


• Lei 10.861 de 2004 cria o SINAES – Sistema Nacional  de 
Avaliação da Educação Superior.

• Consolida-se a ideia de avaliação como objetivo de aferir a 
qualidade das IES, de Cursos e de desempenho de 
estudantes.

• Avalia-se: 

Instituições, Estudantes e Cursos

• Quem AVALIA:

1- Comissão Interna – CPA (Comissão Própria de      
Avaliação – art. 11 da Lei 10.861/04)

2- Comissão Externa







Art. 15 § 4º

    O trabalho da Comissão Própria de Avaliação será pautado pelo 
registro fiel e circunstanciado das condições concretas de 
funcionamento da Instituição ou curso, incluídas as eventuais 
deficiências em relatório que servirá como referencial básico à 
decisão das Secretarias competentes ou do CNE, conforme o caso.

Art. 15 § 5º

     A Comissão de Avaliação, na realização da visita in loco, aferirá a 
exatidão dos dados informados pela Instituição , com especial 
atenção ao PDI, quando se tratar de avaliação Institucional, ou ao 
PPC, quando se tratar de avaliação de Curso.

Os resultados das avaliações servirão como referenc ial básico 
nos processos de regulação.





 
 RESULTADOS DA  AUTOAVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL – 2015

          CAMPUS VENDA NOVA 
            DO    IMIGRANTE





Para fins de análise da pesquisa de opinião realizada junto à Comunidade

 Acadêmica do Campus Venda Nova do Imigrante, a Comissão Setorial de 

avaliação considerou como fragilidade  o indicador que apresentasse um 

percentual igual ou maior que 40% no somatório de respostas 

“INSUFICIENTE” e “NÃO SEI” , ou algum destes indicadores que, por si 

só, apresentou percentual maior ou igual a 30%.













Indicador 17 - Espaço de convivência e de alimentação, considerando quantidade, 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e 

conservação.

Indicador 19 - Condições dos Dormitórios/Alojamentos discente, considerando 

quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, 

acessibilidade e conservação. 



RELATÓRIO DE AÇÕES, RESULTADOS E PLANEJAMENTO DA GESTÃO ACADÊMICO 
ADMINISTRATIVA - RAPA

Indicador  4  - Contribuição dos resultados da auto avaliação institucional para o 

planejamento das ações pedagógicas da Instituição.

1) Intensificação  da  divulgação  dos  resultados  da  avaliação  institucional  de 
forma  a  permitir  uma  análise  criteriosa  por  parte  dos  servidores  e  alunos;

2)  Apresentação  dos  resultados  da  auto  avaliação  e  das  medidas  corretivas;

3) Disponibilização no  site  do  campus  os  resultados  da  avaliação  institucional.

AÇÕES A SEREM REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM O PDI

EIXO 1



1) Maior frequência de atualização do site do campus;

2) Divulgação do site para a comunidade externa;

3) Projetos de extensão para a comunidade externa;

4) Divulgação interna dos eventos que o Ifes promove externamente;

5) Criação de um boletim informativo de P&E;

6) Maior divulgação das ações de ensino no jornal do campus – Informes;

7) Criação de comissão para divulgação dos cursos e ações de ensino, pesquisa e 

extensão realizadas pelo campus.

EIXO 3
Indicador 8 - Comunicação da instituição com a comunidade externa



Indicador 12 - Política e ações de acompanhamento dos egressos

1) Criação de um banco de dados atualizado com informações dos egressos;

2) Contato com os ex-alunos para levantamento das informações;

3) Criação da associação de ex-alunos.



Indicador 13 - Políticas e ações de extensão que contemplem a inovação 

tecnológica e propriedade intelectual.

1) Parceria com o MAPA para a certificação da Indicação Geográfica do Socol;

2) Parceria Ifes/Incaper/Embrapa Café para certificação da Indicação Geográfica 

do Café Arábica da região Serrana do ES;

3) Parceria para transferência de tecnologia quanto a produção de cafés especiais 

com pequenas torrefações locais.

3) Curso de pré-incubação da Assocol no Núcleo Incubador Venda Nova do 

Imigrante;

4) Curso de incubação da Assocol no Núcleo Incubador Venda Nova do Imigrante;

5) Disponibilidade de estrutura laboratorial e Professores-consultores;

6) Encontro de Produtores de Café;

7) Criação da associação de produtores de cafés especiais;

8) Curso de análise sensorial de café para a comunidade externa;

9) Curso de extensão em perfil de torra de cafés.



EIXO 4

Indicador 4 - Recursos financeiros atendem ao custeio e aos investimentos em 

ensino, extensão, pesquisa e gestão

1) Incentivo à participação em editais de fomento interno e externo para a 

pesquisa e extensão;

2) Intensificar a divulgação dos resultados que estão sendo alcançados com os 

recursos disponíveis para o campus;

3) Divulgação de editais e incentivo à submissão de projetos de pesquisa e 

extensão; 

4) Divulgação de relatório demonstrando conquistas alcançadas com os recursos 

disponíveis.



EIXO 5

Indicador 4 - Sala de professores, considerando quantidade, dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação

1) Adaptação de 56 espaços para uso individual dos professores;

2)Início da execução das adequações: março de 2016.

Indicador 7 - Infraestrutura para a Comissão Setorial de Avaliação Institucional 

(CSA)

1) Disponibilização de uma sala com infraestrutura para que a comissão da CSA 

realize os trabalhos da avaliação institucional;

2) Divulgação da existência do espaço de trabalho para a CSA.



Indicador 17 - Espaço de convivência e de alimentação, considerando quantidade, 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e 

conservação.

1)O campus está buscando recursos para adequar um espaço de convivência para 

os alunos;

2)Disponibilização de uma sala de convivência para os servidores.

Indicador 19 - Condições dos Dormitórios/Alojamentos discente, considerando 

quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, 

acessibilidade e conservação.

1) Não se aplica ao campus VNI, pois não há regime de internato.



PDI:

Site do IFES > Institucional > 17-PDI do IFES 

http://ifes.edu.br/institucional/766-pdi-do-ifes

Divulgação dos resultados:
� Murais;

� Site;

� Jornal interno.




