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Apresentação CPA 2020/2019
Resultados da Avaliação

Campus Piracicaba



Discente Docente Técnico-administrativo
Campus Piracicaba Aptos Adesão % Aptos Adesão % Aptos Adesão %

2019 893 253 28,3 69 45 65,2 47 29 61,7
2018 652 79 12,1 73 48 65,8 45 27 60,0

Campus Nome Segmento
Piracicaba Argelio Lima Paniago Docente
Piracicaba André Luís Nieps Discente
Piracicaba José Alberto F. Rodrigues Filho Sociedade Civil
Piracicaba Ariane Cristina Cordeiro Gazzi Lopes Técnico-Administrativo

Membros da CPA Piracicaba– Biênio 2019/2020

Participação do Campus Piracicaba na Avaliação Institucional



Ações realizadas em 2019 para melhoria dos pontos 
negativos indicados em 2018

1. Aperfeiçoar o processo de divulgação da CPA no campus - A ação foi promovida, principalmente, pelos 
componentes da CPA. Foram feitas abordagens de forma pessoal, principalmente quanto a divulgação do 
questionário e de seus resultados.

2. Ampliar a divulgação do PDI no campus - elaborar livretos de fácil compreensão, afixar cartazes sobre PDI nos 
murais, exibir pequenos vídeos, entre outros métodos de divulgação e transparência – Ação ainda pendente.

3. Fazer a divulgação dos convênios internacionais mantidos pelo IFSP - Ação realizada por meio da divulgação da 
página do IFSP na internet.

4. Divulgar os trabalhos de iniciação científica, estimulando os demais alunos do Campus a participarem - Realizada 
semana tecnológica para divulgação dos trabalhos em Outubro de 2019.

5. Avaliar a possibilidade de se realizar um programa anual de visitas técnicas com a participação dos alunos - Ação 
ainda a ser aprimorada.

6. Fomentar a aproximação junto às entidades de classe - Ainda a ser implementado.
7. Verificar a possibilidade de se ter um quadro com apresentação de todos os órgãos de gestão e colegiados, 

membros e cópia de atas de reuniões - Concam já possui quadro de informação no site do Campus, com atas, 
calendário e resoluções.

8. Continuidade do estudo da possibilidade de ampliação do espaço da biblioteca – Projeto em andamento com 
área já existente.

9. Substituição do espaço de convivência atual  - Em construção.
10. Estudar a possibilidade de rearranjo do espaço dos laboratórios – Em andamento.



Ações realizadas em 2019 para melhoria dos pontos 
negativos indicados em 2018

11. Fortalecer divulgação da avaliação para que se tenha maior número de respondentes entre o corpo discente –
Este último questionário teve maior número de respondentes.

12. Estimular a produção acadêmica entre o corpo docente e discente, por meio de planejamento de eventos, os 
quais estimulem novos trabalhos e promovam a divulgação dos existentes – Em andamento.

13. Por meio da coordenação de Extensão do IFSP-PRC, verificar a possibilidade de se promover parcerias com 
empresas - Número de convênios com as empresas tem aumentado 40% ao ano.

14. Divulgar o programa de monitorias existente no Campus – Em andamento.
15. Divulgar constantemente o processo de concessão de bolsas de ensino, pesquisa/iniciação científico-tecnológica 

e/ou extensão aos Discentes – Divulgação é feita por meio eletrônico.
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Pontos negativos indicados na Avaliação
2020/2019



Para realizar a avaliação dos pontos negativos foram atribuídos pesos às possíveis 
respostas e adotando o valor mínimo de 6,0 (seis) à cada questão. Para a 
resposta “ótimo” foi atribuído o peso 10,0 (dez), para a resposta “bom” foi 
atribuído o peso 7,5 (sete e meio), para a resposta “razoável” foi atribuído o peso 
5,0 (Cinco) e para resposta “ruim” foi atribuído o peso 2,5 (Dois e meio). A nota 
final é calculada conforme a equação.

Em que:
N = Nota atribuída a cada questão
P = Peso atribuído a cada tipo de resposta
Q = Quantidade de respostas dada a cada tipo de resposta
R = Total de respondentes a cada questão
NS = Quantidade de respostas dada à opção “Não sei/desconheço/não se aplica”

𝑁 =
σ𝑃 𝑥 𝑄

(𝑅 − 𝑁𝑆)





Análise

• Nota média final associada às respostas dos Docente foi 7,2
• Questão 3.13, em que se avalia a opinião do respondente a “Possibilidade de obtenção de auxílio 

para participação em eventos” com nota 5,1.  Propõe-se que as Coordenações de Pesquisa e 
Extensão busque formas de financiamento para que os Docentes possam participar de mais 
eventos acadêmicos.

• Questão 3.14 “Acompanhamento dos egressos”. Propõe-se que se crie uma ferramenta em forma 
de aplicativo em que se possa acompanhar a vida profissional dos egressos da instituição.

• Questão 5.6 “Espaços destinados a refeição e convivência”. A ação relacionada a este tópico está 
em andamento, com a reforma de um dos galpões preexistentes no terreno que o IFSP-PRC ocupa. 
Esta ação também atenderá a próxima questão identificada com respostas negativas, questão 5.7 
“Salas para professores”.

• Questão 5.8 “Quantidade de vagas no estacionamento interno e nos arredores do Campus”, 
deverá ser parte de estudo de futuros investimentos no Campus para se aumentar a quantidade 
de vagas no estacionamento.

• Questão 5.9 “Acesso ao Campus por transporte público” é recorrente, pois apareceu em avaliações 
anteriores, apesar das melhorias já efetuadas, ainda pode ser melhorada com o aumento de linhas 
de transporte público que atendem à região do Campus. Diversos ofícios já foram encaminhados à 
secretaria de transportes municipal.





Análise
• A nota média obtida pela tabulação das respostas dos Discentes foi 7,0
• Questão 1.1 “Qual o seu nível de conhecimento sobre a Comissão de Avaliação Institucional do seu 

Campus?”, já mencionada em relatórios anteriores que, apesar de ter havido uma maior participação dos 
Discentes neste ano, ainda precisa de maior atenção. A proposta é reforçar a visibilidade das ações da 
CPA no Campus por meio de cartazes e quadro de divulgação.

• A questão 2.2 “Como você avalia seu conhecimento sobre o PDI do IFSP?” também necessita de um 
aumento e melhoria na forma de divulgação do PDI, principalmente por meio de cartazes e quadros de 
divulgação.

• A Área de pesquisa foi avaliada com pontos negativos, por meio das questões 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” e 3.13 “Possibilidade 
de obtenção de auxílio para participação em eventos”. Estes pontos podem ser solucionados com uma 
campanha extensa para criação de grupos de pesquisa e desenvolvimento de artigos científicos a serem 
divulgados em eventos acadêmicos, pois isto aumenta a visibilidade do Campus. Quanto à questão do 
auxílio financeiro para participação de eventos, também foi apontada pelos Docentes.

• As questões 4.3 e 4.11, que abordam a condição de estágios para os alunos, melhorias em análise pela 
Coordenação de Extensão.

• O Espaço de convivência, questão 5.5, e acesso por transporte público ao Campus, questão 5.8, foram 
também apontadas como oportunidades de melhoria.





Análise
• A nota média obtida com as respostas dos Técnicos Administrativos foi 6,0
• As questões 2.3 e 2.4 abordam a coerência do PDI com as práticas de ensino e extensão. Isto deve ser melhor 

esclarecido, afim de se identificar ações de melhoria. O mesmo se aplica a questão 2.9, na avaliação das ações do 
Campus em prol do desenvolvimento regional.

• A Área de Pesquisa foi identificada com muitas oportunidades de melhoria, as questões 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 
3.11 e 3.13, abordam respectivamente o programa de monitoria, apoio à produção científica, desenvolvimento 
de iniciação científica, projetos de pesquisa, grupos de pesquisa, participação em eventos pelos alunos, 
concessões de bolsas. A proposta seria uma ênfase maior à esta área do Campus, promovendo-a mais.

• Os itens relacionados à representatividade dos Núcleos Docentes Estruturantes e colegiados, questões 3.16, 3.17 
e 4.3, foram avaliados negativamente. A proposta seria uma abordagem administrativa para um melhor 
entendimento dos pontos que possam ser melhorados relacionados à estes assuntos.

• As questões 4.1 e 4.2 estão relacionadas à política de capacitação profissional e execução do plano de carreira. 
Propõe-se aumentar a divulgação das políticas relacionadas à este ponto, de forma que os Técnicos 
Administrativos se sintam mais amparados.

• A questão 4.5 “Como você avalia o Atendimento Educacional Especializado - AEE dispensado pelo seu Campus?” 
requer um maior entendimento quanto à razão da pontuação baixa.

• Os recursos de tecnologia de informação, abordados pela questão 5.1, tem como proposta a melhoria dos 
recursos de internet, pois se trata de um ponto importante de melhoria. 

• Os espaços destinados aos setores de apoio técnicos-administrativos, questão 5.3, deve ser reavaliado para se 
verificar se há possibilidade de melhoria.



Avaliação por Curso de 
Graduação





Análise
• Foram abordadas somente as questões abaixo da nota 6,0 que não foram ainda apontada na análise do resultado 

dos discentes em geral.
• A nota média na avaliação dos Discentes do Curso de Engenharia da Computação foi 7,0. 
• Questão 3.17 “Representatividade dos Colegiados de Curso”, foi mal avaliada pelos Discentes do Curso de 

Engenharia da Computação. Como proposta poderia ser reforçado, por parte do Coordenador do Curso, a 
participação dos Discentes no colegiado.

• Questão 5.19 “Atualização dos equipamentos dos laboratórios frente às exigências atuais da área profissional”. 
Pode-se propor a elaboração de projetos de melhorias dos laboratórios.





Análise
• Foram abordadas somente as questões abaixo da nota 6,0 que não foram ainda apontada na análise do resultado 

dos discentes em geral.
• A nota média na avaliação dos Discentes do Curso de Engenharia Mecânica foi 6,7. 
• Questão 2.5 “Como você avalia a coerência entre o PDI e as atividades de pesquisa?”, os Discentes do Curso 

consideraram que havia uma incoerência. A promoção da área de Pesquisa do Campus seria uma ação de 
melhoria viável, por meio de incentivo à produção científica, participação dos Discentes em trabalhos de iniciação 
científica, apoio à participação de eventos e outras possibilidades.

• Questão 3.17 “Representatividade dos Colegiados de Curso” foi mal avaliada. Cabe, então, uma ação do 
Coordenador do Curso neste aumento de representatividade.

• questão 5.19 “Atualização dos equipamentos dos laboratórios frente às exigências atuais da área profissional”, foi 
considerado passível de melhoria. A proposta seria a elaboração de projeto de melhorias dos laboratórios.





Análise
• Foram abordadas somente as questões abaixo da nota 6,0 que não foram ainda apontada na análise do resultado 

dos discentes em geral.
• A nota média na avaliação dos Discentes do Curso de Engenharia Elétrica foi 7,0. 
• Pontos recorrentes como a preocupação com estágio e situação dos laboratórios. Estes pontos são de grande 

importância na formação dos Discentes.
• As demais questões avaliadas negativamente foram abordadas na análise do resultado geral das respostas dos 

Discentes.





Análise
• Foram abordadas somente as questões abaixo da nota 6,0 que não foram ainda apontada na análise do resultado 

dos discentes em geral.
• A nota média na avaliação dos Discentes do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas foi 

6,3
• A questão 3.4 “Atendimento a alunos com defasagem de conteúdos da Educação Básica”, não foi mencionada 

pelos Discentes dos Cursos avaliados anteriormente, pode se tratar de uma especificidade do Curso. Propõe-se 
avaliar a necessidade de apoio aos ingressantes com deficiência em conhecimentos básicos.

• A preocupação dos Discentes deste Curso com o horário de funcionamento do Curso, questão 3.18, deve-se ao 
fato que atualmente este Curso tem o horário matutino e há o desejo dos Discentes para que este Curso seja 
oferecido no horário noturno. Esta questão está em aberto, mas deve ser avaliada pela direção do Campus.

• Preocupação com os aspectos relacionados com a pesquisa e produção científica e a situação dos laboratórios.





Análise
• Foram abordadas somente as questões abaixo da nota 6,0 que não foram ainda apontada na análise do resultado 

dos discentes em geral.
• A nota média na avaliação dos Discentes do Curso de Tecnologia em Automação foi 7,0. 
• Como os Discentes do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, há a preocupação com o apoio aos 

alunos com defasagem em conhecimentos básicos, apontada pelas respostas à questão 3.4 “Atendimento a 
alunos com defasagem de conteúdos da Educação Básica”. Assim, caberia a mesma proposta feita anteriormente.

• Embora já sinalizados nas análises dos resultados gerais e dos outros Cursos, é importante mencionar alguns 
pontos recorrentes como a preocupação com os aspectos relacionados com a pesquisa e produção científica e 
estágios.





Análise
• Foram abordadas somente as questões abaixo da nota 6,0 que não foram ainda apontada na análise do resultado 

dos discentes em geral.
• A nota média na avaliação dos Discentes do Curso de Licenciatura em Física foi 8,0.
• As respostas dos Discentes deste Curso foi a que obteve a melhor média. O resultado da avaliação é apresentado 

em forma gráfica.
• As questões avaliadas negativamente foram abordadas na análise do resultado geral das respostas dos Discentes, 

sem apresentar nenhum destaque.


