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 APRESENTAÇÃO  

 

“A Avaliação das Instituições de Educação Superior, Avaliação Institucional, é um 

dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes) e está relacionada à melhoria da qualidade da educação superior; à 

orientação da expansão de sua oferta; ao aumento permanente da sua eficácia 

institucional e efetividade acadêmica e social; ao aprofundamento dos 

compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, 

por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores 

democráticos, do respeito diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e 

da identidade institucional. A Avaliação Institucional divide-se em duas 

modalidades: Autoavaliação – Coordenada pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) de cada Instituição e orientada pelas diretrizes e pelo roteiro da autoavaliação 

institucional da CONAES - Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

e a avaliação externa, realizada por comissões designadas pelo Inep” (INEP, 2020, 

disponível em http://inep.gov.br/avaliacao-institucional). 

O presente relatório é a autoavaliação do Instituto Federal Campus Fraiburgo (IFC 

– Campus Fraiburgo) e tem a intenção de apontar os pontos positivos e negativos 

de vários itens relacionados ao Campus Fraiburgo e, no momento, ao seu único 

curso superior: Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A posse dos dados 

estatísticos, bem como de respostas discursivas, são o feedback necessário para 

cada setor do Campus, bem como para a comunidade acadêmica; pois norteia suas 

presentes e futuras ações. A metodologia seguiu a metodologia utilizada na 

elaboração do relatório geral, de todo o Instituto Federal Catarinense – de todos os 

campi. A análise de dados foi realizada pela CPA – Fraiburgo seguindo as 

orientações da CPA Institucional (Geral). Um breve histórico do IFC, do Campus 

Fraiburgo e da CPA - Fraiburgo também compõem o relatório.  

 

HISTÓRICO DO IFC 

 

O Instituto Federal Catarinense (IFC) integra a Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica e foi instituído pela Lei nº 11892/08. A Rede abrange 

todos os estados brasileiros, promovendo educação profissional, desde a formação 

http://inep.gov.br/sinaes
http://inep.gov.br/sinaes
http://inep.gov.br/avaliacao-institucional


 

inicial e continuada (FIC) até a formação em nível de pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado).  

O IFC, com sede (Reitoria) no município de Blumenau/SC, nasceu da união entre 

as Escolas Agrotécnicas Federais de Concórdia, Rio do Sul e Sombrio, e os 

Colégios Agrícolas de Camboriú e Araquari, até então vinculados à Universidade 

Federal de Santa Catarina.  

A tradição dessas instituições de ensino estava pautada na oferta de cursos 

técnicos, principalmente do curso técnico em Agropecuária. Durante mais de 50 

anos, até a criação da Lei nº 11.892/2008, estas escolas técnicas e agrotécnicas se 

especializaram na formação de jovens para o mundo do trabalho. A oferta da 

educação superior deu-se apenas após a criação dos Institutos Federais, os quais, 

de acordo com a sua lei de criação, são equiparados às universidades federais para 

efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e supervisão 

das instituições e dos cursos de educação superior.  

A Instituição possui atuação em diversos segmentos, de acordo com os arranjos 

produtivos locais e potencialidades regionais, abrangendo em seus cursos desde 

as áreas de Eletrometalmecânica e Indústria Química até de Turismo e 

Agropecuária.  

Nos momentos seguintes à sua criação, essa Instituição experimentou um rápido 

crescimento, estimulado pelo programa de Expansão Federal. Atualmente, o IFC 

conta com 15 campi, distribuídos no estado, conforme ilustra a figura a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1- Mapa de abrangência institucional 

Fonte: Relatório Institucional CPA (Geral) – 2018 

 

O Instituto Federal Catarinense conta, atualmente com 1799 servidores, sendo 878 

técnicos administrativos e 921 docentes. Além disso, a Instituição atende cerca de 

12.721 discentes nos diversos níveis de ensino ofertados – qualificação profissional, 

Certific (Reconhecimento de saberes profissionais), Mulheres Mil (Capacitação de 

mulheres em situação de vulnerabilidade social), Pronatec (Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), Proeja (Programa nacional de integração 

da educação profissional com a educação básica na modalidade de jovens e 

adultos), EaD (Ensino a distância), Ensino Técnico, graduação e pós-graduação. 

Destes, aproximadamente 5.809 são alunos dos cursos superiores. 

 

IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA INSTITUIÇÃO 

Órgão de vinculação: Ministério da Educação 

Denominação completa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
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Natureza jurídica: Autarquia Federal  
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Principal atividade: Educação Profissional de Nível Tecnológico 

Telefone da Comissão Própria de Avaliação: (47) 3331-7800 

Endereço de e-mail da Comissão Própria de Avaliação: cpa@ifc.edu.br 

Endereço postal: Rua das Missões, 100 - CEP 89051-000 - Blumenau/SC 

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE 

Rua das Missões, 100 

Blumenau-SC  

Fone (47) 3331-7800  

CEP 89051-000 

Reitora atual: Sônia Regina de Souza Fernandes 

 

CAMPUS FRAIBURGO 

 

O prédio onde se localiza o Campus do IFC Fraiburgo foi construído nos anos 60, 

do século XX, e abrigou a escola Sedes Sapientiae (Sede da Sabedoria), dirigida 

pelo Padre Biaggio por mais de 20 anos. No início da primeira década do século 

XXI, o edifício abrigou o Centro Educacional Profissional de Fraiburgo (CEPROF). 

Com a federalização do CEPROF, foi possível retomar e ampliar a oferta de cursos. 

Em 2008, com a publicação da Lei 11.892, foram criados os Institutos Federais. As 

escolas técnicas e os colégios agrícolas de Santa Catarina foram integrados e 

passaram a ser Campus do Instituto Federal Catarinense. Em 2010, a unidade 

Videira, que funcionava como extensão de Concórdia, foi elevada à condição de 

Campus Videira. Em 2012, como extensão de Videira, foi criado o Campus 

Avançado de Fraiburgo, que iniciou as atividades pedagógicas em 1º de agosto de 



 

2012. Em 23 de abril de 2013, a unidade foi elevada à condição de Campus 

Fraiburgo. 

As tabelas: 01; 02 e 03, ilustram os dados gerais, as notas e os dados dos cursos 

superiores do Campus Fraiburgo. 

 

Tabela 01 - Dados gerais do Campus Fraiburgo 

Campus  Fraiburgo 

Site  www.fraiburgo.ifc.edu.br 

Endereço  Rua Cruz e Souza nº 100 

Bairro  Centro 

CEP  89580-000 

Telefone  49-3202-8800 

Diretor geral  Fábio José Rodrigues Pinheiro 

Área total  5315 m² 

Área construída  4500 m² 

Número de salas de 

aula 

 6 

Número de laboratórios  1 laboratório de química 

http://www.fraiburgo.ifc.edu.br/


 

 4 laboratórios de informática 

Espaços institucionais  1 biblioteca 

 4 salas de professores 

 1 cantina 

 1 auditório 

 1 sala de atendimento AE/ Psicológico 

 1 sala para SISAE (Serviço Integrado de Suporte e 

Acompanhamento Educacional) 

 1 sala para secretaria 

 1 sala de coordenação de ensino 

 1 sala de auditoria 

 1 sala de pesquisa/extensão 

 1 de DGP (Diretoria de Gestão de Pessoas) 

 1 sala de coordenadores de curso 

 1 sala de Direção Geral 

 1 sala de Direção de ensino 

 1 sala de DAP (Departamento de Administração e 

Planejamento) 

 1 sala de Patrimônio 

 1 sala de TI 

 1 sala de contador/licitação/diárias 

 8 banheiros servidores (masculino/feminino) 

 2 banheiros alunos (masculino/feminino) 



 

Número de docentes  

 31 

    

 Docentes efetivos 

 Docentes substitutos  

 28 

 3 

 

 

Número de técnicos 

administrativos em 

educação 

      31 

Número total de 

discentes 

392  Discentes técnicos  334 

 Discentes graduandos  55 

 Discentes pós-

graduandos 

 3 

Discentes com projeto 

de monitoria 

0  Discentes técnicos  0 

 Discentes graduandos  0 

 Discentes pós-

graduandos 

 0 

14  Discentes técnicos  9 bolsistas 



 

Discentes com projeto 

de pesquisa 

 Discentes graduandos  1 bolsista 

 1 voluntário 

 Discentes pós-

graduandos 

 2 bolsistas 

 1 voluntário 

Discentes com projeto 

de extensão 

9  Discentes técnicos  8 bolsistas 

 Discentes graduandos  1 bolsista 

 Discentes pós-

graduandos 

 0 

Discentes com projeto 

de ensino 

9  Discentes técnicos  7 bolsistas 

 11 voluntários 

 Discentes graduandos  9 voluntários 

 Discentes pós-

graduandos 

 0 

Fonte: CPA – Fraiburgo 

 

Tabela 02 - Notas do curso superior do Campus Fraiburgo 

Cursos Nome Conceito 

Preliminar 

Curso (CPC) 

Faixas 

Conceito 

ENADE 

(Exame 

Nacional 

de 



 

Desempen

ho dos 

estudantes

) 

Análise e Desenvolvimento de 

sistemas 

Não avaliado Não 

avaliado 

Fonte: CPA-Fraiburgo 

 

Tabela 03 - Notas do curso superior do Campus Fraiburgo 

Curso  Análise e Desenvolvimento de sistemas 

Ato de Criação Res. 22/CEG/2008 

Implantação 2018.1 

Turno  Noturno 

Número de discentes  55 

Entrada Semestral 

Número de vagas por período  40 

 

Fonte: CPA - Fraiburgo 

 

 

 



 

 CPA – FRAIBURGO 

 

A CPA - Fraiburgo iniciou suas atividades em março de 2019 e a posse dos 

membros deu-se no mês de abril do mesmo ano, no auditório do Instituto. De maio 

a agosto de 2020 foram feitas reuniões com as CPA de outros Campus para 

conhecimento do regimento interno da CPA, definição de instrumentos de avaliação 

(questionários), sensibilização para os respondentes dos questionários, datas de 

aplicação dos questionários e elaboração de relatórios. Tais documentos 

encontram-se disponíveis no site da Instituição: <www.fraiburgo.ifc.edu.br>. A 

sensibilização foi no mês de setembro de 2019 e aplicação do questionário foi em 

outubro do mesmo ano. A elaboração do relatório ficou para março de 2020, porém, 

devido à pandemia, o prazo foi prorrogado. 

Os membros da CPA - Fraiburgo são: Presidente: Felipe de Oliveira Lamberg 

Henrique dos Santos (docente); Vice-presidente e Secretária: Táira Inalves 

Olszewski (TAE – Técnicos Administrativos em Educação); Outros membros: 

Docente: Genildo Nascimento dos Santos; TAE: Glória de Fátima Santos Paes de 

Barros; Discentes: Leonardo Venâncio Teixeira e Vinicius Filisbino Botelho; 

Sociedade Civil Organizada: Angela Maria Rinaldi Conte e Gesselma Buchweitz 

Gatti. 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para a composição, sensibilização, aplicação, análise e 

divulgação dos resultados seguiu os rumos da CPA Institucional (Geral – de todo o 

IFC) e está fundamentada nas premissas do Plano Estratégico das ações da CPA 

Institucional, de maio de 2017, nos termos da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES 

nº 65, e compreende os seguintes itens: 

a) Alinhamento do instrumento de coleta de dados 

Para dar início ao alinhamento do instrumento de autoavaliação institucional, a 

equipe da CPA Institucional definiu algumas premissas, são elas: 

• A elaboração e aplicação deste instrumento não deve ser apenas o 

cumprimento de um ato de regulação do MEC, mas antes de tudo uma oportunidade 

www.fraiburgo.ifc.edu.br


 

de repensar e qualificar as práticas, processos e infraestrutura institucional, 

considerando as demandas levantadas pela comunidade acadêmica. 

• O instrumento precisa ser claro e objetivo, com indicadores que expressem 

o entendimento institucional de qualidade, nos diferentes eixos e suas dimensões.  

• O instrumento não deve ser muito extenso e poderá prever a possibilidade 

de aplicação particionada (não para este ano, por conta dos prazos para 

implementação da avaliação). 

• O instrumento deve ser desenvolvido e adaptado, sempre que necessário, 

às especificidades de cada um dos segmentos (TAE, docentes e discentes), 

garantindo a diversidade de olhares sobre aspectos distintos e comuns. 

• A resposta aos indicadores deve ser capaz de expressar o quão próximo ou 

o quão distante o IFC está da qualidade almejada. 

• Os indicadores devem estar alinhados com as possibilidades de resposta, ao 

ponto de se transformarem em ação estratégica pela gestão sempre que o resultado 

demonstrar que o indicador de qualidade não foi atingido. 

• O respondente deve ter a possibilidade de manifestar-se em todos os 

indicadores. 

• A escala de resposta ao indicador deve ampliar a fidedignidade da 

informação, com a inclusão do item zero (não se aplica). 

O instrumento ficou dividido pelos eixos do Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação 

do Ensino Superior), composto por 80 indicadores para docentes, discentes e TAE. 

 Cada questão representa um indicador de qualidade, ou seja, o ideal de práticas, 

processos e infraestrutura desejado para o Campus e para o IFC como um todo. 

Para cada afirmação, foi organizada uma escala de 1 a 5, da seguinte forma: 

0- Não se aplica. 

1 - Ruim.  

2 - Regular. 

3 - Bom. 

4 - Muito Bom. 



 

Para cada indicador, era possível que o participante se posicionasse apresentando 

os motivos pelos quais o Campus Fraiburgo está distante ou próximo do indicador 

de qualidade, podendo contribuir com sugestões de melhoria. 

 

b) Organização do instrumento no sistema  

A plataforma escolhida para organização e posterior aplicação do instrumento de 

avaliação institucional foi o Google Forms. As questões foram organizadas e 

inseridas nos formulários pelos membros da CPA, e a estratégia de programação 

do instrumento permitiu o sigilo da identidade dos respondentes aos formulários.  

c) Ações de sensibilização da comunidade acadêmica 

A equipe da CPA-Fraiburgo optou por fixação de cartazes nos murais da escola 

(figura 2), descanso de tela (figura 3) nos computadores dos laboratórios de 

Informática, um website (<http://www.fraiburgo.ifc.edu.br/?page_id=2597>) e a 

sensibilização através de conversas com servidores e alunos. Participaram deste 

questionários os servidores e alunos do curso superior de Análise e 

Desenvolvimentos de Sistemas, o único curso superior até o momento no Campus. 

Também foi feito o envio de e-mail e a presença de um membro da CPA – Fraiburgo 

em sala de aula, do citado curso, para consolidar a sensibilização. 
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Figura 2 – Cartaz de Sensibilização da CPA-Fraiburgo 

 

Acesse o questionário
De 1º a 20 de outubro de 2019

 

Fonte: CPA-Fraiburgo 



 

Figura 3 – Tela de descanso utilizada para a sensibilização 

 

Acesse o questionário
De 1º a 20 de outubro de 2019

 

Fonte: CPA-Fraiburgo 

 

 

d) Aplicação do instrumento de coleta de dados 

 

A aplicação do instrumento de autoavaliação no Campus Fraiburgo aconteceu de 

01 outubro a 20 de outubro e prorrogado até 11 de novembro de 2019. O link para 

preenchimento da avaliação (questionário) foi encaminhado por e-mail para os 

servidores e discentes. 

 

e) Levantamento dos dados e resultados da aplicação 

A ferramenta utilizada e a programação do instrumento permitiram que os dados 

fossem coletados por cada Campus. Essa ação buscou favorecer o processo de 

análise pelas comissões locais, bem como aproximar os comentários dos 

participantes às necessidades de melhoria no Campus. 



 

No entanto, essa escolha fez com que a Comissão Institucional tivesse um trabalho 

extra, que consistia em reunir todos os dados em uma única planilha, para que 

essas informações estivessem passíveis de análise, tanto de forma global quanto 

local, por Campus. 

Outra ação importante, para compor o resultado da aplicação, foi a definição de 

médias, que pudessem tornar mais tangível a percepção do quão distantes ou quão 

próximos estamos dos indicadores de qualidade desenvolvidos. 

Considerando os conceitos: 1 (ruim); 2 (regular); 3 (bom) e 4 (muito bom), excluindo-

se o zero (não se aplica), foi feita a subdivisão por médias, que atendeu aos 

seguintes critérios: 

1,0 a 1,99– As médias, dentro desse intervalo, apresentadas pela cor VERMELHA, 

sugere, que estamos distantes da qualidade expressa pelo indicador, e que as 

medidas e as ações para melhoria do indicador requerem URGÊNCIA institucional. 

2,0 a 2,99 – As médias, dentro desse intervalo, apresentadas pela cor AMARELA, 

sugerem que estamos atingindo de forma satisfatória a qualidade expressa pelo 

indicador, e que as medidas e ações que favoreçam o seu pleno atendimento devem 

ser potencializadas e, por isso, requerem ATENÇÃO institucional. 

3,0 a 4,0 – As médias, dentro desse intervalo, apresentadas pela cor VERDE, 

sugerem que estamos atingindo de forma plena a qualidade expressa pelo 

indicador, e que as medidas e as ações que promoveram a percepção da qualidade 

requerem trabalho institucional para sua MANUTENÇÃO. 

 

f) Análise dos dados  

 

A composição da análise dos dados institucionais se deu com a CPA – Fraiburgo e 

foi feita com base em planilha intitulada Fraiburgo, oriunda da planilha geral de todos 

os campi, utilizando-se a média, quanto à percepção da comunidade acadêmica 

frente ao indicador de qualidade apresentado. 

Diante da média e das cores, a CPA - Fraiburgo fez uma reflexão sobre os 

indicadores, levando em consideração os comentários, expressos pelos 

respondentes com o devido tratamento ético. 



 

DESENVOLVIMENTO 

 

EIXOS E DIMENSÕES 

 

Assim como está previsto na Lei nº 10.861/2004 e na Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES nº 65, este documento contempla as dez dimensões 

distribuídas nos cinco eixos de autoavaliação, que são: 

 

 Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

Este eixo tem como objetivo verificar a adequação e efetividade do planejamento 

geral da Instituição, sua relação com o Projeto Pedagógico Institucional e com os 

Projetos Pedagógicos de cursos, além dos procedimentos de avaliação e o 

acompanhamento do planejamento institucional. 

As dimensões vinculadas a este eixo são as Dimensão VIII – Planejamento e 

Avaliação e Dimensão I – Missão e Plano de Desenvolvimento Profissional.  

Como forma de identificar e acompanhar as ações relacionadas ao planejamento e 

à avaliação institucional, foram elaboradas as seguintes assertivas para a avaliação: 

Dimensão VIII – Planejamento e Avaliação 

- A divulgação dos resultados das últimas avaliações institucionais realizadas pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) é; 

- Como você avalia as ações desenvolvidas pela gestão do Campus com base nas 

últimas avaliações em vista de melhorias; 

- Como é o incentivo para o envolvimento e participação no planejamento de ações 

no Campus. 

Dimensão I – Missão e Plano de Desenvolvimento Profissional. 

- A divulgação, do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), é; 

 



 

- O IFC cumpre a missão institucional: “Proporcionar educação profissional, atuando 

em ensino, pesquisa e extensão, comprometidos com a formação cidadã, a inclusão 

social e o desenvolvimento regional.” 

 

 Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional  

 Dimensão III - Responsabilidade Social da Instituição. 

A responsabilidade social vincula-se a este eixo e deve estar presente na Instituição, 

na sociedade a nas relações com instituições sociais, culturais e educativas.  

Para acompanhar as ações relacionadas a este eixo e a esta dimensão, foram 

organizadas as seguintes proposições para apreciação do público-alvo: 

- O atendimento dos arranjos produtivos locais nas atividades de ensino, pesquisa 

e extensão desenvolvidas pelo Campus, é; 

-  As ações promovidas para o desenvolvimento sustentável no Campus são; 

 

- O respeito pelas diferenças de gênero, étnicas, religiosas e políticas da 

comunidade acadêmica (por meio de: palestras cursos, apresentações, atividades 

do NAPNE), no seu Campus é; 

  

- As ações de inclusão para pessoas com deficiências e/ou necessidades 

educacionais específicas são; 

 

-As atividades desenvolvidas no Campus (feiras, eventos e mostras) que integram 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), são. 

 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

As dimensões relacionadas a esse eixo são: “Dimensão II – Políticas para o ensino, 

pesquisa e extensão”, “Dimensão IX – Políticas de atendimento aos discentes” e 

“Dimensão IV – Comunicação com a sociedade”. 



 

Neste contexto, as políticas acadêmicas que essencialmente consideram a vida 

acadêmica no ensino, na pesquisa e na extensão, e estes três em articulação, 

encontram-se em elaboração e análise pelos profissionais que pensam, planejam e 

executam as ações dentro da Instituição como um todo e nos seus campi. 

As perguntas organizadas para identificar a percepção da comunidade acadêmica 

quanto a este eixo são: 

Dimensão II- Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

- A divulgação, sobre os resultados das avaliações institucionais dos cursos, é: 

- A divulgação, o incentivo e o apoio (do Campus) para a participação em projetos 

de pesquisa, é: 

- O cumprimento dos trâmites legais, a transparência e a clareza dos critérios de 

avaliação de projetos de pesquisa, é: 

-  A divulgação, o incentivo e o apoio (do Campus) para a participação em projetos 

de extensão, é: 

- O cumprimento dos trâmites legais, a transparência e a clareza dos critérios de 

avaliação de projetos de extensão, é: 

- A divulgação, das atividades de ensino (projeto de monitoria, de ensino e 

atendimento ao aluno) no Campus, é: 

- O curso proporciona aprendizagem compatível com as expectativas dos 

estudantes: (apenas para docentes e TAE) 

-  A integração, e a interdisciplinaridade trabalhadas nos componentes 

curriculares(disciplinas) dos cursos, é: (apenas para docentes e TAE) 

-  As ações, de prevenção da retenção e da evasão escolar em vista do êxito 

estudantil no Campus, são: 

-  O acesso aos recursos virtuais de aprendizagem - Ambientes Virtuais e/ou à 

Distância (EaD) é: (apenas para docentes e TAE) 

-  O incentivo a programas de intercâmbio é: 

-  A atuação, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), é: (apenas 

para docentes e TAE) 

 



 

- O comprometimento dos docentes com as Diretrizes para o Ensino Superior é; 

(apenas para discentes) 

- As práticas didáticas e metodológicas adotadas pelos professores do curso são. 

(apenas para discentes) 

Dimensão IX - Políticas de Atendimento aos Discentes. 

-  A política de acesso pelo sistema de cotas no IFC é: 

-  A interação, entre a Coordenação de curso e os estudantes, é: 

- A política de acompanhamento de egressos é: (apenas docentes e TAE) 

- Os benefícios oferecidos pelos Programas de Assistência Estudantil (PAE) são: 

(apenas discentes) 

- O atendimento e o serviço prestado pela Coordenação de Assistência Estudantil 

(CAE ou CGAE ou SAE ou SISAE) é: (apenas discentes) 

- A interação entre os estudantes dos diversos cursos é: (apenas discentes) 

- A eficiência e clareza dos processos de Ingresso no IFC, é: (apenas discentes) 

- A orientação/suporte para a realização do estágio, é: (apenas discentes) 

Dimensão IV - Comunicação com a Sociedade 

- A apresentação dos conteúdos, (de forma clara, organizada e atualizada) no site 

institucional, é: 

- Os mecanismos de comunicação e estratégias de divulgação da Instituição e a 

interação do IFC com a sociedade, em redes sociais, jornais, TV, Rádio e outros 

meios é: 

- A divulgação das atividades previstas no calendário acadêmico e das atividades 

extras no Campus, é: 

- A eficiência e clareza dos processos do Ingresso no IFC é: (apenas docentes e 

TAE) 

- A comunicação entre o IFC e a comunidade regional, é: (apenas discentes) 

 

 



 

 Eixo 4 - Políticas de Gestão 

 

O presente eixo busca verificar as políticas de pessoal, de carreiras do corpo 

docente e corpo técnico-administrativo, entre elas: aperfeiçoamento, 

desenvolvimento profissional, condições de trabalho, funcionamento e 

representatividade dos colegiados, participação da comunidade universitária e 

sustentabilidade financeira da Instituição. 

Este eixo contempla as seguintes dimensões de análise: Dimensão V - Políticas de 

Pessoal; Dimensão VI: Organização e Gestão da Instituição e Dimensão X: 

Sustentabilidade Financeira”. 

Para identificar as questões relacionadas a esta dimensão, foram consideradas as 

seguintes perguntas: 

Dimensão V - Políticas de Pessoal. 

- A política de capacitação no Campus e as condições para participar em cursos de 

pós-graduação (formação continuada) são: (apenas para docentes e TAE) 

- O incentivo na participação da elaboração do planejamento anual do Campus é: 

(apenas para docentes e TAE) 

- A promoção à participação em Grupos de Trabalho, Comissões, etc. é: (apenas 

para docentes e TAE) 

- A integração entre direção e servidores é: (apenas para docentes e TAE) 

- O conhecimento sobre as ações da Comissão de Ética é: (apenas para docentes 

e TAE) 

- As relações interpessoais no ambiente de trabalho no Campus são: (apenas para 

docentes e TAE) 

- A escolha de servidores para cargos de chefia ou funções gratificadas é pautada 

em critérios técnicos: (apenas para docentes e TAE) 

- A relação entre quantidade de TAE e volume de trabalho exigido é: (apenas para 

docentes e TAE) 

- A relação entre quantidade de Docente e volume de trabalho exigido é: (apenas 

para docentes e TAE) 



 

- A política de movimentação (remoção e redistribuição) de servidores é: (apenas 

para docentes e TAE) 

- Os processos de avaliação de estágio probatório ou progressão funcional são: 

(apenas para docentes e TAE) 

Dimensão VI - Organização e Gestão da Instituição 

- De modo geral, a gestão do Campus é: 

- O cumprimento do planejamento anual do Campus é: 

- A integração entre o Campus e a Reitoria, é: 

- A atuação do conselho superior (CONSUPER) como órgão máximo da Instituição, 

deliberativo e com representação de todos os segmentos (docentes, discentes, TAE 

e sociedade civil), é: 

- A socialização das ações e deliberações dos conselhos e colegiados 

(CONSUPER, CODIR – Colegiado de Dirigentes, NDE – Núcleo Docente 

Estruturante, CONCAMPUS – Conselho De Campus, Colegiado do Curso e outros) 

com os estudantes e servidores é:  

- O serviço da secretaria acadêmica/coordenação de registros escolares é: 

- O incentivo à participação em eventos (palestras, seminários, congressos, viagens 

de estudos) dentro e fora da Instituição é: 

- Os serviços do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidade Específicas 

(NAPNE) são: 

- Os serviços do Setor Pedagógico (NUPE) são: 

- A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) do Campus é: 

(apenas para docentes e TAE) 

- A atuação da Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

- A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) do Campus é: (apenas para 

docentes e TAE) 

- A atuação e o comprometimento dos coordenadores de comissões, comitês, GT 

(grupo de trabalho) e núcleos é: (apenas para docentes e TAE) 

- A atuação do Diretor Geral do Campus em relação as demandas da função, é: 



 

- A atuação da coordenação Geral de Ensino (CGE) em relação as demandas da 

função, é: 

- A atuação do Diretor de Ensino (DDE) em relação as demandas da função, é: 

- A atuação do Diretor Administrativo (DAP) em relação as demandas da função, é: 

- Em relação à questão democrática, os processos de decisão no âmbito da Reitoria 

são: 

- O serviço prestado pela Ouvidoria do IFC é: 

- As atuações do CONCAMPUS, do Comitê de Ensino, do Comitê de Avaliação de 

Projetos de Pesquisa (CAPP), do Comitê de Extensão, e de suas ações no Campus, 

são: 

- A atuação do Colegiado de Dirigentes (CODIR), do Conselho Superior 

(CONSUPER), da Pró-Reitoria de Ensino, da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação, da Pró-Reitoria Extensão, da Pró-Reitoria de Administração, 

da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, são: (apenas para docentes e 

TAE)  

- As atuações do NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica) e de suas ações no 

Campus, são: (apenas para docentes e TAE) 

- O comprometimento dos Servidores Técnicos Administrativos em Educação (TAE) 

com as atividades em que atuam é: (apenas para discentes) 

- O comprometimento dos Servidores Docentes com as atividades em que atuam é: 

(apenas para discentes) 

 Dimensão X - Sustentabilidade Financeira 

- A gestão econômica e financeira do orçamento do IFC é: (apenas para docentes 

e TAE) 

- A execução orçamentária do Campus, sobre a previsão e a aplicação de recursos 

direcionados para o ensino, a pesquisa e a extensão, é: 

- A alocação de recursos destinados ao Campus corresponde com as demandas 

específicas dos cursos, é: 

 

 



 

Eixo 5 - Infraestrutura Física 

 

Este eixo está relacionado à Dimensão VII – Infraestrutura de ensino, pesquisa, 

biblioteca, recursos de informação e comunicação, que versa sobre a importância 

de análise acerca das questões relacionadas à infraestrutura física, especialmente 

aquelas voltadas ao ensino, à pesquisa, à biblioteca, aos recursos de informação e 

comunicação etc.  

Para acompanhar e verificar este eixo, foram elaboradas as seguintes perguntas: 

Dimensão VII – Infraestrutura de ensino, pesquisa, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação 

- A quantidade e a qualidade de materiais didáticos, recursos audiovisuais, em sala 

de aula e laboratórios é: 

- Os espaços do Campus (Sala de aula, auditório, ginásio, banheiros, etc.), 

considerando a limpeza, conservação, iluminação, comodidade, são:  

- Os espaços e as áreas de convivência no Campus são: 

- Os laboratórios destinados ao ensino, pesquisa e extensão, são: 

- Os equipamentos audiovisuais necessários atendem as necessidades para o 

ensino: 

- A infraestrutura da Biblioteca (mesas, cadeiras, espaço físico computadores) é: 

- O acervo da biblioteca é: 

- Os serviços prestados pela Biblioteca (atendimento, empréstimos, renovação, 

acessos aos portais) são: 

- O acesso à internet no Campus é: 

- A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as web/vídeo 

conferências, pela Reitoria, é: (apenas para docentes e TAE) 

- A acessibilidade nas dependências do Campus para as pessoas com deficiência 

ou mobilidade reduzida é: 

- O serviço de reprografia (fotocópias e encadernações) no Campus é: 



 

- A política de expansão/conservação dos espaços físicos demandados para as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão é: 

- O serviço oferecido pela cantina do Campus é: 

- Os serviços em geral prestados pelo refeitório, são: 

 

 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Considerando cada um dos eixos apresentados anteriormente, suas dimensões de 

análise e os indicadores de qualidade desenvolvidos para acompanhamento do 

desempenho institucional, expõe-se, a seguir, a análise detalhada, por eixo, do 

instrumento.  

O questionário foi aplicado no Campus Fraiburgo para 33 docentes, 32 TAE e 55 

discentes. Responderam ao questionário: 21 docentes (63,64%), 17 TAE (53,13%) 

e 34 discentes (61,82%).   

 

ANÁLISE DOS DADOS REFERENTES AO EIXO 1: PLANEJAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

DIMENSÃO VIII – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS, 

RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO 

 

A Dimensão VIII está vinculada ao Eixo 1 – Planejamento e Avaliação, e aborda o 

planejamento e a avaliação dos processos, resultados e a eficácia da autoavaliação. 

De forma geral, a dimensão apresenta resultados que merecem atenção por parte 

da Gestão, sendo enquadrados no conceito REGULAR. 

Observando a tabela 04, o indicador que apontou maior necessidade de 

desenvolvimento diz respeito ao incentivo para o envolvimento e participação no 

planejamento de ações no Campus, pontuada como carente de um maior diálogo 

por parte dos respondentes.  

O indicador “A divulgação, dos resultados das últimas avaliações institucionais 

realizadas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), é” foi apontado como não foi 



 

realizado no Campus anteriormente, devido a inexistência de curso superior 

implantado em 2018, sendo a CPA composta em 2019. Uma gestão feita com 

clareza e transparente foi pontuada em comentários pelos respondentes. 

 

Tabela 04 

INDICADOR SEGMENTO 

DOCENTE TAE DISCENTE 

1. A divulgação, dos resultados das últimas 

avaliações institucionais realizadas pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) é:  

2,88 2,71 3,18 

2. Como avalia as ações desenvolvidas pela 

gestão do Campus com base nas últimas 

avaliações em vista de melhorias: 

3,17 2,58 3,04 

3. Como é o incentivo para o envolvimento e 

participação no planejamento de ações no 

Campus: 

3,30 2,24 3,09 

 

Fonte: CPA – Fraiburgo 

 

DIMENSÃO I – MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 A Dimensão I aborda a Missão, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e a 

responsabilidade social da Instituição. A Missão corresponde a razão de ser de uma 

Instituição e deve estar expressa, também, no Plano de Desenvolvimento 

Institucional, que apresenta as propostas relacionadas à finalidade, aos objetivos e 

compromissos. Observando a tabela 05, de forma geral, a dimensão apresenta 



 

resultados que merecem continuidade por parte da Gestão, sendo enquadrados no 

conceito BOM. O indicador “A divulgação do PDI (Plano de Desenvolvimento 

Institucional)” não constou no questionário do segmento discente. 

Uma boa divulgação, como reuniões, e-mail e informações no site da Instituição foi 

apontada nos comentários dos respondentes. 

Quanto ao indicador “O IFC cumpre a missão institucional: “Proporcionar educação 

profissional, atuando em ensino, pesquisa e extensão, comprometidos com a 

formação cidadã, a inclusão social e o desenvolvimento regional””, no segmento 

TAE obteve um conceito regular e a proposta de que os projetos de ensino, 

pesquisa e extensão estejam em consonância com os arranjos locais, foi apontada 

pelos respondentes. 

 

 

Tabela 05 

INDICADOR SEGMENTO 

DOCENTE TAE DISCENTE 

4. A divulgação, do PDI (Plano de 

Desenvolvimento Institucional), é:  

3,15 2,56 X 

5. O IFC cumpre a missão institucional: 

“Proporcionar educação profissional, atuando 

em ensino, pesquisa e extensão, 

comprometidos com a formação cidadã, a 

inclusão social e o desenvolvimento regional”: 

3,14 2,47 3,24 

 

Fonte: CPA - Fraiburgo 

 



 

 

 

 

ANÁLISE DOS DADOS REFERENTES AO EIXO 2: PLANEJAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

 

DIMENSÃO III – RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

 

A responsabilidade social faz parte do Eixo 2 e deve estar presente na Instituição e 

seu planejamento, na sociedade e nas relações com instituições sociais, culturais e 

educativas em geral. Observando a tabela 06, o indicador “As atividades 

desenvolvidas no Campus (feiras, eventos e mostras) que integram Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS)” atingiu o conceito BOM e merece sua continuidade. 

Já o indicador “As ações promovidas para o desenvolvimento sustentável no 

Campus” atingiu o conceito REGULAR e requer atenção por parte da gestão. 

O indicador “O atendimento dos arranjos produtivos locais nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão desenvolvidas pelo Campus” foi apontado pelos respondentes, 

em comentários, que os cursos técnicos ofertados pelo Campus destoam das 

necessidades locais.  

O indicador “As ações promovidas para o desenvolvimento sustentável no 

Campus”, foi apontado que as ações para tal fim deveriam ser intensificadas.  

O indicador “O respeito pelas diferenças de gênero, étnicas, religiosas e políticas 

da comunidade acadêmica (por meio de: palestras cursos, apresentações, 

atividades do NAPNE)” foi apontado que o respeito às diferenças de gênero, étnicas 

e religiosas são respeitadas e, quanto às diferenças políticas, por meio de debates, 

ainda há o que melhorar. 

O indicador “As ações de inclusão para pessoas com deficiências e/ou 

necessidades educacionais especificas” foi apontado have uma carência de 

atendimento, em sala de aula, para o deficiente visual ou auditivo. 

 O indicador “As atividades desenvolvidas no Campus (feiras, eventos e mostras) 

que integram Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS)” foi apontado com elogios 



 

com necessidade de intensificação na parte prática das atividades e na divulgação 

dos eventos. 

Tabela 06 

INDICADOR SEGMENTO 

DOCENT

E 

TAE DISCENT

E 

6. O atendimento dos arranjos produtivos locais 

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas pelo Campus, é: 

2,86 2,65 3,21 

7. As ações promovidas para o 

desenvolvimento sustentável no Campus são: 

2,71 2,25 2,94 

8. O respeito pelas diferenças de gênero, 

étnicas, religiosas e políticas da comunidade 

acadêmica (por meio de: palestras cursos, 

apresentações, atividades do NAPNE), no seu 

Campus é:   

3,14 2,69 3,24 

9. As ações de inclusão para pessoas com 

deficiências e/ou necessidades educacionais 

especificas são: 

3,05 2,63 3,06 

10. As atividades desenvolvidas no Campus 

(feiras, eventos e mostras) que integram 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), são: 

3,38 3,18 3,32 

 

Fonte: CPA – Fraiburgo 



 

 

 

ANÁLISE DOS DADOS REFERENTES AO EIXO 3: PLANEJAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

 

DIMENSÃO II – POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO 

 

O presente eixo busca verificar as políticas para o ensino, a pesquisa e a extensão, 

bem como estratégias de comunicação com a sociedade e as políticas institucionais 

de atendimento aos discentes. As dimensões relacionadas a esse eixo são: 

“Dimensão II – Politicas para o ensino, pesquisa e extensão”, “Dimensão IX – 

Politicas de atendimento aos discentes” e “Dimensão IV – Comunicação com a 

sociedade”. 

Neste contexto, as políticas acadêmicas que essencialmente consideram a vida 

acadêmica no ensino, na pesquisa e na extensão, e estes três em articulação, 

encontram-se em elaboração e analise pelos profissionais que pensam, planejam e 

executam as ações dentro da Instituição. 

Observando a tabela 07, o indicador “A divulgação, sobre os resultados das 

avaliações institucionais dos cursos” percebe-se um caráter regular devido a não 

haver avaliação anterior.  

O indicador “A divulgação, o incentivo e o apoio (do Campus) para a participação 

em projetos de pesquisa” foi apontado pelos respondentes, em comentários, haver 

a necessidade de um maior incentivo e envolvimento, tanto de professores como 

de técnicos administrativos. 

O indicador “O cumprimento dos trâmites legais, a transparência e a clareza dos 

critérios de avaliação de projetos de pesquisa” foi apontado como bem claro em 

relação aos critérios. Também foi comentado que deve haver uma melhoria no setor 

responsável quanto ao retorno para os proponentes dos projetos avaliados, 

contendo sugestões com relação ao que faltou no projeto para atender a 

determinado critério. 



 

 O indicador “A divulgação, o incentivo e o apoio (do Campus) para a participação 

em projetos de extensão” obteve como comentários que deve haver um maior 

participação pelos servidores. 

O indicador “A divulgação, das atividades de ensino (projeto de monitoria, de ensino 

e atendimento ao aluno) no Campus” foi apontado pelos respondentes que há uma 

baixa procura aos docentes, por atendimento; e a necessidade de uma maior 

divulgação quanto a esses serviços.  

O indicador “O curso proporciona aprendizagem compatível com as expectativas 

dos estudantes” não fez parte do questionário para o segmento TAE e obteve como 

comentários a necessidade de uma maior atenção quanto às práticas docentes. 

O indicador “A integração e a interdisciplinaridade trabalhadas nos componentes 

curriculares (disciplinas) dos cursos” não fez parte do questionário para o segmento 

discente e seus comentários foram que não há uma iniciativa institucional para este 

fim, e que a interdisciplinaridade, ocorre mais por afinidade pessoal entre os 

docentes. Também foi apontado, como sugestão, a criação de uma espécie de 

“banco” com cruzamento entre áreas do conhecimento e exemplos de atividades. 

O indicador “As ações, de prevenção da retenção e da evasão escolar em vista do 

êxito estudantil no Campus” obteve conceito regular, o que indica uma atenção a 

est, em todos os segmentos, e foi apontado pelos respondentes que gestão e 

coordenação pensem formas mais efetivas para tal fim, sem desconsiderar a 

qualidade de formação a qual a Instituição é comprometida. 

O indicador “O acesso aos recursos virtuais de aprendizagem - ambientes virtuais 

e/ou à distância (EaD)” não fez parte do questionário para o segmento discente e 

foi apontado pelos respondentes uma pouca usabilidade, ou desconhecimento, 

desses recursos. 

O indicador “O incentivo a programas de intercâmbio” obteve conceito ruim no 

segmento TAE o que requer urgência por parte da gestão. Em comentários, foi 

apontado que há pouco incentivo e divulgação, principalmente no período noturno. 

O indicador, “A atuação, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE)” 

não fez parte do questionário para o segmento discente e obteve conceito regular 

nos segmentos docente e TAE. Foi apontado pelos respondentes que há pouca 

representatividade entre os representantes, bem como pouca divulgação das ações 

do órgão. 



 

Os indicadores “O comprometimento dos docentes com as Diretrizes para o Ensino 

Superior” e “As práticas didáticas e metodológicas adotadas pelos professores do 

curso são” fizeram parte somente do questionário para o segmento discente e 

obtiveram conceito bom. Os comentários foram o bom comprometimento dos 

docentes e que, parte dos docentes, adotam práticas didáticas eficazes. 

 

Tabela 07 

INDICADOR SEGMENTO 

DOCENT

E 

TAE DISCENT

E 

11. A divulgação, sobre os resultados das 

avaliações institucionais dos cursos, é: 

2,94 2,27 3,22 

12. A divulgação, o incentivo e o apoio (do 

Campus) para a participação em projetos de 

pesquisa, é: 

3,24 2,88 3,12 

13.  O cumprimento dos trâmites legais, a 

transparência e a clareza dos critérios de 

avaliação de projetos de pesquisa, é: 

3,30 2,94 3,03 

14. A divulgação, o incentivo e o apoio (do 

Campus) para a participação em projetos de 

extensão, é: 

3,24 2,81 3,09 

15. O cumprimento dos trâmites legais, a 

transparência e a clareza dos critérios de 

avaliação de projetos de extensão, é: 

3,29 2,88 3,24 



 

16. A divulgação, das atividades de ensino 

(projeto de monitoria, de ensino e atendimento 

ao aluno) no Campus, é: 

3,29 2,88 3,19 

17. O curso proporciona aprendizagem 

compatível com as expectativas dos 

estudantes: 

3,19 X 2,94 

18. A integração, e a interdisciplinaridade 

trabalhadas nos componentes curriculares 

(disciplinas) dos cursos, é: 

3,29 2,69 X 

19. As ações, de prevenção da retenção e da 

evasão escolar em vista do êxito estudantil no 

Campus, são: 

2,52 2,12 2,97 

20. O acesso aos recursos virtuais de 

aprendizagem - ambientes virtuais e/ou à 

distância (EaD) é: 

3,11 2,50 X 

21. O incentivo a programas de intercâmbio é: 2,50 1,83 2,32 

22. A atuação, do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE), é: 

2,88 2,50 X 

O comprometimento dos docentes com as 

Diretrizes para o Ensino Superior é: 

X X 3,21 

As práticas didáticas e metodológicas adotadas 

pelos professores do curso são: 

X X 3,24 



 

Fonte: CPA - Fraiburgo 

 

 

ANÁLISE DOS DADOS REFERENTES AO EIXO 3: PLANEJAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

 

DIMENSÃO IX – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

A Dimensão IX está vinculada ao Eixo 3 - Politicas Acadêmicas e aborda as políticas 

e as ações institucionais de atendimento ao discente. Observando a tabela 08, o 

indicador “a política de acompanhamento de egressos, respondida apenas pelos 

segmentos docente e TAE, obteve um conceito regular necessitando de atenção. 

Já os indicadores direcionados apenas aos discentes, de modo geral, obtiveram um 

conceito bom. 

 

Tabela 08 

 

INDICADOR SEGMENTO 

DOCENT

E 

TAE DISCENT

E 

23. A política de acesso pelo sistema de cotas 

no IFC é: 

3,25 2,71 3,24 

24. A interação, entre a Coordenação de curso 

e os estudantes, é: 

3,00 2,36 2,91 



 

25. A política de acompanhamento de egressos 

é: 

2,17 2,00 X 

Os benefícios oferecidos pelos Programas de 

Assistência Estudantil (PAE) são: 

X X 3,38 

O atendimento e o serviço prestado pela 

Coordenação de Assistência Estudantil (CAE 

ou CGAE ou SAE ou SISAE) é: 

X X 3,36 

A interação entre os estudantes dos diversos 

cursos é: 

X X 2,91 

A eficiência e clareza dos processos de 

Ingresso no IFC, é: 

X X 3,33 

A orientação/suporte para a realização do 

estágio, é: 

X X 3,00 

 

Fonte: CPA - Fraiburgo 

 

 

O indicador “A política de acesso pelo sistema de cotas no IFC” foi apontado pelos 

respondentes que o acesso, por cotas, é bom, porém muitos estudantes não 

permanecem até concluírem o curso. 

O indicador “A interação, entre a Coordenação de curso e os estudantes” foi 

apontado que há uma boa interação. 

O indicador “A política de acompanhamento de egressos” não fez parte do 

questionário para o segmento discente e apresentou um conceito regular. Foi 



 

apontado, pelos respondentes, haver uma discrepância entre a política de egressos 

na teoria e sua prática efetiva. 

O indicador “Os benefícios oferecidos pelos Programas de Assistência Estudantil 

(PAE)” foi comentado como de grande auxílio aos beneficiados. 

O indicador “O atendimento e o serviço prestado pela Coordenação de Assistência 

Estudantil (CAE ou CGAE ou SAE ou SISAE) foi apontado como possuir um bom 

atendimento. 

O indicador “A interação entre os estudantes dos diversos cursos” obteve um 

conceito regular necessitando de atenção. 

O indicador “A eficiência e clareza dos processos de Ingresso no IFC” obteve um 

conceito bom. 

O indicador “A orientação/suporte para a realização do estágio” foi apontado pelos 

respondentes que a orientação é boa, porém o suporte requer uma maior atenção. 

 

 

ANÁLISE DOS DADOS REFERENTES AO EIXO 3: PLANEJAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

 

DIMENSÃO IV – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 

Os indicadores desenvolvidos para a Dimensão IV referem-se a efetividade das 

estratégias de comunicação desenvolvidas pelo IFC. Observando a tabela 09, o 

indicador “A apresentação dos conteúdos, (de forma clara, organizada e atualizada) 

no site institucional” apresenta um conceito regular e o indicador “Os mecanismos 

de comunicação e estratégias de divulgação da Instituição e a interação do IFC com 

a sociedade, em redes sociais, jornais, TV, Rádio e outros meios”, no segmento 

TAE, um conceito ruim; necessitando urgência por parte da gestão. 

Esse mesmo indicador: “A apresentação dos conteúdos, (de forma clara, 

organizada e atualizada) no site institucional”, também foi apontado pelos 

respondentes que deve haver uma melhoria no layout do site. Além da necessidade 

de haver uma padronização dos sites de todos os campi. 



 

O indicador “Os mecanismos de comunicação e estratégias de divulgação da 

Instituição e a interação do IFC com a sociedade, em redes sociais, jornais, TV, 

Rádio e outros meios foi apontado que necessita rapidamente de melhorias, além 

de haver uma atuação mais forte da gestão Fraiburgo e CECOM, tanto local quanto 

geral (Reitoria). 

O indicador “A divulgação das atividades previstas no calendário acadêmico e das 

atividades extras no Campus” foi apontado como haver uma divulgação das 

atividades muito próximas às datas dos eventos. A possibilidade de haver uma 

concentração das diferentes atividades em uma único período de ocorrência 

também foi apontada, além da criação de uma agenda compartilhada com todas as 

atividades previstas. 

O indicador “A eficiência e clareza dos processos do Ingresso no IFC” foi apontado 

como bastante burocrático com sugestões de editais mais concisos. 

O indicador “A comunicação entre o IFC e a comunidade regional” foi respondido 

somente pelos discentes e, apesar de apresentar um conceito bom, foi sugerido um 

aprimoramento na comunicação na intenção de aumentar a presença da 

comunidade nos eventos do Campus Fraiburgo. 

 

Tabela 09 

INDICADOR SEGMENTO 

DOCENTE TAE DISCENTE 

26. A apresentação dos conteúdos, de forma 

clara, organizada e atualizada no site 

institucional, é: 

2,86 2,13 2,94 

27. Os mecanismos de comunicação e 

estratégias de divulgação da Instituição e a 

interação do IFC com a sociedade, em redes 

sociais, jornais, TV, Rádio e outros meios é: 

2,29 1,94 2,73 



 

28. A divulgação das atividades previstas no 

calendário acadêmico e das atividades extras 

no Campus é: 

2,71 2,50 3,12 

29. A eficiência e clareza dos processos do 

Ingresso no IFC é: 

3,00 2,25 X 

A comunicação entre o IFC e a comunidade 

regional é: 

X X 3,06 

 

Fonte: CPA – Fraiburgo 

 

ANÁLISE DOS DADOS REFERENTES AO EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

    

DIMENSÃO V – POLÍTICAS DE PESSOAL 

 

O presente eixo busca verificar as políticas de pessoal, de carreiras do corpo 

docente e corpo técnico-administrativo, entre elas: aperfeiçoamento, 

desenvolvimento profissional, condições de trabalho, funcionamento e 

representatividade dos colegiados, participação da comunidade universitária e 

sustentabilidade financeira da Instituição. 

Observando a tabela 10, verifica-se, de modo geral, um conceito regular. 

O indicador “A política de capacitação no Campus e as condições para participar 

em cursos de pós-graduação (formação continuada)” foi apontado pelos 

respondentes como haver poucas ações, nesse sentido. 

O indicador “O incentivo na participação da elaboração do planejamento anual do 

Campus” foi apontado que necessita de melhorias. 

O indicador “A promoção à participação em Grupos de Trabalho, Comissões etc.” 

foi apontado que há incentivo à participação. 



 

O indicador “A integração entre direção e servidores” foi apontado que tal integração 

necessita ser aprimorada. 

O indicador “O conhecimento sobre as ações da Comissão de Ética” foi apontado 

que deve haver uma maior divulgação da comissão e suas respectivas ações. 

O indicador “As relações interpessoais no ambiente de trabalho no Campus” foi 

apontado com regular e que há uma divisão marcante entre os segmentos: docente 

e TAE. 

O indicador “A escolha de servidores para cargos de chefia ou funções gratificadas 

é pautada em critérios técnicos” obteve conceito regular e foi apontado que o perfil 

do servidor, às vezes, também é levado em consideração; algumas escolhas 

deixam a desejar na transparência, além de algumas escolhas serem feitas por 

afinidade. 

O indicador “A relação entre quantidade de TAE e volume de trabalho exigido” foi 

apontado haver uma necessidade de aumentar a quantidade de servidores - mais 

vagas para TAE. Também foi apontado que deve haver um melhor planejamento 

quanto ao afastamento de TAE para licenças, estudos etc. 

O indicador “A relação entre quantidade de Docente e volume de trabalho exigido” 

foi apontado haver uma sobrecarga em algumas disciplinas. Remoções e 

redistribuições de docentes também foram relatadas como motivos de sobrecarga. 

O indicador “A política de movimentação (remoção e redistribuição) de servidores” 

foi apontado como não satisfatória, principalmente para docentes. Também foi 

comentado que os critérios dos editais precisam ser revistos. Outro item foi a 

relação DGP-Fraiburgo - Reitoria e seu suporte, para o servidor que deseja se 

remover ou se redistribuir. Também apontado que tal suporte para o servidor requer 

melhorias. 

O indicador “Os processos de avaliação de estágio probatório ou progressão 

funcional” foi apontado que quanto ao estágio probatório, os documentos deveriam 

ser digitalizados, além de uma sugestão de que fosse criada uma forma para que 

toda a documentação expedida pelo IFC (portarias e afins) fossem incorporados 

diretamente ao processo do servidor. 

Ainda nesse indicador, foi comentado que a avaliação dos critérios deveria ser mais 

efetiva, real.  



 

Outro item apontado foi que os conceitos atribuídos na avaliação deveriam ser 

revistos. Ou seja: de 0 zero a 5, uma nota 4 significa 80% do item atingido, o que 

pode não representar a realidade.  

Também foi comentado haver a necessidade de uma melhoria no feedback para o 

servidor avaliado, pois só constam suas notas ou conceitos sem sugestões ou 

justificativas.  

Quanto à progressão funcional, os comentários foram positivos. 

 

Tabela 10 

 

INDICADOR SEGMENTO 

DOCENTE TAE DISCENTE 

30. A política de capacitação no Campus e as 

condições para participar em cursos de pós-

graduação (formação continuada) são: 

2,62 2,35 X 

31. O incentivo na participação da elaboração 

do planejamento anual do Campus é: 

2,95 2,35 X 

32. A promoção à participação em Grupos de 

Trabalho, Comissões etc. é: 

3,05 2,53 X 

33. A integração entre direção e servidores é: 3,10 2,65 X 

34. O conhecimento sobre as ações da 

Comissão de Ética é: 

2,21 2,13 X 



 

35. As relações interpessoais no ambiente de 

trabalho no Campus são: 

2,86 2,59 X 

36. A escolha de servidores para cargos de 

chefia ou funções gratificadas é pautada em 

critérios técnicos: 

2,85 2,31 X 

37. A relação entre quantidade de TAE e 

volume de trabalho exigido é: 

2,80 2,35 X 

38. A relação entre quantidade de Docente e 

volume de trabalho exigido é: 

2,76 3,06 X 

39. A política de movimentação (remoção e 

redistribuição) de servidores é: 

2,15 2,06 X 

40. Os processos de avaliação de estágio 

probatório ou progressão funcional são: 

2,90 2,47 X 

 

Fonte: CPA - Fraiburgo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISE DOS DADOS REFERENTES AO EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

DIMENSÃO VI – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

Observando a tabela 11, o indicador “Em relação à questão democrática, os 

processos de decisão no âmbito da Reitoria” obteve conceito ruim no segmento TAE 

e requer urgência por parte da gestão. 

  O indicador “De modo geral, a gestão do Campus” foi apontado pelos 

respondentes como, geralmente, flexível. 

O indicador “O cumprimento do planejamento anual do Campus” obteve, como 

comentário, que é bem organizado conforme o calendário elaborado. 

O indicador “A integração entre o Campus e a Reitoria” foi apontado haver um bom 

relacionamento e a existência de reuniões periódicas para esclarecimentos. 

O indicador “A atuação do conselho superior (CONSUPER) como órgão máximo da 

Instituição, deliberativo e com representação de todos os segmentos (docentes, 

discentes, TAE e sociedade civil)” foi apontado como possuir pouca visibilidade e 

representação do Campus Fraiburgo devido a uma localização geográfica, afastada 

da reitoria. No segmento docente, pouca disponibilidade em se candidatar a ser 

membro representativo devido ao fator tempo disponível dedicado às aulas e 

reposições de aulas. Fato este que, como sugestão, deveria ser revisto. 

 O indicador “A socialização das ações e deliberações dos conselhos e colegiados 

(CONSUPER, CODIR, NDE, CONCAMPUS, Colegiado do Curso e outros) com os 

estudantes e servidores” foi apontado como haver falha na comunicação. Esta, por 

muitas vezes, é somente via e-mail e deixa a desejar em visibilidade, principalmente 

aos discentes. 

O indicador “O serviço da secretaria acadêmica/coordenação de registros 

escolares” foi apontado como haver uma necessidade de aprimoramento no 

atendimento ao público. 

O indicador “O incentivo à participação em eventos (palestras, seminários, 

congressos, viagens de estudos) dentro e fora da Instituição” foi apontado que a 



 

oferta dá-se via e-mail. Em algumas ocasiões, falta auxílio financeiro, e a divulgação 

deveria abranger a todos os segmentos: docente, TAE e discente. 

O indicador “Os serviços do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidade 

Específicas (NAPNE)” foi apontado que o fato dos membros desempenharem 

outras funções, a dedicação a este núcleo fica comprometida. Outro item, é o fato 

do AEE estar sobrecarregado, inclusive atendendo a outros Campus. 

O indicador “Os serviços do Setor Pedagógico (NUPE)” foi apontado que deveria 

aprimorar a oferta de formações pedagógicas para os docentes; a existência de 

uma proteção exagerada aos discentes; haver falta de servidores devido a 

remoções, afastamentos etc., e, também, um aprimoramento na presteza em 

auxiliar os docentes em suas ações pedagógicas. 

O indicador “A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) do 

Campus” embora apresente um conceito regular, foi apontada como bastante 

atuante. 

O indicador “A atuação da Comissão Própria de Avaliação (CPA)” foi apontado estar 

em análise, pois a própria iniciou-se em 2019. 

O indicador “A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) do Campus” foi 

apontado como haver pouca visibilidade e divulgação de suas atividades. 

O indicador “A atuação e o comprometimento dos coordenadores de comissões, 

comitês, GT (Grupos de Trabalho) e núcleos” foi apontado como atuantes. 

O indicador “A atuação do Diretor Geral do Campus em relação às demandas da 

função” foi apontado como pouco presente, inclusive em divulgações das ações do 

Campus frente à comunidade. 

O indicador “A atuação da coordenação Geral de Ensino (CGE) em relação as 

demandas da função” foi apontado como haver boas ações, competência e 

comprometimento. Também foi apontado manter uma forte atenção a não haver 

uma exagerada proteção aos discentes. 

O indicador “A atuação do Diretor de Ensino (DDE) em relação às demandas da 

função” foi apontado como atuante, flexível e disposto ao diálogo; mas com pouca 

visibilidade e envolvimento em ações que vão além do estritamente necessário. 



 

O indicador “A atuação do Diretor Administrativo (DAP) em relação às demandas 

da função” foi apontado como bastante comprometido, acompanhando tudo o que 

cabe ao setor. 

O indicador “Em relação à questão democrática, os processos de decisão no âmbito 

da Reitoria” foi apontado haver a necessidade de uma desburocratização dos 

processos; não tão democrático e pouca autonomia do Campus. 

O indicador “O serviço prestado pela Ouvidoria do IFC” foi apontado que deve-se 

sempre estar atento aos seus parâmetros e princípios em seu canal de 

comunicação.  

O indicador “As atuações do CONCAMPUS, do Comitê de Ensino, do Comitê de 

Avaliação de Projetos de Pesquisa (CAPP), do Comitê de Extensão, e de suas 

ações no Campus” como haver uma boa divulgação de suas ações. 

O indicador “A atuação do Colegiado de Dirigentes (CODIR), do Conselho Superior 

(CONSUPER), da Pró - Reitoria de Ensino, da Pró - Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação, da Pró - Reitoria Extensão, da Pró - Reitoria de 

Administração, da Pró - Reitoria de Desenvolvimento Institucional” foi apontado 

como necessitar de uma melhor divulgação e visibilidade. 

O indicador “As atuações do NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica) e de suas ações 

no Campus” foi apontado haver muita demora para registro de software. 

O indicador “O comprometimento dos Servidores Técnicos Administrativos em 

Educação (TAES) com as atividades em que atuam” não obteve comentários. 

O indicador “O comprometimento dos Servidores Docentes com as atividades em 

que atuam” não obteve comentários. 

 

Tabela 11 

 

INDICADOR SEGMENTO 

DOCENT

E 

TAE DISCENT

E 



 

41. De modo geral, a gestão do Campus é: 3,19 2,76 3,26 

42. O cumprimento do planejamento anual do 

Campus é: 

3,10 2,69 3,21 

43. A integração entre o Campus e a Reitoria, 

é: 

3,15 2,50 3,10 

44. A atuação do conselho superior 

(CONSUPER) como órgão máximo da 

Instituição, deliberativo e com representação de 

todos os segmentos (docentes, discentes, TAE 

e sociedade civil) é: 

2,79 2,44 3,18 

45. A socialização das ações e deliberações 

dos conselhos e colegiados (CONSUPER, 

CODIR, NDE, CONCAMPUS, Colegiado do 

Curso e outros) com os estudantes e servidores 

é: 

2,43 2,31 3,14 

46. O serviço da secretaria 

acadêmica/coordenação de registros escolares 

é: 

3,57 2,88 3,26 

47. O incentivo à participação em eventos 

(palestras, seminários, congressos, viagens de 

estudos) dentro e fora da Instituição é: 

3,29 2,35 3,15 



 

48. Os serviços do Núcleo de Atendimento às 

Pessoas com Necessidade Específicas 

(NAPNE) são: 

3,06 2,40 3,20 

49. Os serviços do Setor Pedagógico (NUPE) 

são: 

2,81 2,64 3,19 

50. A atuação da Comissão Permanente de 

Pessoal Docente (CPPD) do Campus é: 

2,95 2,80 X 

51. A atuação da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) é: 

3,35 3,13 3,29 

52. A atuação da Comissão Interna de 

Supervisão (CIS) do Campus é: 

2,83 3,27 X 

53. A atuação e o comprometimento dos 

coordenadores de comissões, comitês, GT e 

núcleos é: 

3,10 2,67 X 

54. A atuação do Diretor Geral do Campus em 

relação as demandas da função, é: 

3,24 2,82 3,06 

55. A atuação da coordenação Geral de Ensino 

(CGE) em relação às demandas da função, é: 

3,33 3,00 3,12 

56. A atuação do Diretor de Ensino (DDE) em 

relação às demandas da função, é: 

3,33 2,65 3,06 

57. A atuação do Diretor Administrativo (DAP) 

em relação às demandas da função, é: 

3,52 3,06 3,13 



 

58. Em relação à questão democrática, os 

processos de decisão no âmbito da Reitoria 

são: 

2,75 1,87 3,03 

59. O serviço prestado pela Ouvidoria do IFC é: 3,00 2,69 3,14 

60. As atuações do CONCAMPUS, do Comitê 

de Ensino, do Comitê de Avaliação de Projetos 

de Pesquisa (CAPP), do Comitê de Extensão, 

e de suas ações no Campus, são: 

3,05 2,73 3,23 

61. A atuação do Colegiado de Dirigentes 

(CODIR), do Conselho Superior (CONSUPER), 

da Pró - Reitoria de Ensino, da Pró - Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, da Pró - 

Reitoria Extensão, da Pró - Reitoria de 

Administração, da Pró - Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional, são: 

2,88 2,40 X 

62. As atuações do NIT (Núcleo de Inovação 

Tecnológica) e de suas ações no Campus são: 

2,65 2,40 X 

O comprometimento dos Servidores Técnicos 

Administrativos em Educação (TAE) com as 

atividades em que atuam é: 

X X 3,21 

O comprometimento dos Servidores Docentes 

com as atividades em que atuam é: 

X X 3,29 

 

Fonte: CPA – Fraiburgo 



 

ANÁLISE DOS DADOS REFERENTES AO EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

DIMENSÃO X – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

A Dimensão X, presente no Eixo 4, versa sobre as políticas orçamentárias, a 

previsão e a execução financeira; bem como a coerência destas com as políticas 

de expansão e manutenção dos espaços físicos destinados ao ensino, a pesquisa 

e a extensão. 

Observando a tabela 12, o indicador “A gestão econômica e financeira do 

orçamento do IFC” foi apontado como responsável; além da existência de 

investimentos com pouco retorno como: alguns seminários; palestras e monitoria, 

onde parece haver baixa procura pelos discentes. 

O indicador “A execução orçamentária do Campus, sobre a previsão e a aplicação 

de recursos direcionados para o ensino, a pesquisa e a extensão” foi apontado 

como responsável, mas necessita de aprimoramento.  

O indicador “A alocação de recursos destinados ao Campus corresponde com as 

demandas especificas dos cursos” foi apontado como democrático.  

 

Tabela 12 

 

INDICADOR SEGMENTO 

DOCENTE TAE DISCENTE 

63. A gestão econômica e financeira do 

orçamento do IFC é: 

3,00 2,53 X 

64. A execução orçamentária do Campus, 

sobre a previsão e a aplicação de recursos 

3,15 2,88 3,00 



 

direcionados para o ensino, a pesquisa e a 

extensão, é: 

 

65. A alocação de recursos destinados ao 

Campus corresponde com as demandas 

especificas dos cursos: 

 

2,90 2,71 3,03 

 

Fonte: CPA – Fraiburgo 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DOS DADOS REFERENTES AO EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

DIMENSÃO VII – INFRAESTRUTURA DE ENSINO, PESQUISA, BIBLIOTECA, 

RECURSOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

 

Este eixo está relacionado a Dimensão VII – Infraestrutura Física, que versa sobre 

a importância de analise acerca das questões relacionadas à infraestrutura física, 

especialmente aquelas voltadas ao ensino, a pesquisa, a biblioteca, aos recursos 

de informação e comunicação etc. 

Observando a tabela 13, o indicador “Os serviços prestados pela Biblioteca 

(atendimento, empréstimos, renovação, acessos aos portais)” obteve um conceito 

BOM e o indicador “Os serviços em geral prestados pelo refeitório” obteve um 

conceito REGULAR. 



 

O indicador “A quantidade e a qualidade de materiais didáticos, recursos 

audiovisuais, em sala de aula e laboratórios” foi apontado que deve haver uma forte 

melhoria no laboratório de hardware e a colocação de um painel de projetor no 

laboratório 2. 

O indicador “Os espaços do Campus (sala de aula, auditório, ginásio, banheiros, 

etc.), considerando a limpeza, conservação, iluminação, comodidade” foi apontado 

que há a necessidade de ampliação; inexistência de ginásio; pouco zelo pelos 

alunos quanto à limpeza. A iluminação e a acústica precisam ser melhoradas. 

O indicador “Os espaços e as áreas de convivência no Campus” foi apontado que 

necessita de ampliação. Como sugestão: a área atrás do Campus servir de quadra 

improvisada, utilizando brita já existente, pois há pouco espaços de lazer.  

O indicador “Os laboratórios destinados ao ensino, pesquisa e extensão” foi 

apontado que o laboratório de hardware encontra-se precário; inexistência de 

laboratório para pesquisa; carência de equipamentos para o laboratório de Ciências 

(Matemática, Química e Física) e mouses e teclados de baixa qualidade. 

O indicador” Os equipamentos audiovisuais necessários atendem às necessidades 

para o ensino” foi apontado como haver a necessidade de ampliação, e que os 

equipamentos presentes são novos e duráveis. 

O indicador A infraestrutura da Biblioteca (mesas, cadeiras, espaço físico 

computadores)” foi apontado como pequena, impossibilitando, por exemplo, de 

contemplar uma turma inteira de alunos. E, também, que deveria conter mais 

computadores e cabines de estudo. O fato de não possuir wi-fi para os alunos foi 

citado neste indicador. 

O indicador “O acervo da biblioteca” foi apontado que há falta de alguns livros 

específicos de TI (Python). Também foi apontado que contém todos os livros citados 

nos PPC dos cursos. 

O indicador “Os serviços prestados pela Biblioteca (atendimento, empréstimos, 

renovação, acessos aos portais)” foi apontado como excelente e bem organizado. 

O indicador “O acesso à internet no Campus” foi apontado que os alunos não têm 

acesso ao wi-fi. 



 

O indicador “A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 

web/vídeo conferências, pela Reitoria” foi apontado que o acesso à Web é 

dispendioso e burocrático, com dificuldades na conexão. 

 O indicador “A acessibilidade nas dependências do Campus para as pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida” foi apontado que há falta de sinalização na 

portaria indicando que há elevador permitindo a acessibilidade e, também, que os 

balcões da recepção e secretaria não são acessíveis para cadeirantes. 

O indicador “O serviço de reprografia (fotocópias e encadernações) no Campus” foi 

apontado como inexistente (desativado) no Campus. Cada servidor faz suas 

próprias cópias nas máquinas de reprografia presentes. 

O indicador “A política de expansão/conservação dos espaços físicos demandados 

para as atividades de ensino, pesquisa e extensão” foi apontado que deve haver 

ampliação; a inexistência de verbas, bem como parcerias para viabilizar as ações. 

E, também, quando há dano, por parte dos alunos, a cobrança do reparo deixa a 

desejar. 

O indicador “O serviço oferecido pela cantina do Campus” foi apontado que às vezes 

encontra-se fechada, não cumprindo o horário estabelecido.  

O indicador “Os serviços em geral prestados pelo refeitório” foi apontado que não 

há lanche para o ensino superior e que o refeitório, deveria ser nos moldes que 

servem refeições aos alunos (almoço, janta etc.). 

 

Tabela 13 

 

INDICADOR SEGMENTO 

DOCENT

E 

TAE DISCENT

E 



 

66. A quantidade e a qualidade de materiais 

didáticos, recursos audiovisuais em sala de 

aula e laboratórios são: 

2,95 2,88 3,12 

67. Os espaços do Campus (Sala de aula, 

auditório, ginásio, banheiros, etc.), 

considerando a limpeza, conservação, 

iluminação e comodidade são: 

 

2,71 2,56 3,12 

68. Os espaços e as áreas de convivência no 

Campus são: 

   

2,05 2,29 3,03 

69. Os laboratórios destinados ao ensino, 

pesquisa e extensão são: 

 

2,61 2,76 3,28 

70. Os equipamentos audiovisuais necessários 

atendem às necessidades para o ensino: 

Para os discentes a pergunta é: O atendimento 

das necessidades para o ensino referente aos 

recursos multimídias (Projetor, TV, caixa de 

som) é: 

 

2,95 3,00 X 

71. A infraestrutura da Biblioteca (mesas, 

cadeiras, espaço físico computadores) é: 

2,43 2,35 3,21 



 

72. O acervo da biblioteca é: 

 

3,00 2,94 3,09 

73. Os serviços prestados pela Biblioteca 

(atendimento, empréstimos, renovação, 

acessos aos portais) são: 

 

 

 

3,62 3,65 3,50 

74. O acesso à internet no Campus é: 

 

3,05 2,41 3,03 

75. A qualidade de transmissão (áudio e vídeo), 

disponibilizada durante as web/vídeo 

conferências, pela Reitoria é:  

 

2,89 2,71 X 

76. A acessibilidade nas dependências do 

Campus para as pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida é: 

 

3,29 2,76 3,03 

77. O serviço de reprografia (fotocópias e 

encadernações) no Campus é: 

 

2,86 2,00 2,87 



 

78. A política de expansão/conservação dos 

espaços físicos demandados para as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão é: 

 

2,74 2,65 3,06 

79. O serviço oferecido pela cantina do Campus 

é: 

 

 

2,84 2,93 2,70 

80. Os serviços em geral prestados pelo 

refeitório são: 

 

 

2,70 2,67 2,85 

 

Fonte: CPA - Fraiburgo 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A CPA-Fraiburgo, através da análise dos dados obtidos do questionário que foi 

proposto ao respondentes, aponta para uma proposição de futuras medidas de 

melhoria que podem ser tomadas por cada setor. Serve, também, de norteador 

futuro e reflexão para o que vem sendo feito.  

Este é o primeiro relatório, já que o Campus Fraiburgo recentemente passou a ter 

um curso superior. Grandes aprendizados, através de reuniões com outros campi 

que já possuem CPA, foram de grande valia para a consolidação da CPA- 

Fraiburgo; bem como para a elaboração deste documento. Tal relatório, servirá de 

parâmetro para 2021 - ano base 2020. Iniciando, assim, a historicidade da CPA- 

Fraiburgo.  

A divulgação deste relatório dar-se-á pela sua inserção no site da Instituição:< 

http://www.fraiburgo.ifc.edu.br/?page_id=2597>, na seção Institucional – CPA; por e-mail e 

também em forma impressa presente na biblioteca do Campus- Fraiburgo. Tal 

divulgação para a comunidade acadêmica deve possibilitar a discussão do que foi 

apontado no relatório para boas práticas quanto ao planejamento e 

desenvolvimento da Instituição. 

   

 

 

http://www.fraiburgo.ifc.edu.br/?page_id=2597

