, conforme observado no Gráfico 32, existe uma avaliação 
boa ou ótima no que diz respeito aos equipamentos, porém elas não 
representam 50% em nenhum dos índices.  

 

 
Gráfico 32. Avaliação em relação aos equipamentos 

 
 

3.6 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 divulgado o processo e a logística de sua aplicação. 
 
Em relação a abrangência do questionário e suas orientações (Gráfico 33a), os 
professores se mostraram mais favoráveis, atingindo um índice de 72%, (em 
2018 foi 45%) enquanto que discentes e TAEs obtiveram uma resposta de 57% 
(em 2018 foi 15%) e 63% (39% em 2018) respectivamente. Quanto a forma de 
avaliação (Gráfico 33b), foi obtido 74% favoráveis no segmento discente (contra 
37% em 2018), 60% no segmento docente (54% em 2018) e 46% no segmento 
TAEs (31% em 2018). Nota-se que os índices melhoraram em relação ao último 
ano.  

  
      (a)                                                                 (b) 

Gráfico 33. Análise dos dados coletados relativos a meta-avaliação 
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3.7 Ações realizadas em 2019 para melhoria dos pontos negativos 
indicados em 2018 
A seguir são descritos os pontos negativos identificados no ano de 2018 e a 
ação feita em 2019: 

a) Realizar ações de divulgação sobre a composição e o papel da CPA, 
assim como dos resultados do seu trabalho; 
Em conversa com os alunos, eles acharam que não era interessante 
reunir todos no auditório para divulgação dos dados. Por este motivo, 
optou-se por divulgar novamente os vídeos pela CPA-HTO para 
esclarecer o seu papel. Acreditamos que essa forma de interação é mais 
eficaz. Além dos vídeos, também houve notícia da divulgação do relatório, 
envio de e-mail e solicitado aos coordenadores de curso para difundirem 
a informação em reunião. 

b) Realizar ações de divulgação sobre iniciação científica, monitoria, 
projetos de pesquisa, extensão e inovação, assim como do apoio para a 
realização dessas ações. 
Devido ao contingenciamento que ocorreu no último ano, as bolsas 
sofreram um impacto, no entanto, todo o processo sobre esses temas foi 
divulgado pelo site do câmpus. 

c) Realizar ações voltadas ao tema da Internacionalização e divulgar o 
trabalho da Assessoria de Relações Internacionais (Arinter); 
As ações são feitas localmente entrando em sala de aula e divulgando 
informações por e-mail. 

d) Alocar a biblioteca em espaço mais adequado; 
A mudança foi feita em janeiro/2020.  

e) Promover melhorias em relação à quantidade de espaços físicos e à 
acessibilidade; 
Houve uma reestruturação de espaço, porém só a partir de janeiro/2020. 
O NAPNE está trabalhando em ações de acessibilidade pelo câmpus. 

f) Promover ações voltadas ao uso do AVA por alunos e professores. 
Não houve ação a respeito. 

 
4. Considerações Finais 
A Avaliação Institucional foi feita conforme planejada, porém houveram alguns 
problemas: 
- baixa participação discente apesar dos esforços de ir em sala de aula e 
disponibilizar laboratórios para realização da pesquisa;  
- a extensão do questionário ainda é motivo de reclamação de servidores e 
discentes, as pessoas se cansam e deixam de responder as questões. Este ano 
o índice de “abandono” foi menor que o ano passado, porém 2 professores e 1 
TAE deixaram as respostas em branco a partir de um ponto da avaliação;  
- a taxa de participação de docentes e TAEs foi de 60% e 54% respectivamente, 
um número superior ao obtido em 2018; 
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- apesar do esforço dos membros da CPA em ressaltar que essa avaliação é 
referente 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 puderam ser priorizadas devido à falta de verba. Esse fato acaba 
ocasionando uma frustração entre os participantes por não haver a melhoria 
esperada, seja em infraestrutura, incentivo de bolsas, participação em 
congressos ou visitas técnicas. Questões avaliadas sobre a carreira não cabe a 
CPA tomar medidas, visto que diz respeito a uma lei maior. 
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ANEXO I - Questionário dos Discentes  
Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional  
1.1 - Qual o seu nível de conhecimento sobre a Comissão de Avaliação 
Institucional do seu Campus  
1.2 - Os relatórios da Comissão Própria de Avaliação – CPA, assim como os 
relatórios de avaliação externa, são apresentados e discutidos com a 
comunidade do Campus  
1.3 - Você considera que os relatórios criados pela Comissão Própria de 
Avaliação – CPA, assim como os relatórios de avaliação externa fornecem 
auxílio ao Planejamento das ações que são desenvolvidas no seu Câmpus  
 
Eixo 2: Desenvolvimento Institucional  
2.1 - Como você avalia o seu conhecimento a respeito da Missão do IFSP  
2.2 - Como você avalia seu conhecimento sobre o PDI do IFSP  
2.3 - Como você avalia a coerência entre o que está proposto no PDI e as 
práticas da instituição referentes ao ensino  
2.4 - Como você avalia a coerência entre o PDI e as práticas de extensão  
2.5 - Como você avalia a coerência entre o PDI e as atividades de pesquisa  
2.6 -Avalie as ações desenvolvidas pelo IFSP que têm como propósito o 
desenvolvimento econômico regional, a melhoria da infraestrutura urbana/local, 
a melhoria das condições de vida da população e a inovação social.  
2.7 - Avalie as ações desenvolvidas pelo IFSP que objetivam a defesa e 
promoção dos direitos humanos e a igualdade étnico-racial.  
2.8 - Avalie o desenvolvimento, no IFSP, das políticas de acesso e de apoio a 
estudantes em condição de vulnerabilidade social.  
2.9 - Avalie o reconhecimento social do IFSP. Nas questões a seguir você deverá 
avaliar o seu conhecimento e o resultado apresentado pelo seu Campus e pelo 
IFSP nas ações indicadas em cada uma delas:  
 
Eixo 3: Políticas Acadêmicas  
3.1 - Divulgação dos cursos oferecidos.  
3.2 - Acolhimento aos alunos ingressantes.  
3.3 - Apoio psicopedagógico.  
3.4 - Atendimento a alunos com defasagem de conteúdos da Educação Básica .  
3.5 - Acessibilidade de estudantes com necessidades específicas.  
3.6 - Programas de monitoria.  
3.7 - Apoio à produção científica, tecnológica, cultural, técnica e artística pelos 
estudantes.  
3.8 - Desenvolvimento da Iniciação Científica. Ação que visa desenvolver nos 
alunos o gosto e a prática da pesquisa.  
3.9 - Ações/projetos de pesquisa, extensão, inovação e internacionalização, 
desenvolvidos pelo IFSP, individualmente ou por meio de parcerias.  
3.10 - Existência de grupos de pesquisa no âmbito do IFSP.  
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3.11 - Possibilidade dos alunos participarem em eventos, tais como congressos, 
seminários e palestras, realizarem viagens de estudo e visitas técnicas.  
3.12 - Concessão de bolsas de ensino, monitoria, pesquisa/iniciação 
científicotecnológica e/ou extensão aos discentes.  
3.13 - Possibilidade de obtenção de auxílio para participação em eventos.  
3.14 - Acompanhamento dos egressos.  
3.15 - Relação do Campus/IFSP, e dos seus egressos, com entidades de classe 
e empresas do setor relacionadas aos cursos ofertados.  
3.16 - Representatividade dos Núcleos Docentes Estruturantes - NDE  
3.17 - Representatividade dos Colegiados de Curso.  
3.18 - Horário de funcionamento do curso.  
3.19 - Atendimento dos coordenadores de curso aos alunos.  
3.20 - Atualização dos currículos dos cursos. Proposição e/ou adoção de novas 
matrizes curriculares, renovação do conteúdo das disciplinas, inserção de novas 
temáticas, etc.  
3.21 - Seu preparo para o mercado de trabalho.  
3.22 - Uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA, como o Moodle-IFSP.  
 
Eixo 4: Políticas de Gestão  
Nas questões a seguir avalie o atendimento dispensado pelos servidores que 
trabalham nos setores/serviços indicados:  
4.1 - Secretaria Acadêmica.  
4.2 - Assistência aos alunos/professores (controle de horários/controle da 
disciplina/distribuição das salas/informações sobre ausência dos professores)  
4.3 - Estágio.  
4.4 - Sóciopedagógico (Pedagogos, Psicólogos)  
4.5 - Assistência Estudantil (Assistente Social, Técnicos em Assuntos 
Educacionais).  
4.6 - Tecnologia da Informação - TI  
4.7 - Direção Geral do Câmpus  
4.8 - Diretoria de Apoio ao Ensino  
Nas questões a seguir avalie a adequação do horário de atendimento dos 
setores/serviços indicados:  
4.9 - Secretaria Acadêmica.  
4.10 - Assistência aos alunos/professores (controle de horários/controle da 
disciplina/distribuição das salas/informações sobre ausência dos professores).  
4.11 - Estágio.  
4.12 – Sóciopedagógico (Pedagogos, Psicólogos).  
4.13 - Assistência Estudantil (Assistente Social, Técnicos em Assuntos 
Educacionais). 4.14 - Tecnologia da Informação - TI.  
4.15 - Direção Geral do Campus.  
4.16 - Diretoria de Apoio ao Ensino.  
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4.17 - Como você avalia os órgãos de gestão e colegiados do IFSP e do seu 
Campus, considerando o processo de composição, agilidade, coerência e 
transparência dos atos  
4.18 - O Sistema de matrícula, de lançamento de notas e faltas, divulgação de 
resultados, etc ., é adequado ao público a que se destina o IFSP  
4.19 - Como você avalia as facilidades conferidas pelo SUAP: inserção de 
informações, extração de documentos, consultas, etc.  
4.20 - Como você avalia o Atendimento Educacional Especializado - AEE 
dispensado pelo seu Câmpus  
4.21 - Avalie a execução financeira do IFSP, considerando a relação das 
aquisições e dos serviços contratados com as necessidades do seu Câmpus.  
4.22 - Avalie o seu conhecimento sobre a existência e facilidade de acesso à 
Ouvidoria, assim como a facilidade de obtenção de dados de transparência 
institucional.  
 
Eixo 5: Infraestrutura Física  
Nas questões a seguir você deve avaliar as condições físicas do IFSP para 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, considerando os aspectos indicados 
em cada uma delas.  
5.1 - Recursos de tecnologias de informação e comunicação;  
5.2 - Salas de aula.  
5.3 - Laboratórios.  
5.4 - Banheiros.  
5.5 - Espaços destinados a refeição e convivência.  
5.6 - Salas para professores.  
5.7 - Quantidade de vagas no estacionamento interno e nos arredores do 
Campus.  
5.8 - Acesso ao Campus por transporte público.  
5.9 - Limpeza.  
5.10 - Iluminação.  
5.11 - Climatização;  
5.12 - Sinalização.  
5.13 - Acessibilidade.  
5.14 - Conservação.  
5.15 - Nível de segurança.  
5.16 - Mobiliário instalado, considerando questões de conforto físico e 
adequação à necessidade dos usuários.  
5.17 - Existência de equipamentos de apoio ao ensino, tais como: datashow, 
lousas interativas, etc. que favorecem o desenvolvimento das aulas.  
5.18 - Adequação dos equipamentos dos laboratórios às necessidade dos cursos 
e e/ou projetos de pesquisa.  
5.19 - Atualização dos equipamentos dos laboratórios frente às exigências atuais 
da área profissional.  
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5.20 - Biblioteca, considerando o serviço de empréstimo, acesso online, 
consultas e reserva e informatização do acervo.  
 
Eixo 6: Questões referentes ao questionário da CPA  
6.1 - Como você avalia a abrangência do questionário utilizado para a avaliação 
institucional e as orientações sobre as questões.  
6.2 - Como você avalia a forma como foi divulgado o processo de avaliação e a 
logística de aplicação do questionário. 
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ANEXO II - Questionário dos Docentes  
Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional  
1.1 - Qual o seu nível de conhecimento sobre a Comissão de Avaliação 
Institucional do seu Campus  
1.2 - Os relatórios da Comissão Própria de Avaliação – CPA, assim como os 
relatórios de avaliação externa, são apresentados e discutidos com a 
comunidade do Campus  
1.3 - Você considera que os relatórios criados pela Comissão Própria de 
Avaliação – CPA, assim como os relatórios de avaliação externa fornecem 
auxílio ao Planejamento das ações que são desenvolvidas no seu Câmpus  
 
Eixo 2: Desenvolvimento Institucional  
2.1 - Como você avalia o seu conhecimento a respeito da Missão do IFSP  
2.2 - Como você avalia seu conhecimento sobre o PDI do IFSP  
2.3 - Como você avalia a coerência entre o que está proposto no PDI e as 
práticas da instituição referentes ao ensino  
2.4 - Como você avalia a coerência entre o PDI e as práticas de extensão  
2.5 - Como você avalia a coerência entre o PDI e as atividades de pesquisa  
2.6 -Avalie as ações desenvolvidas pelo IFSP que têm como propósito o 
desenvolvimento econômico regional, a melhoria da infraestrutura urbana/local, 
a melhoria das condições de vida da população e a inovação social.  
2.7 - Avalie as ações desenvolvidas pelo IFSP que objetivam a defesa e 
promoção dos direitos humanos e a igualdade étnico-racial  
2.8 - Avalie o desenvolvimento, no IFSP, das políticas de acesso e de apoio a 
estudantes em condição de vulnerabilidade social.  
2.9 - Avalie o reconhecimento social do IFSP.  
 
Eixo 3: Políticas Acadêmicas  
Nas questões a seguir você deverá avaliar o seu conhecimento e o resultado 
apresentado pelo seu Campus e pelo IFSP nas ações indicadas em cada uma 
delas:  
3.1 - Divulgação dos cursos oferecidos.  
3.2 - Acolhimento aos alunos ingressantes.  
3.3 - Apoio psicopedagógico.  
3.4 - Atendimento a alunos com defasagem de conteúdos da Educação Básica.  
3.5 - Acessibilidade de estudantes com necessidades específicas.  
3.6 - Programas de monitoria.  
3.7 - Apoio à produção científica, tecnológica, cultural, técnica e artística pelos 
estudantes. 
3.8 - Desenvolvimento da Iniciação Científica. Ação que visa desenvolver nos 
alunos o gosto e a prática da pesquisa.  
3.9 - Ações/projetos de pesquisa, extensão, inovação e internacionalização, 
desenvolvidos pelo IFSP, individualmente ou por meio de parcerias.  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

CAMPUS HORTOLÂNDIA 

 

 

3.10 - Existência de grupos de pesquisa no âmbito do IFSP.  
3.11 - Possibilidade dos alunos participarem em eventos, tais como congressos, 
seminários e palestras, realizarem viagens de estudo e visitas técnicas.  
3.12 - Concessão de bolsas de ensino, monitoria, pesquisa/iniciação 
científicotecnológica e/ou extensão aos discentes.  
3.13 - Possibilidade de obtenção de auxílio para participação em eventos.  
3.14 - Acompanhamento dos egressos.  
3.15 - Relação do Campus /IFSP, e dos seus egressos, com entidades de classe 
e empresas do setor relacionadas aos cursos ofertados.  
3.16 - Representatividade dos Núcleos Docentes Estruturantes - NDE  
3.17 - Representatividade dos Colegiados de Curso.  
3.18 - Atualização dos currículos dos cursos. Proposição e/ou adoção de novas 
matrizes curriculares, renovação do conteúdo das disciplinas, inserção de novas 
temáticas, etc.  
3.19 - Uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA, como o Moodle-IFSP.  
 
Eixo 4: Políticas de Gestão  
4.1 - Avalie a política de capacitação do IFSP para a sua categoria profissional  
4.2 - Avalie a execução do Plano de Carreira da sua categoria profissional. Nas 
questões a seguir avalie o atendimento dispensado pelos servidores que 
trabalham nos setores/serviços indicados:  
4.3 - Secretaria Acadêmica.  
4.4 - Assistência aos alunos/professores (controle de horários/controle da 
disciplina/distribuição das salas/informações sobre ausência dos professores)  
4.5 - Estágio. 4.6 - Sóciopedagógico (Pedagogos, Psicólogos) 4.7 - Assistência 
Estudantil (Assistentes Sociais, Técnicos em Assuntos Educacionais). 4.8 - 
Tecnologia da Informação - TI  
4.9 - Direção Geral do Campus  
4.10 - Diretoria de Apoio ao Ensino  
4.11 - Gestão de Pessoas (Recursos Humanos) Nas questões a seguir avalie a 
adequação do horário de atendimento dos setores/serviços indicados:  
4.12 - Secretaria Acadêmica. 
4.13 - Assistência aos alunos/professores (controle de horários/controle da 
disciplina/distribuição das salas/informações sobre ausência dos professores).  
4.14 - Estágio.  
4.15 - Sóciopedagógico (Pedagogos, Psicólogos).  
4.16 - Assistência Estudantil (Assistente Social, Técnicos em Assuntos 
Educacionais). 4.17 - Tecnologia da Informação - TI.  
4.18 - Direção Geral do Campus.  
4.19 - Diretoria de Apoio ao Ensino.  
4.20 - Gestão de pessoas (Recursos Humanos)  
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4.21 - Como você avalia os órgãos de gestão e colegiados do IFSP e do seu 
Campus, considerando o processo de composição, agilidade, coerência e 
transparência dos atos  
4.22 - O Sistema de matrícula, de lançamento de notas e faltas, divulgação de 
resultados, etc ., é adequado ao público a que se destina o IFSP  
4.23 - Como você avalia as facilidades conferidas pelo SUAP: inserção de 
informações, extração de documentos, consultas, etc.  
4.24 - Como você avalia o Atendimento Educacional Especializado - AEE 
dispensado pelo seu Câmpus.  
4.25 - Avalie a execução financeira do IFSP, considerando a relação das 
aquisições e dos serviços contratados com as necessidades do seu Câmpus.  
4.26 - Avalie o seu conhecimento sobre a existência e facilidade de acesso à 
Ouvidoria, assim como a facilidade de obtenção de dados de transparência 
institucional.  
 
Eixo 5: Infraestrutura Física  
Nas questões a seguir você deve avaliar as condições físicas do IFSP para 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, considerando os aspectos indicados 
em cada uma delas.  
5.1 - Recursos de tecnologias de informação e comunicação.  
5.2 - Salas de aula.  
5.3 - Laboratórios.  
5.4 - Banheiros.  
5.5 - Espaços destinados aos setores de apoio (técnico-administrativos).  
5.6 - Espaços destinados a refeição e convivência.  
5.7 - Salas para professores.  
5.8 - Quantidade de vagas no estacionamento interno e nos arredores do 
Campus.  
5.9 - Acesso ao Campus por transporte público.  
5.10 - Limpeza.  
5.11 - Iluminação.  
5.12 - Climatização;  
5.13 - Sinalização.  
5.14 - Acessibilidade.  
5.15 - Conservação.  
5.16 - Nível de segurança.  
5.17 - Mobiliário instalado, considerando questões de conforto físico e 
adequação à necessidade dos usuários.  
5.18 - Existência de equipamentos de apoio ao ensino, tais como: datashow, 
lousas interativas, etc. que favorecem o desenvolvimento das aulas.  
5.19 - Adequação dos equipamentos dos laboratórios às necessidades dos 
cursos e e/ou projetos de pesquisa.  
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5.20 - Atualização dos equipamentos dos laboratórios frente às exigências atuais 
da área  
profissional.  
5.21 - Biblioteca, considerando o serviço de empréstimo, acesso online, 
consultas e reserva e informatização do acervo.  
Eixo 6: Questões referentes ao questionário da CPA  
6.1 - Como você avalia a abrangência do questionário utilizado para a avaliação 
institucional e as orientações sobre as questões.  
6.2 - Como você avalia a forma como foi divulgado o processo de avaliação e a 
logística de aplicação do questionário.  
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ANEXO III - Questionário dos Técnicos Administrativos  
Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional  
1.1 - Qual o seu nível de conhecimento sobre a Comissão de Avaliação 
Institucional do seu Campus  
1.2 - Os relatórios da Comissão Própria de Avaliação – CPA, assim como os 
relatórios de avaliação externa, são apresentados e discutidos com a 
comunidade do Campus  
1.3 - Você considera que os relatórios criados pela Comissão Própria de 
Avaliação – CPA, assim como os relatórios de avaliação externa fornecem 
auxílio ao Planejamento das ações que são desenvolvidas no seu Câmpus  
 
Eixo 2: Desenvolvimento Institucional  
2.1 - Como você avalia o seu conhecimento a respeito da Missão do IFSP  
2.2 - Como você avalia seu conhecimento sobre o PDI do IFSP  
2.3 - Como você avalia a coerência entre o que está proposto no PDI e as 
práticas da instituição referentes ao ensino  
2.4 - Como você avalia a coerência entre o PDI e as práticas de extensão  
2.5 - Como você avalia a coerência entre o PDI e as atividades de pesquisa  
2.6 -Avalie as ações desenvolvidas pelo IFSP que têm como propósito o 
desenvolvimento econômico regional, a melhoria da infraestrutura urbana/local, 
a melhoria das condições de vida da população e a inovação social.  
2.7 - Avalie as ações desenvolvidas pelo IFSP que objetivam a defesa e 
promoção dos direitos humanos e a igualdade étnico-racial.  
2.8 - Avalie o desenvolvimento, no IFSP, das políticas de acesso e de apoio a 
estudantes em condição de vulnerabilidade social.  
2.9 - Avalie o reconhecimento social do IFSP.  
 
Eixo 3: Políticas Acadêmicas  
Nas questões a seguir você deverá avaliar o seu conhecimento e o resultado 
apresentado pelo seu Campus e pelo IFSP nas ações indicadas em cada uma 
delas:  
3.1 - Divulgação dos cursos oferecidos.  
3.2 - Acolhimento aos alunos ingressantes.  
3.3 - Apoio psicopedagógico.  
3.4 - Atendimento a alunos com defasagem de conteúdos da Educação Básica  
3.5 - Acessibilidade de estudantes com necessidades específicas.  
3.6 - Programas de monitoria.  
3.7 - Apoio à produção científica, tecnológica, cultural, técnica e artística pelos 
estudantes.  
3.8 - Desenvolvimento da Iniciação Científica. Ação que visa desenvolver nos 
alunos o gosto e a prática da pesquisa.  
3.9 - Ações/projetos de pesquisa, extensão, inovação e internacionalização, 
desenvolvidos pelo IFSP, individualmente ou por meio de parcerias.  
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3.10 - Existência de grupos de pesquisa no âmbito do IFSP.  
3.11 - Possibilidade dos alunos participarem em eventos, tais como congressos, 
seminários e palestras, realizarem viagens de estudo e visitas técnicas.  
3.12 - Concessão de bolsas de ensino, monitoria, pesquisa/iniciação científico-
tecnológica e/ou extensão aos discentes.  
3.13 - Possibilidade de obtenção de auxílio para participação em eventos.  
3.14 - Acompanhamento dos egressos.  
3.15 - Relação do Campus /IFSP, e dos seus egressos, com entidades de classe 
e empresas do setor relacionadas aos cursos ofertados.  
3.16 - Representatividade dos Núcleos Docentes Estruturantes - NDE  
3.17 - Representatividade dos Colegiados de Curso.  
3.18 - Uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA, como o Moodle-IFSP.  
 
Eixo 4: Políticas de Gestão  
4.1 - Avalie a política de capacitação do IFSP para a sua categoria profissional  
4.2 - Avalie a execução do Plano de Carreira da sua categoria profissional.  
4.3 - Como você avalia os órgãos de gestão e colegiados do IFSP e do seu 
Campus, considerando o processo de composição, agilidade, coerência e 
transparência dos atos  
4.4 - Como você avalia as facilidades conferidas pelo SUAP: inserção de 
informações, extração de documentos, consultas, etc.  
4.5 - Como você avalia o Atendimento Educacional Especializado - AEE 
dispensado pelo seu Campus  
4.6 - Avalie a execução financeira do IFSP, considerando a relação das 
aquisições e dos serviços contratados com as necessidades do seu Campus.  
4.7 - Avalie o seu conhecimento sobre a existência e facilidade de acesso à 
Ouvidoria, assim como a facilidade de obtenção de dados de transparência 
institucional.  
 
Nas questões a seguir você deve avaliar as condições físicas do IFSP para 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, considerando os aspectos indicados 
em cada uma delas.  
Eixo 5: Infraestrutura Física  
5.1 - Recursos de tecnologias de informação e comunicação  
5.2 - Banheiros.  
5.3 - Espaços destinados aos setores de apoio (técnico-administrativos).  
5.4 - Espaços destinados a refeição e convivência.  
5.5 - Quantidade de vagas no estacionamento interno e nos arredores do 
Câmpus.  
5.6 - Acesso ao Câmpus por transporte público.  
5.7 - Limpeza.  
5.8 - Iluminação.  
5.9 - Climatização;  
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5.10 - Sinalização.  
5.11 - Acessibilidade.  
5.12 - Conservação.  
5.13 - Nível de segurança.  
5.14 - Mobiliário instalado, considerando questões de conforto físico e 
adequação à necessidade dos usuários.  
5.15 - Biblioteca, considerando o serviço de empréstimo, acesso online, 
consultas e reserva e informatização do acervo.  
 
Eixo 6: Questões referentes ao questionário da CPA  
6.1 - Como você avalia a abrangência do questionário utilizado para a avaliação 
institucional e as orientações sobre as questões.  
6.2 - Como você avalia a forma como foi divulgado o processo de avaliação e a 
logística de aplicação do questionário.  


