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RESUMO

O  Presente  relatório  foi  elaborado  em  atendimento  à  norma  técnica  do

MEC/INEP/DAES de 17/02/2009, que determinou a postagem no e-MEC dos Relatórios

de  Autoavaliação  Institucional.  Nesse  sentido,  a  CPA  tem  revisado  as  avaliações

anteriores e aprimorado o processo avaliativo à luz das orientações definidas no roteiro de

autoavaliação  tomando  como  base  às  10  dimensões  previstas.  Ao  longo  do  processo

avaliativo, a CPA tem procurado todos os setores da IES para mostrar a importância das

avaliações para um crescimento com qualidade visando a prestar serviços educacionais

que atendam aos anseios da comunidade. As avaliações contam com uma participação

voluntária e significativa de todos os atores da Instituição. Nesse trabalho são detectadas

potencialidades e fragilidades com as respectivas ações para neutralizar os pontos fracos e

manter/melhorar  os  pontos  fortes.  A  partir  de  2012  foi  implantada  pela  IES  uma

autoavaliação que resultará em relatórios por cursos e setores com o objetivo de dar uma

maior visibilidade da atuação dos gestores faces aos resultados da avaliação interna. A

CPA fornece aos gestores relatórios com análises quantitativas (estatísticas) e qualitativas,

apontando os pontos frágeis e acompanha as ações da IES no sentido do desenvolvimento

com qualidade e responsabilidade da Instituição. O presente Relatório visa a atender aos

atos regulatórios do MEC/INEP.
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1 - APRESENTAÇÃO

O principal  objetivo  de qualquer proposta de Avaliação Institucional deve

estar associada à melhoria  contínua dos diversos níveis de atuação da instituição e  a

reflexão  sobre  os  objetivos  propostos. No  Instituto  Federal  de  Sergipe (IFS),  a

preocupação com a  qualidade não é uma experiência  recente,  mas com a criação do

SINAES (Sistema Nacional de Educação Superior), através da Lei nº 10.867, de 14 de

abril de 2004, a avaliação institucional passou a contribuir de maneira significativa na

busca de oferecer serviços educacionais de qualidade visando a atender às necessidades

da comunidade. Ademais, a avaliação começou a ser realizada com regularidade  a partir

de diretrizes claras e com dimensões norteadoras que contribuíram para a elaboração de

uma  metodologia  mais  afinada  com  as  necessidades  e  especificidades  da  nossa

instituição, tomando como referência o roteiro de autoavaliação do SINAES.

O processo de autoavaliação do IFS conduzido pela CPA  contou com uma

participação  significativa   dos  discentes.No  entanto,  ainda  precisamos  melhorar  a

participação dos docentes e, principalmente, dos administrativos. Entretanto, a avaliação

que  se apresenta  ganhou uma  posição de destaque,  sendo reconhecida por diversos

setores como um instrumento capaz de apontar fragilidades do IFS e ajudar os gestores no

processo de tomada de decisão. A metodologia adotada no processo de autoavaliação tem

sido bem aceita pelas comissões externas do MEC que avaliaram os cursos superiores do

IFS. 

Os resultados obtidos com a avaliação institucional serão elementos  que vão

retroalimentar o planejamento estratégico da instituição. A cada avaliação realizada nota-

se que está sendo implantada gradativamente  a cultura de que se avalia para  reconstruir e

apontar sugestões de melhoria nos mais variados aspectos educacionais e gerenciais do

IFS, pois os dados coletados refletem a realidade  e  os anseios da comunidade acadêmica

do Instituto Federal de Sergipe.
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2  -  HISTÓRICO  DAS  AUTARQUIAS  QUE  DERAM  ORIGEM  AO

INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - IFS

A integração das autarquias federais Centro Federal de Educação Tecnológica

de  Sergipe  –  CEFET  e  Escola  Agrotécnica  Federal  de  São  Cristóvão  –  EAFSC,

estabelecida pela Lei n.°11.892, de 29 de dezembro de 2008, tem origem no Decreto n.º

6.095  de  24  de  abril  de  2007,  que  viabilizou  a  Chamada  Pública  MEC/SETEC  n.º

002/2007,  de  12  de  dezembro  de  2007,  propiciando,  assim,  a  proposta  da  referida

integração.  Mais  recentemente,  a  Portaria  n.°116/SETEC,  de  31  de  março  de  2008,

publica a relação das propostas de criação dos Institutos aprovados nos diversos estados

da Federação.

A partir de tal processo de integração, os Institutos Federais apresentam uma

nova perspectiva ao campo da educação profissional e tecnológica, trazendo na essência

de sua criação a dimensão de um novo tempo. Haverá, dessa forma, maior abrangência de

atuação dessa modalidade, especialmente com o surgimento das novas unidades de ensino

do  plano  de  expansão,  que  atuarão  como  campis  avançados  e  vinculados  aos  seus

respectivos Institutos Federais.
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3 - DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Este documento constitui o relatório de autoavaliação das atividades ocorridas

no período de 2013-2014 com a finalidade de apontar potencialidades e fragilidades do

IFS visando o melhoramento contínuo de todos os setores da IES. O documento visa dar

continuidade ao processo de autoavaliação existente desde o ano de 2004. Dessa forma,

procura  atender  às  diretrizes  traçadas  pela  lei  do  SINAES  de  acordo  com  as  dez

dimensões propostas no roteiro de autoavaliação. 

Em  atendimento  a  Lei  10.861/2004  e  as  orientações  emanadas  da

CONAES/SESU/MEC a Reitoria do IFS constituiu a CPA para conduzir o processo de

avaliação institucional.

A Auto Avaliação do IFS é entendida como um processo continuo que visa

identificar  pontos  positivos  e  negativos  com  a  proposta  de  produzir  mudanças  que

resultem na melhoria dos múltiplos aspectos da instituição.

Durante o período de avaliação várias reuniões foram  realizadas com todos

os agentes da IES capazes de contribuir com sugestões para o sucesso da Auto Avaliação:

podemos  citar  levantamento  de  opiniões  e  debates  com  coordenadores,  professores,

alunos, técnicos administrativos, comunidade externa, equipe gestora e pedagógica.

3.1  Dimensões  e  Instrumentos  a  Serem  Utilizados  no  Processo  de

Autoavaliação/Metodologia

No período de autoavaliação os segmentos envolvidos respondem questões

que envolvem as seguintes dimensões:

Tabela 1 - Dimensões e Instrumentos a Serem Utilizados no Processo de
Autoavaliação/Metodologia

DIMENSÃO INDICADORES

1. Missão e PDI
- conhecimento da missão
- conhecimento do PDI
- metas estabelecidas no PDI

2. Política para Ensino, 
Pesquisa, Extensão

- cursos/currículos/prática pedagógica/estágio
-pesquisa/produção científica
-projetos de extensão/cursos de pós-graduação/pesquisa

3. Responsabilidade Social do 
IFS

- inclusão social/projeto social
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4. Comunicação com a 
Sociedade

-a comunicação interna/externa
- imagem/divulgação da instituição

5. Política de Pessoal

- programas de capacitação/política de incentivo 
profissional/
- condições de trabalho/qualidade de trabalho do 
servidor

6. Organização e Gestão da 
Instituição

- plano de gestão/gestão
- órgão colegiado
- NDE e coordenações dos cursos

7. Infraestrutura física

- salas de aulas/laboratórios/biblioteca/salas de apoio 
(informática)
-conservação dos ambientes comunitários/ segurança/ 
acessibilidade/conforto dos usuários

8. Planejamento e Avaliação

- reconstrução do PDI/Planejamento Institucional/ 
Projeto Pedagógico;
- Projetos Pedagógicos dos cursos;
-Avaliação Institucional

9. Política de Atendimento ao 
estudante

- Necessidades essenciais do estudante;
- Assistência pedagógica/social/psicológica;
- Formas variadas de ingresso;

10. Sustentabilidade 
Financeira

- Orçamento

Baseados nos indicadores, a CPA entendeu que o processo de Autoavaliação

seria abrangente para o IFS, possibilitando a participação de toda a comunidade interna.

Então  se  criou  o  instrumento  específico  para  as  dimensões  relatadas,  contemplando

questões  fechadas  e  abertas.  As  questões  abertas  foram apresentadas  sob a  forma  de

“comentários”, ao final do instrumento.

As primeiras, questões fechadas, foram avaliadas a partir de uma escala de

valores que pretendia medir o grau de satisfação dos pesquisados. A escala,  com uma

terminologia  quantitativa,  demonstrará  com  mais  facilidade  o  grau  de  satisfação  do

entrevistado:

Tabela 2 - Escala de valores para medir o grau de satisfação dos pesquisados

1 Desconheço

2 Fraco

3 Regular

4 Bom

5 Muito Bom



22

3.1.1 Sensibilização

Nesta  etapa  a  CPA  fez  a  sensibilização  para  que  a  comunidade  se

conscientizasse da importância da participação de todos no processo de avaliação com

vistas à construção de uma instituição mais sólida e comprometida com os anseios da

comunidade.

3.1.2 População x Amostra

A participação no processo de avaliação foi voluntária,  contudo notamos o

interesse dos discentes em contribuir com a Autoavaliação. Vale ressaltar que a CPA deste

Instituto  precisa  melhorar  os  procedimentos  de  sensibilização  para  assegurar  uma

participação mais expressiva dos docentes administrativos, haja vista que alguns ainda

resistem em participar do processo de Avaliação Institucional.

3.1.3 Da metodologia

a) Levantamento  semestral/anual  da  documentação,  dados  e  indicadores

institucionais junto aos órgãos acadêmico-administrativos do Sistema IFS;

b) Aplicação  de  instrumentos  de  avaliação  aos  diferentes  segmentos  do

Sistema IFS, bem como da sociedade civil;

c) Sensibilização, envolvimento e mobilização da comunidade acadêmica;

d) Elaboração do relatório parcial;

e) Elaboração do relatório final;

3.1.4 Dos instrumentos

a) Questionários;

b) Documentos oficiais institucionais(PDI.PPC,RELATÓRIO DE GESTÃO);

c) Relatórios das avaliações de cursos de graduação – SETEC e INEP.
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3.1.5 Tabulação e análise dos dados

A tabulação dos dados por meio magnético ,na qual é atribuída uma escala aos

conceitos de 1 a 5 conforme explicação anterior. Trabalha-se com as ferramentas básicas

da estatística como distribuição de frequências, média e moda, bem como as medidas de

dispersão desvio padrão e coeficiente de variação. A medida de tendência central (moda)

ocupou o lugar de destaque, pois evidência o conceito que ocorreu com maior frequência

nos questionários de avaliação ,favorecendo a interpretação qualitativa.

3.1.6 Elaboração do instrumento de avaliação

A CPA, através dos seus membros, elabora questionários a serem aplicados

com todos os segmentos do IFS, buscando detectar potencialidades e fragilidades para

obter diagnóstico institucional que norteie o estabelecimento de diretrizes e a tomada de

decisão com vistas ao desenvolvimento desta Instituição. 

3.1.7 Validação dos instrumentos de avaliação

 Consiste no pré-teste da funcionalidade dos instrumentos de pesquisa onde as

possíveis  dificuldades  serão  apresentadas  nesse  momento,  e  serão  feitas  as  possíveis

correções.

3.1.8 Aplicação dos instrumentos da avaliação interna

A Avaliação foi realizada através de um sistema desenvolvido pela CPA junto

ao setor de TI do IFS. Este sistema está hospedado na página da instituição,contendo os

instrumentos de avaliação para a comunidade acadêmica participar de maneira voluntária.

Estes  questionários para os discentes, docentes, técnicos administrativos,  e comunidade

civil têm o objetivo de identificar pontos fortes, e fracos da instituição, sendo, portanto, ,

uma ferramenta de apoio  a gestão.
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3.2 Formas de Utilização dos Resultados das Avaliações

3.2.1 Elaboração do relatório final

O relatório final é elaborado pela CPA após análise crítica, assegurando ao

processo a isenção de ânimos dos membros que compõem a comissão frente aos dados

coletados, com a compreensão de que a finalidade da avaliação é manter e potencializar

os  pontos  fortes  e  corrigir  as  fragilidades  detectadas  no  processo  de  avaliação.  Vale

ressaltar  que  a  CPA tem autonomia  para  conduzir  todo  o  trabalho  de  autoavaliação.

Assim, esse relatório é apresentado para a comunidade, contando com a participação de

gestores,  coordenadores,  corpo  docente,  corpo  discente,  técnico  administrativo  e

comunidade externa.

O IFS utiliza os resultados dessa autoavaliação para definir objetivos e ações

estratégicas para o seu desenvolvimento, pois através desse diagnóstico pode com clareza

identificar  e  potencializar  os  pontos  fortes  e  neutralizar  os  aspectos  de  fragilidade

institucional, Portanto esse processo avaliativo se configura em um valioso instrumento

norteador das diretrizes a serem traçadas visando à melhoria contínua do processo ensino-

aprendizagem.

3.2.2 Divulgação

A divulgação  dos  resultados  da  Avaliação  Institucional  é  feita  pela  CPA

juntamente  com  a  Pró-Reitoria  de  desenvolvimento  institucional  do  IFS,  através  da

realização de seminário para discutir com a comunidade os resultados que constam no

relatório  final,  o  qual  é  disponibilizado no site  do IFS, socializando os  resultados  do

processo avaliativo institucional para a comunidade.

3.2.3 Da Avaliação Externa

Durante o ano de 2011, o IFS recebeu pela primeita vez a visita de comissões

designadas  pelo  MEC para  o  reconhecimento  dos  cursos  de  Automação  Industrial  e

Saneamento Ambiental. O curso de Automação que já tinha obtido uma avaliação positiva

no ENADE recebeu nota 4 da Comissão de Avaliação Externa. O curso de Saneamento

Ambiental  que  teve  o  melhor  desempenho  no  ENADE  no  estado  de  Sergipe,  ficou
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temporariamente  sem  conceito  devidos  a  alguns  problemas  de  infraestrututa  no

laboratório  e  biblioteca.Vale  resaltar  que  medidas  foram  tomadas  para  corrigir  as

fragilidades apontadas pelos avaliadores externos. 

Ressaltamos que a CPA  elaborou um plano de melhorias com o objetivo de

neutralizar  as  fragilidades  apontada  na  avaliação  externa.  Dessa  forma,  a  IES  esta

aguardando uma nova avaliação externa para esse curso.

No ano de 2012 o IFS recebeu a visita de comissões  designados pelo MEC

para avaliar os cursos de licenciatura em Química e Matemática e Gestão em turismo e

estas  atribuirão  notas  iguais  a  3,  4  e  4  aos  cursos,  respectivamente,  evidenciando  a

qualidade do ensino na IES. 

Os  resultados  acima  foram comprovados  também através  do  resultado  do

ENADE  ,  pois  os  cursos  de  licenciatura  em  matemática,licenciatura  em   química  e

automação industrial  obtiveram conceito 3. No entanto, o curso de saneamento obteve

conceito 1.Este resultado foi analisado pela  CPA  que  promoveu um amplo debate com a

equipe  gestora   visando  a  resolver  as  fragilidades  deste  curso  .Vale  resaltar  que  no

ENADE  de 2009 o referido curso obteve conceito 4 .

Todos os dados relativos ao  ENADE  serão avaliados pela CPA e comparados

com os resultados da avaliação interna da IES observando as ações decorridas após as

avaliações internas. 
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4  -  DIMENSÃO  1  –  A  MISSÃO  E  O  PLANO  DE

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4.1 O Contexto do IFS

A missão do IFS é Promover a educação profissional, científica e tecnológica

de  qualidade,  em  diferentes  níveis  e  modalidades,  através  da  articulação  entre

ensino,extensão,  pesquisa e  inovação para  formação integral  dos  cidadãos  capazes  de

impulsionar o desenvolvimento  socioeconômico e cultural  e tendo como visão ser uma

instituição de educação profissional cientifica e tecnológica de qualidade, contribuindo

para o desenvolvimento socioeconômico  e cultural.

Nesse contexto, a instituição apresenta como valores a Ética que orientará as

ações institucionais o Desenvolvimento Humano, a Inovação através da geração, difusão

e aplicação do conhecimento a Qualidade e Excelência como Melhoria permanente dos

serviços  prestados  a  Integração  com  Sincronização  de  ações  entre  campi  e  Reitoria

buscando  a  Transparência,  através  de  Mecanismos  de  acompanhamento  e  de

conhecimento  das  ações  da  gestão,  além  do  Respeito  e  o  Compromisso  Social  para

Efetivação das ações sociais.

Diante do exposto o IFS tem como objetivos do seu planejamento exarados no

PDI 2009-2014 os seguintes itens:

I. ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na
forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e
para o público da educação de jovens e adultos;

II. ministrar  cursos  de  formação  inicial  e  continuada  de  trabalhadores,
objetivando  a  capacitação,  o  aperfeiçoamento,  a  especialização  e  a
atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas
da educação profissional e tecnológica;

III. realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções
técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;

IV. desenvolver  atividades  de  extensão  de  acordo  com  os  princípios  e
finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o
mundo do trabalho e  os  segmentos  sociais,  e  com ênfase na produção,
desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos;

V. estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e
renda  e  à  emancipação  do  cidadão  na  perspectiva  do  desenvolvimento
socioeconômico local e regional;
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VI. ministrar em nível de educação superior:

a. cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais
para os diferentes setores da economia;

b. cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação
pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação
básica,  sobretudo  nas  áreas  de  ciências  e  matemática,  e  para  a
educação profissional;

c. cursos  de  bacharelado  e  engenharia,  visando  à  formação  de
profissionais  para  os  diferentes  setores  da  economia  e  áreas  do
conhecimento;

d. cursos  de  pós-graduação  lato  sensu  de  aperfeiçoamento  e
especialização,  visando à  formação  de  especialistas  nas  diferentes
áreas do conhecimento;

e. cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que
contribuam para promover  o estabelecimento  de bases  sólidas  em
educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e
inovação tecnológica.

Além desses objetivos existem os que formam as nove dimensões, que são

Gestão,  Ensino,  Pesquisa  e  Inovação,  Extensão,  Tecnologia  da  Informação,

Desenvolvimento Institucional, Infraestrutura, Gestão de Pessoas e Assistência Estudantil,

os quais são desdobrados em metas, que são comunicados através do site da instituição

para conhecimento de todos os pertencentes à comunidade acadêmica e geral, além de

serem trabalhados por cada pró-reitoria e diretoria sistêmica, o que torna esse objetivos

em práticas realizadas no dia-a-dia. 

No  tocante  as  alterações  e  revisões  é  importante  frisar  que  em  2012  foi

realizada uma revisão ao que se refere ao planejamento estratégico do IFS em seu PDI o

que  possibilitou  uma  adequação  entre  a  nova  realidade  das  instituições  de  ensino

profissionalizante,  que  envolveu  técnicos  administrativos  e  docentes,  pois  estes

vivenciam  no  cotidiano  o  contexto  administrativo  da  atual  expansão  e  os  mesmos

vislumbraram que o PDI vigente considerava aspectos do ainda CEFET.. 

Para  realizar  a  autoavaliação  desta  dimensão  a  CPA buscou  documentos

oficiais  da  Instituição  –  Estatuto,  Regimento  Interno,  Plano  de  Desenvolvimento
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Institucional  (PDI).  Observa-se  que  o  IFS  tem clareza  quanto  a  sua  missão,  as  suas

finalidades e objetivos previstos nos seus documentos oficiais.

4.2 Visão

Ser  uma instituição   de  educação  profissional  cientifíca  e  tecnológica  de

qualidade ,contribuindo para o desenvolvimento sócio econômico e cultural.

4.3 Finalidades, Objetivos e Metas

4.3.1 Finalidades

O IFS,  a  exemplo  das  demais  instituições  de  ensino  que  integram a  rede

federal  de  educação  profissional,  científica  e  tecnológica,  de  acordo  com  a  Lei  Nº

11.892/2008, tem por finalidades e características: 

I. ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação

profissional  nos  diversos  setores  da  economia,  com  ênfase  no

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 

II. desenvolver  a  educação  profissional  e  tecnológica  como  processo

educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e

tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais; 

III. promover  a  integração  e  a  verticalização  da  educação  básica  à

educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura

física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; 

IV. orientar  sua  oferta  formativa  em  benefício  da  consolidação  e

fortalecimento  dos  arranjos  produtivos,  sociais  e  culturais  locais,

identificados  com  base  no  mapeamento  das  potencialidades  de

desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do

Instituto Federal de Sergipe; 

V. constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências,

em  geral,  e  de  ciências  aplicadas,  em  particular,  estimulando  o

desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica; 
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VI. qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de

ciências  nas  instituições  públicas  de  ensino,  oferecendo  capacitação

técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de

ensino; 

VII. desenvolver  programas  de  extensão  e  de  divulgação  científica  e

tecnológica; 

VIII. realizar  e  estimular  a  pesquisa  aplicada,  a  produção  cultural,  o

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e

tecnológico; 

IX. promover  a  produção,  o  desenvolvimento  e  a  transferência  de

tecnologias sociais sustentáveis, notadamente as voltadas à preservação

do meio ambiente. 

4.3.3 Metas do Plano de Desenvolvimento Institucional 2009–2014 

Metodologia utilizada no diagnóstico e atualização das metas
 

O diagnóstico Institucional levou em consideração as informações contidas

nos seguintes documentos: 

 A Infraestrutura física e logística; 

 A Missão Institucional; 

 A Visão Institucional; 

 Análise das plantas: Topográfica, Arquitetônica, Estrutural, Hidráulica,

Elétrica e Lógica; 

 Os manuais de atendimento aos estudantes; 

 Atas dos órgãos colegiados; 

 O Relatório de auto-avaliação Institucional; 

 Fichas de avaliação de desempenho funcional; 

 Convênios  e  acordos  com  instituições  públicas,  privadas  e  outras

organizações; 

 Currículos e programas de estudos; 

 Descrição  do  plano  de  segurança,  proteção  de  riscos  e  proteção

ambiental; 
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 Formação didático-pedagógica dos docentes do IFS; 

 Informações sobre o funcionamento do sistema de registro acadêmico; 

 Informações sobre organogramas; 

 Planos  de  cursos  oferecidos  -  técnico  de  nível  médio  integrado  e

subsequente graduação e pós-graduação; 

 Rol  de  docentes  e  técnico-administrativos  capacitados  nos  últimos  3

anos; 

 Planejamento Estratégico; 

 Planilha de execução financeira e orçamentária da Instituição; 

 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

 Planos de Carreira dos docentes e dos técnico-administrativos; Plano de

Desenvolvimento Institucional 2009–2014 

 Plano de capacitação e avaliação de desempenho dos servidores; 

 Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPPI); 

 Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs); 

 Estatuto,  regimentos,  regulamentos,  normas  e  manuais  de  circulação

interna; 

 Indicadores de desempenho acadêmico e administrativo

4.4 Crítica ao PDI

Analisando os documentos oficiais a CPA verificou os objetivos estratégicos,

as metas, o período e a análise dos mesmos conforme descrição no item 4.4.1. Resaltamos

que o PDI foi readequado a nova estrutura do IFS,sendo que em junho de 2014 entrará em

vigor um novo PDI com vigência até junho de 2019.

4.4.1 Objetivos estratégicos e metas 2013

Demonstração da execução do plano de metas ou de ações

A execução dos planos de metas são acompanhados quadrimestralmente nas

Reuniões de Análise das Estratégicas – RAE – onde são apresentados o status das metas
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de cada campi, pró-reitoria e diretoria sistêmica, com suas dificuldades para que o gestor

e seu staff tomem as devidas correções e ações nos desvios para o alcance das metas

propostas. Nesta reunião, os gestores apresentam algumas práticas de gestão ou padrões

de trabalhos que possam ser empregados em outras áreas, assim segue abaixo o plano de

metas e ações que constam do PDI vigente.

Tabela 004 – Execução do Plano de Metas

DIMENSÃO: Gestão (D1)

Objetivos Estratégicos Metas
Período de
execução

Análise

1.Otimizar os 
processos internos.

Integrar as estruturas existentes e as 
novas para tramitação de todos os 
processos; 2012- 

2014

Foi iniciado processo de 
implantação do SIGAA, 
nos módulos Sipac, Siga 
RH e Siga Adm, o qual 
visa à integração que a 
implantação durará até o 
final de 2015.

Estabelecer fluxograma institucional 
visando fluxos mais eficientes;

2012-2014

Com a implantação do 
SIGAA este 
procedimento este 
procedimento está sendo 
efetivado.

Identificar os processos críticos das 
áreas acadêmica e administrativa e 
redefini-los;

2012

Com o SIGAA os 
procedimentos 
administrativos estão 
sendo efetivados até o 
final de 2014, porém o 
acadêmico está ocorrendo
com outro sistema.

Definir quais processos são 
prioritários;

2012-2014
Começou a ser 
implementado

Otimizar o arquivo da instituição com 
a    digitalização de documentos;

2014 Foi assinado contrato de 
n°01/2012 com empresa 
Brascompre para fazer 
este procedimento, uma 
vez que houve mudança 
na técnica de 
digitalização este 
procedimento está 
suspenso 
momentaneamente
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Disponibilizar informações e modelos 
de ações de interesse dos estudantes e 
servidores;

2012

Colocados no site da 
instituição, boa parte 
destes procedimentos, 
além de outros estarem 
em constante processo de
aperfeiçoamento

Padronizar os documentos existentes e 
meios eletrônicos do IFS. 2012-2014

Já iniciado com os 
documentos da DIAE, 
além das CRE`s estarem 
sendo implantados.

Executar as ações que se façam 
necessárias de acordo com o 
Regimento interno;

2012-2014

Em andamento

Tabular os processos administrativos e 
acadêmicos para gerar indicadores de 
gestão. 2012-2013

Com a utilização do 
sistema Geplanes, o IFS 
começou a monitorar os 
indicadores necessários 
ao funcionamento. 

DIMENSÃO: Gestão (D1) continuação

Objetivos Estratégicos Metas
Período de
execução

Análise

2. Aperfeiçoar o 
controle orçamentário 
e financeiro.

Implantar sistema de custos setoriais;
2012-2014

Redirecionado para 2014,
mas já está sendo 
analisado como implantar

Desenvolver software que ajude a 
identificar a tendência de gastos por 
setor;

2012-2014
Com a implantação do 
SIGA esta meta será 
concretizada em breve

Definir e divulgar qual orçamento 
disponível por área e Pró-Reitorias do 
IFS, no início de cada ano.

2013

Esta meta está sendo 
redefinida por motivos de
dificuldade de 
operacionalização.

Tornar pública todas as informações 
dos gastos e atos administrativos 
através da criação do portal de 
transparência do IFS;

2012

Implantado através do 
Boletim de serviços no 
site do IFS

Criar critérios de divulgação das ações 
do IFS;

2012

Através do site do IFS, 
como também através da 
Reitoria intinerante e 
outros eventos realizados 
pelo IFS.

Implementar o Boletim de Serviços 
interno da Reitoria e de cada campus. 2012

Na reitoria está ok e está 
se viabilizando nos 
campi.
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3. Implantar modelo 
de gestão patrimonial 
e almoxarifado

Criar software específico para controle 
do patrimônio;

2012-2014

Já está praticamente 
pronto, porém será 
necessário fazer a 
migração o que demanda 
vários ajustes

Definir critérios de transferência de 
equipamentos entre os campi e entre os
campi e a Reitoria;

2012

Foi definido pela 
Instrução normativa 
05/2013/Proad e pela 
portaria 3016 de 
20/12/2013 que trata da 
gestão de patrimônio do 
IFS.

Formular manual de procedimento de
utilização dos bens móveis.

2012
Reprogramado para 2014

Criar software específico para controle 
de Almoxarifado. 2012-2014

Será o SIGAADM que 
vai ser implantado em 
2014.

DIMENSÃO: Ensino (D2)

Objetivos Estratégicos Metas
Período de
execução

Análise

4. Potencializar a 
qualidade do ensino 
com inovações.

Adquirir equipamentos que viabilizem
maior interação e despertem maior 
motivação aos estudantes;

2012-2014

Efetuação de compra 
de equipamentos para 
laboratório, datashows 
e televisões.

Utilização de lousas interativas;

2012-2014

Serão compradas para 
os novos Campi e para 
os antigos após as 
reformas

Incorporar práticas pedagógicas 
inovadoras em todos os cursos;

2012-2014
Está sendo executado 
cotidianamente.

Promover aulas de nivelamento aos 
estudantes que apresentarem 
dificuldade de aprendizado.

2013
Em execução nos 
cursos de graduação.

Redimensionar os cursos de acordo 
com a legislação em vigor, com as 
diretrizes do mundo do trabalho e a 
realidade da região;

2012-2013

Executado através da 
reformulação dos PPC 
dos cursos de 
graduação e técnicos 
subsequentes.

Criar sistema de créditos para os 
cursos de nível superior.

2012-2013
Foi executado no ano 
de 2012.

5. Reduzir barreiras 
educativas através de 
políticas inclusivas.

Proporcionar igualdade de condições 
de aprendizado entre os estudantes 
portadores de necessidades especiais; 2012-2014

Executado 
continuadamente, além
de serem criados de 
núcleos de apoio em 
todos os Campi.

Fortalecer os programas educativos do
núcleo de apoio a pessoas com 
necessidades educacionais especiais - 
NAPNEE;

2012-2014Está sendo 
implementado 
paulatinamente
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Ampliar as condições de 
acessibilidade e de acompanhamento 
psicopedagógico aos estudantes com 
necessidades educacionais especiais;

2012-2014

Está sendo 
implementado 
paulatinamente

Promover pesquisas com educadores e
estudantes do PROEJA, visando a 
construção de saberes e procedimentos
metodológicos que assegurem 
qualificação social e profissional a este
segmento.

2012-2014

Nos cursos de 
especialização 
PROEJA já existe a 
elaboração dos TCC, 
com temas 
direcionados

6. Ampliar e diversificar
a oferta de cursos em 
todos os níveis e 
modalidades de ensino.

Oferecer, gradativamente, maior 
número de vagas para os cursos, em 
função da demanda, nos diversos 
campi;

2012-2014

Sendo executado 
paulatinamente

Propiciar abertura de cursos que 
atendam a demanda da região onde se 
localiza o campus;

2012-2014

Sendo executado de 
acordo com a realidade
da região. EX. 
Logística no Campus 
Itabaiana, Laticinios 
em glória. 

Realizar pesquisa de mercado em 
todos os campi, através da contratação 
de empresa especializada, para 
levantar a necessidade de novos cursos
e extinção daqueles que já não 
apresentam mais demanda na região 
onde se localiza o campus;

2012-2013

Com a criação do 
NAEC, possibilitou a 
realização desta 
pesquisa no Campus 
Glória, que servirá de 
modelo para os outros 
Campi, porém deverá 
ser realizada em 2014 
até 2015.

Ampliar os procedimentos de  
acompanhamento e de avaliação das 
práticas   e dos resultados acadêmicos;

2012-201
Sendo executado 
através do sistema 
Qualidata

Realizar pesquisas de 
acompanhamento dos egressos.

2012-2014

Realizada pelo Naec no
Campus Glória, sendo 
os outros campus 
realizados entre 2014 e 
2015.

DIMENSÃO: Ensino (D2)  continuação

Objetivos Estratégicos Metas
Período de
execução

Análise

7. Criar política de 
educação à distância.

Implantar núcleo EAD-IFS; 2012 Implantado
Estabelecer critérios para escolha de
localidades e servidores que 
participarão da execução do programa 
de EAD-IFS;

2012 Em desenvolvimento 
através de editais.
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Trabalhar conjuntamente com a UFS, 
no direcionamento dos municípios a 
serem contemplados pelo sistema de 
EAD;

2012

Realizado através do 
FORBEP. Forum 
Estadual de Formação 
Para Professores da 
Educação Básica.

Elaborar manual para os estudantes da 
EAD;

2012-2013
Reprogramado para 
2014

Criar espaço físico e material 
necessário à realização das atividades 
de EAD; 2012 - 

2103

Quanto ao espaço 
físico já foi viabilizado 
espaço no Caampus 
Aracaju, quanto ao 
material existe um TCT
com o IFPR

Promover programa de capacitação
continuada para os servidores que 
atuarão no programa de EAD;

2012-2014
Em execução

Estabelecer os critérios de acesso ao 
programa de EAD. 2012

Através da criação de 
vários editais para cada
segmento

8. Ampliar o acervo e 
equipamentos das 
bibliotecas e 
laboratórios.

Aumentar substancialmente o acervo 
de livros atendendo às necessidades 
dos cursos oferecidos;

2012-2014

Aumentou 
consideravelmente a 
aquisição o acervo com
um investimento em 
torno de um milhão de 
reais nos últimos três 
anos.

Informatizar as bibliotecas;
2012-2013

O sistema Pergamum 
foi implantado em 
todos os Campus.

Implantar bibliotecas nos novos 
campi;

2012-2014
Em desenvolvimento

Adquirir equipamentos para os 
laboratórios com foco nos cursos 
oferecidos.

2012-2014
Em desenvolvimento

DIMENSÃO: Pesquisa e Inovação (D3)

Objetivos Estratégicos Metas
Período de
Execução

Análise

9. Disseminar a cultura do 
empreendedorismo através
de ações da incubadora do 
IFS.

Lançar edital e divulgar nas turmas 
dos cursos existentes, fomentando 
atividades de pré-incubação;

2012-2013 Já realizados editais

Criar no mínimo duas empresas pré-
incubadas para o IFS;

2013-2014

Foram implantadas e 
em pleno 
funcionamento em 
total de no mínimo 10

Elaborar programa de fomento à 
pesquisa e a iniciação científica e 
tecnológica.

2012
Executado com 
sucesso
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DIMENSÃO: Pesquisa e Inovação (D3)

10. Implementar no IFS as
políticas nacionais e 
estaduais de apoio à 
pesquisa e inovação 
empreendedora.

Criar exposição anual de trabalho 
técnicos e científicos – EXPOTEC;

2012-2014

Foi realizado 
conjuntamente com a 
SNCT e em paralelo 
com o congresso de 
iniciação científica, 
uma vez por ano.

Participar dos editais de fomento à 
pesquisa, inovação e 
empreendedorismo da CAPES, 
CNPQ, FINEP e FAPITEC.

2012-2014
Meta executada com 
sucesso 

11. Disseminar cultura de 
pesquisa aplicada no IFS.

Criar bolsas de pesquisa com valores 
diferenciados para projetos que 
apresentem aplicabilidade efetiva;

2012-2013

Meta realizada com 
sucesso, exemplo o 
programa 
PIBITI,além de 
fortalecimento de 
grupos de pesquisa 
com empresas 
privadas e edital de 
potencialidade com 
os campus.

Ampliar programa institucional de 
bolsas PIBIC concomitante com a 
criação de novos cursos e abertura de 
novos campi do IFS;

2012-2014

Meta executada em 
harmonia com a 
oferta de novos 
cursos

Criação do prêmio “Talento 
Inovador”;

2012-2013
Foi criado com 
sucesso.

Apoiar a captação de recursos para o 
desenvolvimento de projetos dos 
grupos de pesquisas;

2013-2014

Foi realizado a 
captação de R$ 
1.200.000,00 junta a 
Votorantim, além de 
R$ 400.000,00 de 
beneficiamento do 
pescado.

Incentivar a união das linhas de 
pesquisa nos projetos tecnológicos e 
sociais, objetivando maximizar a 
participação das comunidades junto ao
IFS.

2012-2014

Sendo executado em 
Itabaiana e 
Laranjeiras, além do 
programa mulheres 
mil, além de 
comunidades 
quilombolas.

12. Promover produção 
com o desenvolvimento e 
a transferência de 
tecnologias sociais 
sustentáveis.

Firmar parcerias com Universidades e 
outros Institutos, visando à 
transferência de tecnologia.

2012-2013

Foi realizada termo 
aditivo com pessoal 
da área de saúde da 
UFS e parcerias de 
cursos com a UFS na 
área de inovação 
tecnológica.
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DIMENSÃO: Extensão (D4)

Objetivos Estratégicos Metas
Período de 
Execução

Análise

13. Ampliar a criação 
de empresas “Júnior”.

Promover ações empreendedoras em 
parcerias com outras instituições; 2012-2013

Foi realizado 
procedimento para 
execução, porém 
ainda não existe 
continuidade

Possibilitar a criação de empresas 
“Júnior” de acordo com o potencial do
curso e de cada região, viabilizando o 
empreendedorismo;

2013-2014
Cada Campus tem 
ações de Pré-
incubação

Criar no mínimo duas empresas 
“Júnior” no IFS.

2013-2014

Foram criadas pré-
incubações e 
empreendimentos 
inovadores nos Campi
do IFS.

14. Identificar as 
potencialidades do IFS 
para prestação de 
serviços a comunidade 
externa.

Realizar levantamentos buscando 
identificar nos cursos ministrados, 
serviços que possam ser oferecidos à 
comunidade externa;

2012-2013

Alunos da área de 
turismo, agroecologia 
e logística trabalham 
nos projetos 
envolvendo a 
comunidade.  

Oferecer serviços na área de 
engenharia à comunidade externa;

2012-2014
Realizado através do 
escritório modelo.

Oferecer ações de integração de 
comunidades carentes a inserção no 
mercado;

2012-2014
Realizado através do 
Programa Mulheres 
mil.

Promover maior divulgação das 
atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, oferecidos pelo IFS à 
comunidade externa junto a CCOM;

2012-2014
Realizado 
cotidianamente

Implantar curso preparatório para 
egressos que desejem ingressar no 
ensino superior do IFS;

2013-2014
Meta sendo revista, 
pois não é atividade 
fim. 

Incentivar o extensionismo, 
oferecendo o suporte necessário para 
o bom desenvolvimento das ações dos
projetos.

2012-2013
Implementado 
paulatinamente

15. Promover ações que
beneficiem os 
estudantes e 
comunidade externa 

Estabelecer parcerias entre as 
empresas e o IFS;

2012-2014
Em execução, 
elencadas no item 1.6 
do Relatório

Estabelecer parcerias entre 
CIEE/CIEC, IEL e NAT;

2012-2014 Em execução
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para inserção ao 
mercado de trabalho.

Construir relacionamentos formais 
(participação em comitês, câmaras 
técnicas e outros) e empresas do setor 
e agentes governamentais;

2012-2014

Executado 
cotidianamente 
através de comitês de 
paisagismos do 
estado, comitê de 
arborização PMA, 
PAA, sergipetec e 
SENAC.

Propiciar aos estudantes do IFS e 
egressos, cursos de aperfeiçoamento 
profissional, técnico e de linguagem.

2012-2014

Em execução com 
cursos de inglês e 
espanhol oferecidos a 
comunidade



39

DIMENSÃO: Tecnologia da Informação e Comunicação (D5)

Objetivos Estratégicos Metas
Período de
Execução

Análise

16. Ampliar a 
informatização de 
processos 
administrativos e 
acadêmicos.

Implantar um novo “Sistema de 
Gestão” que contemple a gestão 
administrativa, patrimonial, 
almoxarifado, acadêmico entre outros 
setores;

2012-2014

Contratação da empresa 
SIGSOFT para 
implantação, a qual já 
está em fase de 
implantação

Criar novo protocolo que possibilite a 
integração da informação entre todos 
os setores das unidades do IFS;

2012-2013

Em 2013 foi colocado á 
disposição o novo 
protocolo com a 
implantação do Sipac, 
sistema do SIGAA

Integrar rede de dados de voz e 
multimídia entre a reitoria e os campi 
(VOIP);

2012-2013

Todo o IFS já está 
integrado entre as 
centrais telefônicas 
entrando na fase de 
configuração dos 
servidores.

Tornar o site da instituição mais 
interativo com a comunidade externa 
e interna;

2012-2013

O novo site do IFS foi 
colocado à disposição da 
comunidade com maior 
interatividade em 
novembro de 2013.

Adquirir novos equipamentos de 
informática e multimídia da área 
acadêmica e administrativa;

2012-2014
Foram comprados 
equipamentos para 
Reitoria 

Proporcionar acessibilidade aos 
portadores de necessidades especiais 
ao site institucional;

2012-2013
Meta revista, devido a 
dificuldade para executá-
la

Buscar alternativas de Software livre. 2012-2013
Foram implementados 
alguns a exemplo do 
BROFFICE

Proporcionar a infraestrutura básica 
de cabeamentos e equipamentos que 
se fazem necessárias à implantação de
redes e sistemas nos novos campi;

2012-2104

Foi realizado no prédio 
novo da Reitoria, e no 
Campus Itabaiana, S. 
Cristóvão e Aracaju e 
está pendente em 
Lagarto, Estância e 
Glória.

Melhorar os equipamentos de 
infraestrutura existentes;

2012-2014
Foram adquiridos novos 
equipamentos a 
exemplos de Swichts

Propiciar a inclusão digital através da 
instalação de tele centros em cada 
campus do IFS.

2012-2014
Por falta de estrutura 
física não foi possível á 
execução desta meta.

Implantar sistema de 2012-2013 Foi implantado em 2012,
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17 .Desenvolver ações e
instrumentos de 
comunicação.

videoconferência entre à Reitoria e os 
campi;

com videoconferências 
realizadas 
cotidianamente.

Implantar sistema integrado de 
telefonia para os campi;

2012-2014
Já sendo executados com
alguns Campi.

Implantar conversação on-line entre 
as unidades do IFS;

2013 Replanejado para 2014

Fortalecer a política de segurança da 
informação.

2012-2014
Foi implantada e 
aprovada pelo Conselho 
Superior da Instituição

Contemplar a transparência e 
agilidade na presteza de informações 
para todos os setores interessados;

2012
Executada através do site
do IFS

Criar critérios para divulgação de 
artigos e outros documentos no site da
Instituição;

2012

Somente será executado, 
após uma análise de 
integração com todos 
Campi.

DIMENSÃO: Tecnologia da Informação e Comunicação (D5) continuação

Objetivos Estratégicos Metas
Período de
Execução

Análise

Divulgar de forma ampla junto aos 
gestores e coordenadores do IFS, as 
diretrizes contidas no Regimento 
Interno.

2012
Está disponível no site, 
porém em processo de 
aperfeiçoamento

Implementar e veicular a intranet no 
IFS;

2012
Em funcionamento para 
alguns aplicativos de 
consulta a comunidade.

Realizar pesquisa para verificar a 
utilização da intranet entre os 
servidores e coletar sugestões para 
melhoria do sistema.

2012-2014

Já foi implantada e 
disponibilizada, para 
consulta de itens que 
interessam a instituição 
junto à comunidade, 
exemplo da colsulta a 
comunidade quando da 
avaliação dos cursos.

Divulgar permanentemente as 
atividades desenvolvidas pelo IFS;

2012-2014 Em desenvolvimento

Disseminar os objetivos do IFS e 
quais suas finalidades para com a 
sociedade;

2012-2014 Com o desenvolvimento 
da nova proposta de PDI 
2014-2019, acontece 
ampla divulgação desses 
objetivos
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Ampliar e consolidar o 
relacionamento com a imprensa e 
utilizar meios alternativos de 
divulgação do IFS: televisiva, rádio e 
outros meios de marketing;

2012-2014

 Além dos meios 
tradicionais de 
divulgação, também 
ficou instituido outdoors 
para o processo seletivo 
e vestibular, além de 
divulgação junto a 
jornais e sites.

Participar das atividades culturais, 
esportivas e sociais da cidade, região 
e do estado, com a finalidade de 
fortalecer a imagem institucional do 
IFS;

2012-2104
Em constante 
desenvolvimento

Produzir vídeo institucional 
objetivando a divulgação dos cursos e
serviços prestados pelo IFS junto aos 
estudantes, servidores e a comunidade
em geral.

2012-2014
Cancelado, devido a 
instituição utilizar vídeo 
promovido pelo MEC.

DIMENSÃO: Desenvolvimento Institucional (D6)

Objetivos Estratégicos Metas
Período de
Execução

Análise

18. Ampliar parcerias 
estratégicas com outras 
Instituições Federais.

Realizar levantamentos das   
parcerias/convênios existentes e tentar
ampliá-los;

2012

Meta repassada para 
Propex, no entanto em 
contínuo 
desenvolvimento.

Identificar eixos de cooperação para 
atuação do IFS;

2012-2014
Em desenvolvimento

Realizar parcerias com as 
Universidades, objetivando garantir 
vagas institucionais para os servidores
nos programas de pós-graduação.

2012-2014

Este procedimento está 
em ampla negociação 
com a UNB, UFS entre 
outras, além de buscar a 
criação de minter e dinter
para os servidores, 
através de seleção 
pública.

19. Ampliar o processo 
de avaliação 
institucional.

Alinhar os cursos e suas estruturas de 
acordo com os critérios estabelecidos 
pelo INEP/MEC;

2012-2013
Em desenvolvimento

Realizar levantamento das exigências 
do MEC e disseminar entre os cursos 
avaliados;

2012
Realizada anualmente 
através da CPA

Tornar público os resultados obtidos 
por cada curso.

2012 Realizada anualmente 
através da CPA no site do
IFS
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Integrar a formar de gerir do IFS, 
padronizando a gestão entre os campi;

2012-2014

Este procedimento 
começou a ser executado 
no ano de 2013 com a 
nova tramitação de 
processos, além do 
memorando eletrônico, 
solicitação de férias 
através do SIGA RH.

Padronizar setores equivalentes dos 
campi e da Reitoria, com tratamento 
isonômico; 2012-2014

Iniciado este 
procedimento com a 
padronização dos 
documentos da 
assistência estudantil

Fortalecer a gestão democrática, 
participativa e transparente no IFS;

2012-2014
Começou a ser 
desenvolvida em 2012

Constituir núcleo de planejamento da 
Reitoria, visando elaborar, 
acompanhar e avaliar todas as 
atividades de planejamento da 
Reitoria e auxiliar os campi nesta 
área;

2012-2013

Implantado através da 
criação da Diretoria de 
planejamento através da 
portaria 339 de 10 de 
fevereiro de 2012

Elaborar o “Regimento Interno” de 
cada campus tendo o “Regimento 
Interno do IFS” como referência.

2012-2013

Com o compromisso 
firmado no MPF, ficou 
acertado a modificação 
no Regimento Interno do 
IFS  e somente após este 
procedimento será 
realizado os dos Campi

Propiciar uniformidade de 
procedimento entre as unidades do 
IFS;

2012-2103

Com a implantação 
completa do Sistema 
SIGAA será possível este
procedimento

Construir as unidades necessárias à 
expansão do IFS no estado, 
determinando o período de execução 
de cada projeto.

2012-2014

Alguns projetos já foram 
reiniciados como o 
Campus Estância, o 
Campus Glória que estão
em fase de conclusão e a 
nova fase de expansão já 
está com as ordens de 
serviços assinados para 
Tobias Barreto, Propriá e
socorro.



43

DIMENSÃO: Desenvolvimento Institucional (D6) continuação

Objetivos Estratégicos Metas
Período de
Execução

Análise

20. Criar e desenvolver 
cultura organizacional 
para o IFS, visando à 
busca da eficiência e 
eficácia organizacional.

Estimular o desenvolvimento de 
indicadores de produtividade com 
vistas à administração gerencial;

2012-2014

Está sendo implementado
e cobrado, através do 
projeto da Diretoria de 
planejamento. 

Promover o IFS como um novo órgão 
que possui amplitudes maiores e que 
contemplam dimensões que se 
diferenciam das estruturas anteriores à
sua implantação;

2012-2014

Reprogramado para 2014

Utilizar modelos de gestão eficiente e 
que se adapte a realidade do IFS;

2012-2014
Está sendo implementado
o modelo BSC de gestão.

Executar palestras, oficinas e 
minicurso para divulgar as diretrizes 
institucionais. 2012-2103

Está sendo executado 
através de definições 
com a missão, visão, 
valores institucionais e 
objetivos estratégicos.

Divulgar para os servidores do IFS a 
atualização do PDI;

2012
Realizado através do site 
da instituição.

Construir o PAD de acordo com as 
dimensões e objetivos estratégicos do 
PDI. 2012-2014

Este procedimento foi 
realizado, obedecendo os
critérios do PDI.

20. Criar e desenvolver 
cultura organizacional 
para o IFS, visando à 
busca da eficiência e 
eficácia organizacional.

Estimular o desenvolvimento de 
indicadores de produtividade com 
vistas à administração gerencial; 2012-2014

Está sendo implementado
através do projeto da 
Diretoria de 
planejamento pelo 
Geplanes. 

Promover o IFS como um novo órgão 
que possui amplitudes maiores e que 
contemplam dimensões que se 
diferenciam das estruturas anteriores à
sua implantação;

2012-2014

Com a proposta da 
realização do novo PDI 
2014-2019 já contempla 
esta amplitude

Utilizar modelos de gestão eficiente e 
que se adapte a realidade do IFS;

2012-2014

Está sendo implementado
o modelo BSC de gestão,
além de buscar o modelo 
gerencial de gestão.

Executar palestras, oficinas e 
minicurso para divulgar as diretrizes 
institucionais.

2012-2103

Está sendo executado 
com tais objetos e através
de definições com a 
missão, visão, valores 
institucionais e objetivos 
estratégicos.

Divulgar para os servidores do IFS a 
atualização do PDI;

2012 Realizado através do site 
da instituição.
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Construir o PAD de acordo com as 
dimensões e objetivos estratégicos do 
PDI.

2012-2014
Este procedimento foi 
realizado, obedecendo os
critérios do PDI.

DIMENSÃO: Gestão de Pessoas (D8)

Objetivos Estratégicos Metas
Período de
Execução

Análise

22. Elaborar “Plano de
Capacitação” que 
contemple todas as 
áreas do IFS.

Buscar parcerias com instituições 
públicas para obtenção de cursos de 
qualificação profissional;

2012

Este procedimento foi 
prejudicado prevendo a 
qualificação dos 
servidores junto a 
ENAPE, mas sendo 
realizado algumas 
capacitações pontuais de
acordo com a 
necessidade dos 
servidores.

Mapear as necessidades de 
capacitações dos servidores dos campi 
e da Reitoria, objetivando a elaboração 
do “Plano de Capacitação” do IFS;

2012-2014

Realizado o plano de 
capacitação

Desenvolver plano de capacitação para 
os servidores recém-ingressados no 
serviço público;

2012-2014
Realizado

Direcionar percentual maior das 
capacitações para cursos com relação 
direta com as atividades rotineiras do 
IFS;

2012-2014

Viabilizado através do 
plano de capacitação

Realizar capacitações contínuas para
docentes e técnicos da instituição. 2012-2014

Em constante 
atendimento a esta 
demanda

Identificar perfil dos servidores por 
área, buscando melhorar o desempenho
profissional da instituição;

2012-2013
Reprogramado para 
2014

Realizar rotatividade de pessoal por 
setor, visando maior conhecimento 
profissional em comum acordo com o 
servidor;

2012-2013

Pelas atuais necessidades
do IFS, não será possível
realizar essa meta.

Designar as tarefas sempre respeitando 
atribuições inerentes aos cargos;

2012-2014
Em andamento

Estimular a produção científica ou de 
projetos que visem à melhoria das 
práticas de trabalho.

2012-2014

Está sendo realizado, 
principalmente junto 
com os projetos 
encabeçados pelos 
professores que 
pretendem ou possuem 
dedicação exclusiva.

Oferecer cursos de gestão e 
empreendedorismo;

2012-2014 Está previsto no Plano 
de capacitação para 2014
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Oferecer cursos de liderança no serviço
público;

2012-2014
Está previsto no Plano 
de capacitação para 2014

Oferecer cursos de cultura 
organizacional e administração pública 
gerencial.

2012-2014
Está previsto no Plano 
de capacitação para 2014

23. Promover ações de
integração dos 
servidores, buscando 
melhorar o clima 
organizacional

Elaborar programa de acolhimento e 
ambientação para os novos servidores 
do IFS;

2012-2014
Está previsto no Plano 
de capacitação para 2014

Promover ações esportivas e sociais 
que permitam maior integração entre 
os servidores, buscando melhorar o 
clima organizacional.

2012-2014

Realizada 
cotidianamente

24. Fortalecer o 
sistema de atenção à 
saúde do servidor 
(SIASS)

Implementar atividades de saúde 
laboral e ergonomia do trabalho;

2012-2014

Reprogramado para 
2014, porém está se 
verificando o que não 
está de acordo.

Implantar ações de prevenção de 
acidentes de trabalho.

2012-2014

Está sendo viabilizado 
para 2014, inclusive com
abertura de concurso pra 
engenheiro de Segurança
do trabalho.

Dimensão: Assistência Estudantil (D9)

Objetivos Estratégicos Metas
Período de 
Execução

Análise

25. Construir a Política 
de Assistência 
Estudantil do IFS com 
ênfase em inclusão e 
aperfeiçoamento das 
ações existentes.

Ampliar os serviços de Assistência 
aos estudantes, contribuindo para a 
redução da evasão escolar;

2012-2014

Com a criação do Praae, 
houve surgimento de 
novos projetos a 
exemplo do projetos de 
linhas de ações que 
aumentou a oferta de 
bolsas em 20%. 

Constituir equipe multidisciplinar 
para realizar acompanhamento 
psicopedagógico e social;

2012-2014
Foi constituído pela 
DIAE e é acompanhado 
em visitas técnicas.

Acompanhar o monitoramento do 
desempenho acadêmico dos 
estudantes junto à PROEN, 
contribuindo assim para a 
permanência dos mesmos no IFS, com
êxito;

2012-2014

Reprogramado para 
2014.

Ampliar a divulgação dos programas 
de Assistência Estudantil junto à 
comunidade discente;

2012-2014 Sendo executado pelo 
site do Ifs e blog da 
Diae, além das 
coordenações locais.
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Dar continuidade à ampliação dos 
programas e ações de Assistência 
Estudantil oferecidos pelo IFS para 
todos os Campi, fortalecendo a 
equidade de procedimentos;

2012-2014

Está sendo executado 
cotidianamente.

Garantir seguro de acidente pessoal 
para estagiários e seguro de vida para 
todos os estudantes do IFS;

2012-2014

Foi realizado pelo 
contrato n°18/2012, 
através do pregão 
eletrônico n°05/2012

Realizar reuniões com os estudantes 
de cada Programa, visando maior 
integração entre eles e um melhor 
acompanhamento das ações de 
Assistência Estudantil;

2012-2014

Realizadas pelas 
unidades de cada Campi 
nas coordenações de 
assistencial estudantil.

Dar maior visibilidade das ações 
promovidas pelo IFS com os 
estudantes das comunidades interna e 
externa, através de portal específico 
do Instituto, bem como por meio da 
rede social criada pela DIAE com a 
autorização da Reitoria (BLOG da 
DIAE).

2012-2014

Realizado, pois existe no
portal do IFS e no blog 
específico da DIAE.

Diagnosticar o perfil socioeconômico 
e cultural dos estudantes do IFS, 
atualizando constantemente o banco 
de dados; 2012-2014

Foi disponibilizado para 
teste e já está sendo 
planejado para o ano 
letivo 2014/1 entrar 
como obrigatório a 
informação dos alunos 
na matrícula.

Construir e realizar o I Fórum de 
Assistência Estudantil do IFS;

2012-2014

Reprogramado para 
2014, porém criado o 
regulamento para o 
fórum através de portaria
do Reitor

Ampliar o número de estudantes 
assistidos no Programa de Inclusão 
Social – PISOC;

2012-2014
Em execução

Aumentar os valores de Auxílios do 
PISOC, da Bolsa Monitoria (do 
Ensino Médio Técnico e Subsequente)
e do Auxílio Financeiro PROEJA 
(Programa de Educação de Jovens e 
Adultos);

2012-2014

Foi realizado apenas a 
do auxílio alimentação, e
quanto ao restante está 
sendo viabilizado.

Elaborar normas para a concessão de 
novos auxílios da Assistência 
Estudantil;

2012-2014
Executado faltando 
apenas a aprovação do 
conselho superior 
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Dimensão: Assistência Estudantil (D9) continuação

Objetivos Estratégicos Metas
Período de 
Execução

Análise

Elaborar e executar programas e ações
nas áreas: social, psicopedagógica e 
de educação, ciência e tecnologia;

2012-2014
Em execução

Viabilizar a capacitação da equipe 
técnica da DIAE nas áreas de 
Assistência Estudantil, Educação, 
Serviço Social, Pedagogia e 
Psicologia;

2012-2014
Reprogramado para 
2014.

Apoiar a capacitação da equipe 
técnica do(s) Núcleo(s) Básico(s) de 
Suporte à Assistência Estudantil – 
NUBSAE(s) juntamente com os 
Diretores dos Campi.

2012-2014

Houve mudanças na 
DIAE que 
inviabilizaram essa 
meta, pois agora 
funciona é o PRAAE.

Fonte PRODIN/IFS

Tabela 3 - Dimensão 1 - Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS
RESULTADOS ALCANÇADOS

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES

Levar ao conhecimento
de todos do IFS a 
missão e Visão 
institucional

- Realizar reuniões 
com grupos de 
interesse (alunos, 
professores e técnico 
administrativos)

Interesse da 
comunidade 
acadêmica em criar 
vínculos mais fortes
com o IFS.

Entender o todo 
institucional

* Alinhar os cursos e 
suas estruturas de 
acordo com os critérios
estabelecidos pelo 
INEP/MEC;

-Reuniões com todos 
os atores do IFS
-Estabelecer critérios 
para funcionamento de
cada curso

Envolvimento do corpo 
docente com os 
respectivos cursos.

* Realizar 
levantamento das 
exigências do MEC e 
disseminar entre os 
cursos avaliados;

-Reunião da CPA com 
os coordenadores dos 
cursos superiores

Conhecimento das 
normas exigidas pelo 
MEC através de reuniões
com a CPA.

* Tornar público os 
resultados obtidos por 
cada curso.

Através de divulgação 
das avaliações e visitas
realizadas pelo MEC

* Estimular o 
desenvolvimento de 
indicadores de 
produtividade com 
vistas à administração 
gerencial;

-Estabelecer 
indicadores mínimos 
que sirvam de 
referência como 
desempenho a ser 
seguido

Cultura 
organizacional não 
era voltada para 
este objetivo

Melhorar os serviços 
prestados pela instituição
à comunidade

* Promover o IFS 
como um novo órgão 
que     possui 
amplitudes maiores e 

Divulgar os novos 
objetivos das IES junto
à comunidade

Resistência de 
alguns profissionais
da instituição à 
mudança

Inclusão de novos 
servidores com vista à 
expansão da instituição



48

que contemplam 
dimensões que se 
diferenciam     das 
estruturas anteriores à 
sua implantação;
*Executar palestras, 
oficinas e minicurso 
para divulgar as 
diretrizes institucionais.

-Seminários de 
planejamento 
abordando os objetivos
institucionais de cada 
ano

Envolvimento dos 
setores da instituição 
visando o planejamento 
estratégico

Comentário da CPA: Os dados contidos nas tabelas, acima mostram que

a IES possui uma politica de desenvolvimento institucional bem definida visando a

atingir os objetivos e metas da IES.



49

5 - DIMENSÃO 2 – A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A

PÓS-GRADUAÇÃO,  A  EXTENSÃO  E  AS  RESPECTIVAS

NORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO

Nesta categoria de análise,  a CPA buscou avaliar  os programas,  projetos e

atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e de extensão, bem como a articulação com os

diversos segmentos do IFS.

5.1 Projeto Pedagógico Institucional

Os Institutos, autarquias federais que ministram ensino superior de graduação

e pós-graduação, visando à formação de profissionais e especialistas na área tecnológica,

oferecem  ainda  formação  pedagógica  de  professores  para  a  educação  básica,  cursos

técnicos e tecnológicos, além de programas ou cursos de formação inicial e continuada

dos trabalhadores. 

Essas características conferem abrangência de oferta da Educação Profissional

e Tecnológica – EP&T - em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando

profissionais para os diversos setores da economia, em sintonia com o mundo do trabalho

e o tecido social. Neste contexto, desenha-se para o IFS um perfil de responsabilidade

paralela e altamente privilegiada em relação às demandas sociais e econômicas através

das seguintes ações:

 Promoção de revisões e atualizações frequentes da sua oferta formativa e

dos  projetos  pedagógicos,  no  sentido  de  articulá-los  com  vista  à  consolidação  e  ao

fortalecimento  dos  arranjos  produtivos  locais,  balizando-os  nas  potencialidades  do

desenvolvimento socioeconômico nas áreas de atuação do IFS;

 Desenvolvimento  de  pesquisa  aplicada  à  produção  cultural,  ao

empreendedorismo,  ao  cooperativismo  e  ao  desenvolvimento  de  soluções  técnicas  e

tecnológicas,  estendendo  benefícios  à  comunidade  através  de  projetos  de  extensão,

sempre  em  articulação  com  o  sistema  produtivo  e  os  segmentos  sociais,  buscando

veicular saberes científicos e tecnológicos;

 Direcionar ofertas de cursos pautados na estreita articulação e integração

entre a Educação Profissional e a Educação Básica, através da estruturação de currículos
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integrados,  elevando  o  grau  de  escolaridade  do  trabalhador  a  exemplo  dos  Cursos

Técnicos Integrados e da modalidade EJA;

 Ampliação, dentro dos limites estabelecidos pela Lei n° 11.892/2008, da

oferta  de  educação  superior,  preferencialmente  os  cursos  de  natureza  profissional,

promovendo  sólida  fundamentação  em ciência  e  tecnologia  voltadas  para  geração  de

inovação tecnológica;

 Ampliação  da  oferta  dos  cursos  de  licenciatura  e  dos  programas  de

formação pedagógica prioritariamente nas áreas  de ciências  e matemática em sintonia

com as demandas locais e regionais;

 Implementação de procedimentos eficazes de avaliação continuada,  com

ênfase no emprego das meta-avaliações.

Atendendo às necessidades históricas e regionais de cada unidade, o IFS atua em uma

série de áreas do conhecimento e eixos tecnológicos, através oferta de diversos cursos e

níveis.

Tabela 4 - Cursos ofertados pelo Instituto Federal de Sergipe

Ambiente, Saúde e 
Segurança

Saneamento Ambiental
Superior de 
Tecnologia

Campus Aracaju

Hospitalidade e Lazer Gestão em Turismo
Superior de 
Tecnologia

Campus Aracaju

Matemática Licenciatura em Matemática Licenciatura Campus Aracaju
Química Licenciatura em Química Licenciatura Campus Aracaju
Física Licenciatura em Física Licenciatura Campus Lagarto
Construção Civil Engenharia Civil Engenharia Campus Aracaju
Controle e Processos 
Industriais

Automação Industrial
Superior de 
Tecnologia

Campus Lagarto

Recursos Naturais Agroecologia Superior de 
Tecnologia

Campus São 
Cristóvão

Informática Sistemas de Informação Bacharelado Campus Lagarto

Agropecuária Agroecologia Superior de 
Tecnologia

Campus São 
Cristovão

Saúde alimentícia Laticínios Superior de 
Tecnologia

Campus Glória

Controle e processos Logística Superior de 
Tecnologia

Campus Itabaiana
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5.2 Diretrizes Pedagógicas

As  Diretrizes  Pedagógicas  que  norteiam  as  políticas  educativas  do  IFS

emanam  dos  princípios  e  das  concepções  estruturantes  da  sua  identidade  e  do  seu

compromisso social, contemplando desde a educação básica até a pós-graduação, sempre

em sintonia e comprometida com o desenvolvimento socioeconômico, político e cultural,

contextualizando com os arranjos produtivos locais. 

Nessa perspectiva, a Instituição buscará desenvolver e potencializar ações que

respondam aos desafios que ora se impõem à consolidação de sua nova identidade, para

tanto foram propostos coletivamente procedimentos do fazer pedagógico:

 Potencializar  estratégias  de  interação  com  o  sistema  produtivo  e

interlocução  com  outras  políticas  no  sentido  de  fortalecer  o  diálogo  do  IFS  com  a

Sociedade;

 Fomentar a Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão, como processo

interligado,  inerente  ao  ato  educativo  numa perspectiva  de  aprendizagem continuada,

como possibilidade  de  construir  e  socializar  saberes  com maior  amplitude,  de  forma

crítica e transformadora; 

 Planejar e construir coletivamente referenciais teórico-metodológicos que

norteiem o trabalho pedagógico no IFS;

 Adotar  processo  educativo  investigativo,  que  elimine  a  dicotomia

teoria/prática  e  fomente  a  (re)  construção  de  conhecimentos  científicos  por  meio  da

pesquisa, em todos os níveis e modalidades de Ensino;

 Buscar  a  (re)  construção  do  conhecimento  através  da  intervenção  na

realidade, promovendo contextualização, transdisciplinaridade e interdisciplinaridade dos

saberes com vistas à sua aplicação em projetos comunitários;

 Promover  programas  de  formação  continuada  dos  educadores  para

atualização dos conhecimentos  em suas áreas de atuação, possibilitando adequação de

suas metodologias às necessidades de aprendizagem dos alunos;

 Implementar  propostas  curriculares  flexíveis  e  comprometidas  com  as

questões sociais, éticas e ambientais,  relacionando-as às áreas específicas de formação

profissional e do tecido social;

 Divulgar  para  a  comunidade  tecnologias  e  projetos  desenvolvidos  na

Instituição  através  de  eventos  e  programas,  estimulando  o  interesse  pela  pesquisa  e

produção.
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 Ampliar  as  condições  de  acessibilidade  e  de  acompanhamento

psicopedagógico dos alunos, fortalecendo os programas educativos do Núcleo de Apoio

às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais – NAPNEE;

 Promover fóruns e pesquisas com educadores  e estudantes  do PROEJA

visando  a  construção  de  saberes  e  procedimentos  metodológicos  que  possibilitem

qualificação social e profissional a esses alunos;

 Ampliar  os  procedimentos  de  assistência  aos  alunos,  particularmente,

àqueles em regime de internato, de forma a promover a sua permanência com êxito.

5.3 Concepções Curriculares

Na  elaboração  dos  nossos  currículos  se  busca  contemplar  processo  de

construção  do  conhecimento  técnico-científico  que  se  articula  ao  espectro  de  valores

humanísticos,  de  forma  que  sua  dinâmica  e  realização  se  configuram  a  partir  do

entendimento  de  que  ciência  e  técnica  não  se  apresentam  apenas  como  meio  ou

dispositivo,  mas,  principalmente,  como  modo  de  inserção  na  realidade,  promovendo

através do ato educativo a capacidade de ação, transformação e interação do homem com

o meio.

Importante  elemento  da  organização  acadêmica,  o  currículo  em  nossa

instituição é concebido como um espaço de formação plural, dinâmico e multicultural,

fundamentado  nos  referenciais  sócio-antropológicos,  psicológicos,  epistemológicos  e

pedagógicos. Estes referenciais instituem o currículo como um conjunto de elementos que

integram o processo de ensino-aprendizagem num determinado tempo e contexto.  São

promovidas  continuamente  a  atualização,  a  flexibilização  e  o  aperfeiçoamento  desses

currículos, partindo-se dos elementos extraídos dos processos avaliativos.

No Projeto Pedagógico de Curso - PPC, documento de orientação acadêmica,

consta,  dentre  outros  elementos,  a  organização  curricular,  conhecimentos  e  saberes

necessários à formação profissional requerida pelo perfil do egresso; estrutura curricular;

planos  de  ensino  por  componente  curricular,  bibliografias  básica  e  complementar;

estratégias  de ensino;  equipe docente e  administrativa;  recursos materiais,  serviços de

laboratórios e infraestrutura de apoio ao funcionamento do curso. 

Os Projetos Pedagógicos de Cursos no IFS são construídos coletivamente e

têm  como  parâmetros  a  legislação  de  ensino  em  vigor,  as  Diretrizes  Curriculares
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Nacionais  e  os  Catálogos  Nacionais  de  Cursos  Superiores  e  Técnicos,  atualmente

definidos por eixos tecnológicos. 

O processo de atualização e validação curricular ocorrido em nossa instituição

ao  final  do  ano  letivo  2008  se  deu,  motivado  pela  mudança  na  definição  das  áreas

profissionais para eixos tecnológicos. Ao se instituir os eixos tecnológicos, possibilitou-se

a  construção  de  uma  linha  central  definida  por  matrizes  tecnológicas,  que  perpassa

transversalmente e sustenta a organização curricular dando identidade aos cursos técnicos

de nível médio e aos cursos superiores de tecnologia, imprimindo assim, direção aos PPC.

Partindo dessa compreensão inferimos que, a consonância dos PPC com os

eixos  tecnológicos  tende  a  fortalecer  a identidade  dos  Cursos,  viabilizando a sintonia

desses com as vocações e peculiaridades regionais, além de ampliar e promover maior

visibilidade aos títulos acadêmicos, através de uma definição mais clara da abrangência

de atuação dos profissionais no mundo do trabalho. 

A operacionalização dos currículos deste Instituto demanda ações educativas

que fomentam a construção de aprendizagens significativas e viabilizem a articulação e a

mobilização dos saberes, estabelecendo um relacionamento ativo, construtivo e criador

com o conhecimento.  São priorizadas  estratégias  e  metodologias  que rompem com a

dualidade entre teoria  e prática e que possibilitam a conjugação dos saberes técnicos,

científicos e culturais.

Destarte,  para  assegurar  a  concretização  dessa  proposta  curricular,

desenvolvem-se  metodologias  de  integração  entre  os  componentes  curriculares,  tendo

como princípios a interdisciplinaridade, a contextualização, a flexibilidade e a valorização

das  experiências  dos  alunos,  vinculando-as  aos  saberes  acadêmicos,  ao  trabalho  e  às

práticas sociais.

Julga-se também imprescindível nesse processo, a clareza na perspectiva dos

olhares  docente  e  discente  sobre  as  atividades  pedagógicas,  cabendo  ao  docente

posicionar-se como mediador do processo, preparando-se para enfrentar os desafios dessa

ação educativa, comprometendo-se com o seu fazer diário, que também deve ser coletivo

e passível de avaliação permanente. 

Quanto ao aluno, este será o protagonista do processo educativo, engajando-se

na construção dos valores que fundamentarão o seu desenvolvimento intelectual, humano

e  profissional.  As  atividades  educativas,  voltadas  para  assegurar  a  integração  entre

trabalho, ciência, cultura e tecnologia, através da seleção adequada dos conteúdos e da

sua  inter-relação,  assim  como  do  tratamento  metodológico  dado  ao  processo  de
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construção do conhecimento,  considerando a organicidade dos currículos  que tem por

objetivo a formação integral do estudante.

De acordo com Ciavatta, “o termo integrar deve ser compreendido em uma

perspectiva de completude,  de compreensão das partes no seu todo ou da unidade no

diverso, de tratar a educação como uma totalidade social, isto é, nas múltiplas mediações

históricas que concretizam os processos educativos”. 

5.4 Cursos Superiores de Tecnologia

Os  cursos  superiores  de  tecnologia  voltados  à  gestão,  desenvolvimento  e

difusão de processos tecnológicos, visam formar profissionais – tecnólogos – para atender

a campos específicos no mundo do trabalho.

Destinados aos concluintes do ensino médio ou equivalente, esses currículos

contemplam  abordagens  interdisciplinares  e  possibilitam  ao  aluno  sólida  formação

técnico-científica, embora os conhecimentos estejam relacionados a uma área específica

de atuação desse profissional no sistema produtivo.

5.4.1 Licenciaturas

Os projetos pedagógicos das Licenciaturas do IFS visam à formação docente

para atuar na Educação Básica e Profissional, com os currículos estruturados de maneira a

formar o docente com saberes e conhecimentos pedagógicos e científicos, que viabilizem

uma prática compatível com as demandas educativas de promoção e desenvolvimento dos

alunos.

Esse currículo prioriza estratégias que desenvolvam no licenciando atitudes

éticas,  críticas,  reflexivas  e  investigativas  frente  ao  processo  ensino-aprendizagem,

contemplando em seus componentes curriculares a pesquisa como uma prática inerente ao

fazer pedagógico e possibilitando ao licenciando a compreensão do papel sócio-político

da educação.
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5.4.2 Engenharia

Nos  Cursos  de  Graduação  em  Engenharia  as  propostas  curriculares

apresentam itinerários  formativos que propiciam aos estudantes formação profissional,

capacitando-os a desenvolver novas tecnologias, estimulados a atuarem de maneira mais

eficiente  na  identificação  e  resolução  de  problemas,  considerando  aspectos  políticos,

econômicos, sociais, ambientais, culturais e de engenharia, com visão ética e humanística,

atendendo às demandas da sociedade.

Os Currículos das Engenharias terão um núcleo de conteúdos específicos que

se  constitui  em  extensões  e  aprofundamentos  dos  conteúdos  profissionalizantes  e  de

outros conteúdos destinados a caracterizar as modalidades. O restante da carga horária

total do curso é proposto pelo IFS, contemplando conhecimentos científicos, tecnológicos

e instrumentais necessários para a definição das modalidades de engenharia. 

As  propostas  curriculares  estão  ancoradas  em  dois  princípios:  o  primeiro

pressupõe a necessidade de serem criados cursos flexíveis, atualizados e contemporâneos

da tecnologia; o segundo, de somente serem ofertados para a formação de profissionais

necessários  em  nichos  de  mercado  claramente  definidos,  cuja  demanda  lhes  garanta

espaço e, consequentemente remuneração.

5.5 Pós-graduação

A  oferta  de  cursos  de  pós-graduação  no  IFS  enseja  a  formação  de

profissionais  para  atuar  nos  campos  da  Educação,  Ciência  e  Tecnologia.  Os  projetos

pedagógicos  dos  cursos  de  pós-graduação  no  IFS  são  estruturados  e  articulam

conhecimentos e saberes que possibilitam a qualificação de profissionais para a pesquisa

aplicada em áreas específicas, a inovação tecnológica, a transferência de tecnologia para a

sociedade e o exercício profissional especializado, observando as demandas dos arranjos

produtivos locais e regionais.

5.6 Atividades de Prática Profissional e Estágio 

No  IFS  a  prática  profissional  desenvolvida  visa  à  construção  de  saberes

definidos  nos  PPC,  através  de  atividades  orientadas  por  um  professor  da  área  do

conhecimento,  de acordo com o objeto de estudo do aluno. São consideradas práticas

profissionais  atividades  como:  estudos  de  casos,  vivências  no  sistema  produtivo,
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pesquisas, projetos técnico-científicos e comunitários. As atividades referentes à prática

profissional estão previstas nos projetos de cursos, com suas respectivas cargas horárias

totais, horários semanais, metodologias e instrumentos de avaliação.

O  estágio  supervisionado  é  um  período  destinado  a  propiciar  ao  aluno

complementação  do  processo  ensino-aprendizagem  sendo  planejado,  executado,

acompanhado e avaliado em conformidade com os PPC e legislação em vigor. Em busca

da ampliação da oferta de estágio, ações e estratégias de interlocução e interação com o

sistema produtivo  e  instituições  públicas  vêm sendo desenvolvidas,  mas precisam ser

potencializadas, no sentido de estreitar as relações entre escola-empresa-comunidade. 

Esse processo fomenta a inserção dos alunos no mundo do trabalho, além de

ser  um  instrumento  efetivo  de  avaliação  e  de  retroalimentação  dos  currículos  que

estabelecem os itinerários e os processos formativos dos alunos deste Instituto.

A  sistemática  de  acompanhamento  de  estagiários  é  realizada  pela

Coordenadoria de Integração Escola-Empresa – CIEE, através de normativa interna.

5.7 Processo de Avaliação

A  avaliação  da  aprendizagem  que  atenda  aos  princípios  metodológicos

definidos em nossas propostas curriculares é processual e exige uma ação integrada dos

docentes no ato de avaliar. A prática educativa coloca essa avaliação como norteadora de

um  trabalho  de  construção  de  conhecimentos,  indispensável  ao  processo  de

retroalimentação  e  redefinição  dos  procedimentos  pedagógicos  adotados  pelos

professores e estudantes.

Os aspectos qualitativos assumem posição relevante na avaliação,  os quais

serão  contemplados  no  processo  avaliativo  através  da  adoção  de  metodologias

estimuladoras da criatividade e da autonomia dos estudantes. A operacionalização desse

processo avaliativo  ocorre  através  de  pesquisas,  projetos  e  soluções  de  problemas.  O

aspecto  quantitativo  também  é  utilizado  como  forma  de  registro  do  desempenho

acadêmico do estudante.

Portanto, a avaliação do desempenho escolar será diagnóstica e processual,

verificando  o  desenvolvimento  dos  conhecimentos  e  saberes  construídos  durante  o

processo  ensino-aprendizagem.  O  aproveitamento  escolar  será  realizado  por  meio  do

acompanhamento  contínuo do aluno,  utilizando-se estratégias,  instrumentos  e  técnicas

que possam aferir seu desempenho nas atividades teórico-práticas.
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Dentre os instrumentos e técnicas  de avaliação que poderão ser utilizados,

destacam-se o diálogo, a observação, a participação, as fichas de acompanhamento, os

trabalhos individuais  e em grupo, testes,  provas,  pesquisas bibliográficas e de campo,

demonstração prática, seminários, elaboração e execução de projetos, produção científica

e artístico-cultural.

Constatadas dificuldades de aprendizagem, o professor deverá propiciar aos

alunos reorientação de estudos para que possam superar  as dificuldades  apontadas  no

processo avaliativo.

5.8 Práticas Pedagógicas Inovadoras

As práticas pedagógicas adotadas pelos educadores desta Instituição partem

do pressuposto de que a efetividade delas depende do grau de aprendizagem dos alunos. É

usual no fazer pedagógico dos docentes o emprego de metodologias e práticas centradas

na aprendizagem. Para tanto, elegem atividades como elaboração e desenvolvimento de

projetos, identificação e solução de problemas transpostos da realidade, preferencialmente

com abordagem interdisciplinar. A seleção das atividades parte do pressuposto de que

quanto mais desafiadoras forem, mais contribuirão para o desenvolvimento de atitudes

investigativas e autônomas dos alunos frente aos desafios do processo de aprendizagem. 

Dentre  outras  atividades,  são  realizadas  com  o  objetivo  de  socializar,

contextualizar e relacionar saberes e processos pedagógicos com o mundo do trabalho,

visitas  técnicas,  feiras,  mostras  e  exposições  tecnológicas.  Essas  atividades  não  se

contrapõem  e  nem  banalizam  as  práticas  de  transmissão  de  conhecimento,  por

reconhecermos que, também, se constituem procedimentos válidos no processo de ensino.

É conveniente salientar  que ao utilizarem práticas  expositivas  para atender

especificidades das suas disciplinas, os professores buscam apoio de novas tecnologias da

informação e comunicação dentre outros instrumentos facilitadores da aprendizagem e

potencializadores da interação professor-aluno. 

5.9 Políticas de Ensino

O IFS fundamenta as suas políticas de Ensino nos princípios legais advindos

da LDB e dos Decretos e Pareceres que a regulamentam e asseguram a autonomia e

flexibilidade desta Instituição.
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As políticas aqui definidas devem contemplar com qualidade a diversidade de

ofertas  e  atendimentos  nos  diversos  níveis  de  educação  profissional  e  ampliar  as

possibilidades de inclusão do aluno no mundo do trabalho, propiciando-lhe alternativas de

educação  continuada.  Potencializar  ações  que  promovam a  interação  ensino-pesquisa-

extensão em articulação  com as  exigências  oriundas  do mundo real.  Fundamentar  os

currículos no saber-fazer, saber-pensar e construir conhecimentos necessários à atuação

do cidadão nas atividades sócio-laborais. 

Salienta-se  que  é  propósito  do  ensino  consolidar  institucionalmente  a

compreensão  de  que  o  processo  de  aprender  não  termina  na  escola  ou  no  trabalho,

exigindo qualificação contínua do trabalhador. 

5.9.1 Educação Inclusiva

Quanto  à  política  de  inclusão  de  alunos  que  apresentam  necessidades

educacionais  especiais,  conforme  o  Parecer  CNE/CEB/Nº17/2001  esse  acesso  não  se

resume  apenas  à  permanência  física  junto  aos  demais  educandos,  mas  representa  a

ousadia de rever concepções e paradigmas,  bem como desenvolver o potencial  dessas

pessoas, respeitando suas diferenças e atendendo suas necessidades.

Diante desses desafios a Educação Inclusiva tem sido caracterizada como uma

nova concepção, que se constitui  na escolarização de todas as pessoas, respeitando os

diferentes ritmos de aprendizagem e pela proposição de outras práticas pedagógicas, o

que exige ruptura com o instituído nos sistemas escolares.

No  IFS,  o  Núcleo  de  Apoio  à  Pessoa  com  Necessidades  Educacionais

Especiais - NAPNEE foi implantado em agosto de 2001, para apoiar e assistir alunos que

apresentam necessidades educacionais especiais.

Atendendo  à  política  de  inclusão,  tanto  na  receptividade  quanto  para

proporcionar  condições  de  continuidade  de  estudos  para  as  pessoas  que  apresentam

qualquer tipo de deficiência, o IFS disponibilizou equipe multidisciplinar que acompanha,

ininterruptamente,  esses alunos no ambiente institucional.  Atualmente o IFS possui 32

alunos matriculados regularmente em classes inclusivas.

Esse  Núcleo  oferece  subsídios  psicopedagógicos  que  facilitam  a

interatividade dos estudantes com a comunidade e o processo de ensino-aprendizagem,

disponibilizando recursos pedagógicos, promovendo ações que possibilitem a inclusão e a

permanência com êxito desses alunos no IFS.
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Nesse sentido,  o  NAPNEE tem promovido cursos  e  palestras  que  buscam

sensibilizar e capacitar a comunidade escolar para o processo de educação inclusiva com

vistas à oferta da educação profissional e tecnológica para todos. 

5.9.2 Educação a Distância

Em relação à oferta da Educação a Distância é consenso entre os educadores

que  essa  possibilidade  amplie  o  processo  de  democratização  da  EPT  e  que  a  sua

implementação deve observar requisitos de qualidade e de acessibilidade.

A consecução dessa propositura impõe desafios pedagógicos que definem a

necessidade de adoção de novos procedimentos de ensino, dentre os quais a mediação

didático-pedagógica dos processos de ensino e aprendizagem, através  da utilização de

meios tecnológicos de informação e comunicação. Exige envolvimento de estudantes e

professores no processo educativo, que ocorre em lugares ou tempos diversos, através de

construção de novas redes de aprendizagens.

Dessa forma, o Instituto Federal de Sergipe se propõe a implementar, como

uma prática regular na Instituição,  programas e cursos, utilizando essa modalidade de

ensino, como uma forma efetiva de democratização da EPT em atendimento às demandas

de cidadãos que por questões temporais, geográficas e econômicas não teriam acesso a

esses saberes.

Pretende-se inicialmente no IFS ofertar o Curso Superior de Tecnologia em

Sistemas para Internet, que está sendo estruturado por um grupo de trabalho, coordenado

pelo Departamento de Ensino a Distância do IFS, estabelecendo-se como estratégia de

expansão da oferta no período de 2010 a 2014, programas especiais de formação docente,

de capacitação de servidores, dentre outros.

5.10 Pesquisa

O Instituto Federal de Sergipe - IFS é uma instituição criada nos termos da

Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, no projeto de expansão da Rede Federal.

O  IFS  é  uma  instituição  de  educação  superior,  básica  e  profissional,

pluricurricular  e  multicâmpus,  especializada  na  oferta  de  educação  profissional  e
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tecnológica  nas  diferentes  modalidades  de  ensino,  com  base  na  conjugação  de

conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática pedagógica. 

O IFS nasce voltado para o mercado de trabalho com a responsabilidade de

contribuir para o desenvolvimento econômico das regiões onde está instalado, levando em

consideração  os  arranjos  produtivos  locais.  Possui  seis  (6)  câmpus  (Aracaju,  São

Cristóvão, Estância, Lagarto, Itabaiana e Nossa Senhora da Glória) em funcionamento,

um pólo em Cristinapólis e atualmente em obras mais quatro (4) câmpus (Nossa Senhora

do  Socorro,  Propriá,  Tobias  Barreto  e  Poço  Redondo)  e  um  Centro  de  Instrutor  e

Treinador de Cães Guia com uma área de 30.000 m2. 

O IFS tem como objetivos institucionais atender as questões sociais através de

Programas (destaque para Mulheres Mil e Cães Guia) e projetos por editais. O Programa

Mulheres  Mil  atenderá  até  o  primeiro  semestre  de  2014,  1200  mulheres,  sendo

capacitadas em nos respectivos cursos: Camareiras,  Pintoras de Residências,  Doceiras,

Estética  Feminina,  Manuseio  em  Alimentos,  Processamento  e  Beneficiamento  de

Castanha de Caju. 

No que se refere ações científicas a PROPEX vem desenvolvendo inúmeras

ações desde da criação de diversos programas,  os quais serão apresentados abaixo na

pesquisa, inovação e na extensão. Esses programas vêm atender a instituição nos itens

organização  de  eventos  científicos,  artísticos  e  culturais  do  IFS,  realização  de

intercâmbios  e  cooperação  nacional  e  internacional  com  instituições  e  empresas,

formação  de  grupos  de  pesquisa,  depósitos  de  patentes,  marcas  e  software,  além  do

serviço contrato de editora para publicação de livros e artigos nas mais diversas áreas do

conhecimento.

Essa produção se dá ao apoio que o IFS tem oferecido aos docentes e técnicos

administrativos para melhorar a qualificação dos mesmos através da bolsa qualificação e

das liberações concedidas de forma integral ou em horário especial.  Essa conduta tem

permitido ao docente fazer articulação da pesquisa com o ensino, sem perder de vista o

foco na pesquisa aplicada que interessa a instituição e as empresas, as quais passam ater

seus problemas resolvidos, permitindo ao pesquisador realizar publicações em eventos

nacionais  e  internacionais  e  até  deposito  de  patente  junto  no  Núcleo  de  Inovação

Tecnológica da PROPEX/IFS. Outra maneira de incentivar será através da publicação do

material produzido por discente, técnico administrativo e docente através da editora do

IFS, isto é a contratação deste serviço.
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O  IFS  vem  buscando  articular  a  pesquisa  com  a  missão  da  instituição

ampliando a produção através da busca de recursos de agências de fomento a pesquisa

bem como utilizando recursos próprios, com investimento superior a R$ 1.000.000,00 de

reais.

Este apoio disponibilizado pelo instituto fez crescer o número de grupo de

pesquisa e a consciência da necessidade de submeter propostas de projetos a editais de

agência a fomento de pesquisa. Percebendo as produções geradas depois do incentivo, a

instituição constituiu uma comissão organizadora e outra editorial para providências na

publicação. 

Como  resultado  também  desta  produção  o  número  de  eventos  por  área

cresceu satisfatoriamente, nos permitindo em 2013 apresentar o 3º Congresso de Iniciação

Científica do IFS, além dos Fóruns de Inovação e Pós-Graduação.  Por conta deste avanço

a instituição incentiva toda a comunidade quanto à participação de eventos nacionais e

internacionais. Diante do exposto foi construída, uma minuta, a qual, para ser enviada ao

conselho superior.

Existem  no  IFS  diversas  políticas  de  incentivo  a  formação  de  novos

pesquisadores, além da oportunidade de crescimento e consolidação de outros, tais como: 

 Apoio integral  aos dois minters  aprovado pela gestão anterior, onde foi

solicitado da CAPES, via projeto original apenas as passagens e diárias

para  os  docentes  da  instituição  proponente,  não  prevendo  bolsas  ou

qualquer outro apoio ou incentivo aos técnicos administrativos e docentes

do IFS. Considerando a importância da qualificação a reitoria consolidou a

ação através do apoio financeiro, garantindo a todos os servidores do IFS

aprovados  na  seleção  da  UFAL  nos  mestrados  de  Lingüística  e

Computacional o deslocamento e disponibilidade de horas no andamento e

conclusão dos cursos;

 Criação  de  um  edital  de  bolsa  qualificação  contemplando  técnicos

administrativos e docentes aprovados nos cursos de interesse;

 Apoio integral na liberação dos servidores que estão realizando mestrado

ou doutorado em outros estados;

 Apoio  através  da  permissão  de  horário  especial  aos  servidores  do  IFS

aprovados em mestrado ou doutorado. 
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 Assinatura do convênio com a UFS para ampliar  a oferta de vagas nos

cursos de mestrado e doutorado;

 Assinatura do convênio com a UFS para ampliar a oferta do número de

cursos de mestrado e doutorado;

 Abertura de duas Chamadas Públicas para Universidades, visando receber

propostas de mestrado e/ou doutorado;

 Previsão de oferta de mestrado em Gestão Pública para servidores do IFS.

Existem  algumas  ações  em  que  o  docente  pesquisador  consegue  fazer  a

ligação da pesquisa realizada com um grupo de estudantes, o qual ele é o orientador e a

disciplina que ministra, porém são situações pontuais, isto é, a PROPEX esta buscando

tornar ações como esta em uma prática da instituição, utilizando os espaços das indústrias

ou empresas parceiras como laboratórios, onde o docente poderá levar a turma para a

empresa,  buscando  solução  para  a  mesma,  construindo  dentro  do  IFS  a  cultura  da

Pesquisa Aplicada.

A  PROPEX,  visualizando  a  fragilidade  dos  grupos  nos  que  se  refere  a

produção, devido ter observado uma oscilação junto ao CNPq, percebendo que os grupos

necessitavam de um olhar especial, devido a importância dos mesmos para a instituição,

assim,  no  ano  de  2013  lançou  dois  editais  específicos  direcionados  aos  grupos  de

pesquisa, utilizando-se de recursos próprios. O edital de número 28 e 29/2013, onde se

buscou através destes editais, identificar as potencialidades dos câmpus e o fortalecimento

dos  grupos  em  parcerias  com  as  empresas  preferencialmente.  Cabe  comentar  que  o

número de grupos vem avançando bastante,  contabilizando até  o momento 62 grupos

cadastrados no CNPq. 

A partir do segundo semestre de 2010, a PROPEX percebeu a necessidade de

se registrar as ações de publicação e com o apoio de docentes foi construído um sistema

onde  possibilitou  as  inscrições  de  todos  os  projetos  nos  mais  diversos  programas

institucionais, além de atender a todos os eventos do instituto. Este sistema nos permite a

inserção do projeto, cadastrando o mesmo e enviando para o avaliador em pdf cego, isto

é, o projeto a partir do seu cadastramento passa a ser acompanhado pelo CPF do autor e

qualquer relatório pode ser extraído em tempo real.

Outra ação é a utilização do Scriptlattes que nos permite extrair da Plataforma

Lattes as informações dos nossos pesquisadores anualmente.
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Percebendo  ainda  a  necessidade  de  evoluir  estamos  providenciando  a

construção de um sistema no IFS para obtermos em tempo real todas as informações no

que se refere a produção do pesquisador por ano, quais os programas em que ele já atuou

na instituição  e  o quantitativo  dos  mesmos,  além do número de estudante  que  ele  já

orientou e em que área.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão tem um organograma, onde se pode

observar o Departamento de Relações Institucionais e a Assessoria Internacional.

O Departamento de Relações Institucionais busca uma aproximação com as

empresas construindo parcerias;  Atende as comunidades  (indígena,  quilombola,  dentre

outras)  através  da oferta  de cursos de extensão;  Oferece curso de Formação Inicial  e

Continuada no IFS; Capacita comunidade através da Extensão Tecnológica oriunda de

patente do instituto; Oferece as comunidades externas editais como: Coral, Flauta, Violão;

Disponibiliza edital de pré-incubação visando consolidar Empresa Junior; Dentre outras

ações. 

A Assessoria Internacional foi criada em 2010, e iniciou suas ações quando

vislumbrou a possibilidade de oferecer de forma institucional, através de licitação, Curso

de Inglês para conversação (pioneiro entre os IFs da Rede Federal)  de nível  básico e

intermediário  visando  intercâmbio  para  os  Discentes,  Técnicos  Administrativos  e

Docentes.  

Essa ação nos permitiu atender a 27 discentes que se encontram nos diversos

países.

Desde  então  o  IFS  assumiu  todas  as  despesas  dos  discentes  quanto  a

passaporte, exames médicos realizados em outros estados, visto e teste de proficiência em

inglês (obrigatório nos quase todos os países). Para isso disponibiliza veículo institucional

e um docente, geralmente o assessor para acompanhar os discentes visando a segurança e

êxito das ações junto as embaixadas. 

Buscando cada vez mais concretizar nossas ações optamos por preparar uma

sala  só  para  aplicação  do  teste  de  proficiência  e  para  isso  consultamos  o  conselho

britânico que fez as devidas recomendações exigidas pelo conselho para que tivéssemos a

aprovação  do  espaço,  reduzindo  custos  para  a  instituição  e  oferecendo  a  sociedade

sergipana uma opção para realização do teste de proficiência aqui no estado. Além de

todo apoio financeiro e acolhimento institucional o IFS, recentemente adquiriu casacos

adequados para atender aos discentes.
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Conforme foi mencionado anteriormente o IFS criou diversos programas os

quais serão detalhados a seguir:

 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/IFS

 Programa  Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  Científica  –

PIBIC/CNPq

 Programa  Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  Científica  –

PIBIC/FAPITEC

 Programa  Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  Científica  Júnior  –

PIBIC Jr/IFS

 Programa  Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  Científica  Ensino

Médio – PIBIC-EM/CNPq

 Programa Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  Científica  em Ações

Afirmativas – PIBIC AF

 Programa  Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  em  Tecnologia  e

Inovação – PIBITI/IFS

 Programa  Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  em  Tecnologia  e

Inovação – PIBITI/CNPq

 Programa Institucional de Apoio a Pesquisa ao Técnico Administrativo

da Educação – PPTAE

 Programa  Institucional  de  Apoio  à  Pesquisa  ao  Convênio

IFS/Petrobras – PACP/IFS

 Programa Institucional  de  Orientação  do Convênio  IFS/Petrobras  –

POCP/IFS

 Programa  Institucional  de  Apoio  ao  Fortalecimento  de  Grupos  de

Pesquisa do IFS – PIAGP

Tais  Programas  possibilitam  dados  critérios  individuais,  a  participação  de

professores,  técnicos-administrativos  e  alunos  (superior  e  técnicos  integrado  e

subseqüente), nas seguintes áreas:

 Ciências Agrárias;

 Ciências Biológicas;

 Ciências Exatas e da Terra;

 Ciências Humanas;
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 Ciências Sociais Aplicadas;

 Ciência da Saúde;

 Engenharia;

 Linguística, Letras e Artes;

 Outros.

Portanto, os Programas de Pesquisa desenvolvidos no IFS, institucionais ou

de instituições de fomento, perpassam por todas as áreas acadêmicas,  consolidando as

atividades de docência através do desenvolvimento de pesquisas.

O IFS oferta Editais de Pesquisa com recurso próprio (Institucionais), os quais

possuem regras estabelecidas pela própria instituição, e Editais com recursos de Agências

de Fomento, que possuem regras estabelecidas pela própria. Os editais de pesquisa do IFS

apresentam  critérios  gerais  e  específicos.  De  modo  geral,  os  editais  de  pesquisa

institucionais atendem aos seguintes critérios:

5.10.1 Requisitos Exigidos 

- Do Pesquisador Orientador (Requerente):

a) Ser  Professor  e/ou  Técnico  Administrativo,  a  depender  do  Programa,

vinculado  ao  IFS  com  titulação  de  mestre  ou  doutor  com  40  horas  ou

dedicação  exclusiva.  Não  podem ser  orientadores  professores  ou  técnicos

administrativos  afastados  para  capacitação  e  professores  em regime de  20

horas;

b) Possuir Currículo Lattes cadastrado na Plataforma CNPq, atualizado no ano

de lançamento do Edital, com endereço e vínculo profissional com o IFS;

c) Obrigatoriamente ser membro de Grupo de Pesquisa do CNPq atualizado e

validado  pelo  IFS.  Caso  o  Pesquisador  Orientador  Requerente  ainda  não

esteja cadastrado em nenhum Grupo de Pesquisa, este deve procurar o líder de

um dos grupos validados pelo IFS, conforme lista disponibilizada na Home

Page da PROPEX, para cadastrar-se previamente à submissão do projeto;
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d) Para cada Projeto o Pesquisador Orientador pode incluir  um Co-orientador

voluntário no momento da submissão, além de um aluno-bolsista e até dois

alunos voluntários no prazo estabelecido no Edital;

 

- Do Co-orientador:

a) Ser Pesquisador vinculado ao IFS com titulação mínima de especialista com

40 horas ou dedicação exclusiva. Não podem ser orientadores professores ou

técnicos administrativos afastados para capacitação e professores em regime

de 20 horas;

b) Possuir Currículo Lattes cadastrado na Plataforma CNPq, atualizado no ano

de lançamento do Edital, com endereço e vínculo profissional com o IFS;

c) Ser membro de Grupo de Pesquisa do CNPq atualizado e validado pelo IFS.

- Do Aluno Bolsista

a) Ser  aluno  regularmente  matriculado  no  IFS  em  cursos  de  nível  técnico

subsequente  ou  superior  vinculados  aos  cursos  da  área  de  abrangência  do

projeto;

b) Não ter vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades do seu

curso e  da pesquisa,  além de não estar  recebendo bolsa de nenhum outro

programa do IFS;

c) Possuir  Currículo  Lattes  atualizado  no  ano  de  lançamento  do  Edital,

cadastrado na plataforma CNPq, com vínculo acadêmico do IFS;

d) Ter rendimento acadêmico com freqüência global igual ou superior a 75% e

média mínima da Instituição.

– Do(s) Aluno(s) Voluntário(s)

a) Cumprir os requisitos exigidos para o Aluno Bolsista, com exceção do item

4.3.b.

- Do Projeto de Pesquisa
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a) Ter originalidade,  relevância,  viabilidade  e  mérito  técnico-científico,  sendo

submetido à aprovação do Comitê Gestor de Avaliação designado pela Pró-

Reitoria de Pesquisa e Extensão;

b) Estar em consonância com os cursos e áreas ofertadas pelo IFS;

c) Os  projetos  de  pesquisa  que  envolva  experimentos  com  seres  humanos,

animais  ou  microrganismos  devem  obter  aprovação  específica  da

Coordenação de Ciência e Tecnologia da PROPEX/IFS que emitirá parecer;

d) O projeto de pesquisa que envolver produtos transgênicos deve submeter o

Certificado  de  Qualidade  em  Biossegurança,  conforme  Decreto  1.752/95,

juntamente com o projeto em pdf cego.

Para seleção dos projetos de Pesquisa adota-se a seguinte tabela de pontuação:

A  análise  e  julgamento  dos  projetos  submetidos  pelo  orientador  serão

avaliados  e  pontuados  pelo  Comitê  Gestor  de  Avaliação  composto  por  pesquisadores

externos sob a coordenação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão - PROPEX, julgando-

se os critérios da tabela seguinte:

Tabela 1 - Tabela de Pontuação do Projeto

Critério
Pontuação

Máxima

1- Contribuição  para  o  desenvolvimento  científico  e/ou  tecnológico,

considerando a importância e aplicação para o desenvolvimento da região:

demonstração  de  atendimento  de  demanda  sócio-econômico-ambiental

relevante para a região.

20 pontos

2- Qualidade técnica do projeto: clareza da definição do problema e objetivos;

adequação  metodológica;  adequação  cronológica;  procedimento  de

divulgação e apropriação dos resultados pela sociedade.

20 pontos

3- Viabilidade de execução do projeto. 20 pontos

4- Originalidade:  Caráter  Inédito  e  Inovador  do  Trabalho.  Conteúdo  contém

resultados de pesquisa científica.
20 pontos

5- Relevância do Tema: Importância do assunto para a área do conhecimento. 20 pontos

Total 100 pontos
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A análise  da pontuação dos  currículos  dos  orientadores  será  validada  pela

equipe  da  PROPEX  após  o  Orientador  ter  preenchido  sua  pontuação  no  Sistema

Eletrônico de Publicações do IFS, julgando-se os critérios da tabela seguinte:

Tabela 2- Tabela de Pontuação e Avaliação do Currículo do Orientador (padrão

Plataforma Lattes)

-  Produção Científica  Bibliográfica  e  não  Bibliográfica  do  Orientador  nos

últimos 05 anos

Grupo Tipo da Produção
Pontos por

Unidade

Pontuação

Máxima

Produção

Bibliográfica

Artigo publicado em periódico científico com Qualis. 3 12

Autoria  de  livro  ou  capitulo  de  livro  com  conselho

editorial e publicado em editora do Brasil ou do exterior.

ISBN.

4 12

Resumo  de  trabalho  apresentado  em evento  científico

realizado no Brasil e publicado no livro de resumos ou

nos anais.

0,5 4,5

Resumo  de  trabalho  apresentado  em evento  científico

realizado no exterior e publicado no livro de resumos ou

nos anais.

1 6

Trabalho  completo  apresentado  em  evento  científico

realizado no Brasil e publicado nos anais.
1,5 7,5

Trabalho  completo  apresentado  em  evento  científico

realizado no exterior e publicado nos anais.
2 8

Produção não

Bibliográfica

Coordenação  de  projetos  de  pesquisa  ou  extensão

financiado por agência ou instituição de fomento.
3 9

Coordenação e/ou organização de eventos científicos, de

extensão e/ou culturais.

1,5 6
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Orientação  ou  co-orientação  concluída  de  iniciação

cientifica, inovação tecnológica ou projeto de extensão.
2 6

Orientação ou co-orientação concluída de monografia ou

trabalho de conclusão de curso.
1,5 6

Orientação  ou  co-orientação  concluída  em  pós-

graduação.
1 5

Participação  em  conselho  editorial  e/ou  científico  de

periódicos.
0,8 4

Patente requerida e/ou obtida. 4 8

Registro de software ou marca requerida e/ou registrada. 3 6

Total 100 pontos

Para efeito de cálculo da pontuação dos grupos de pesquisa, será considerado

como produção do grupo todo tipo de produção constando no mínimo o nome de 02

(dois) integrantes do Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPq e validado pelo IFS. 

Entendam-se  como  integrantes  do  grupo  de  pesquisa:  no  mínimo  dois

professores ou no mínimo um professor e um técnico.  Esta análise será realizada pela

equipe  da  PROPEX através  do currículo  Lattes  e  o  comprovante  de  participação  em

Grupo de Pesquisa do IFS disponibilizados no SisPubli de acordo com o item 5.e deste

Edital, julgando-se os critérios da tabela seguinte:    

Tabela 3 - Tabela de Pontuação e Avaliação do Grupo de Pesquisa (padrão

Plataforma Lattes)

Produção Científica Bibliográfica e não Bibliográfica do Grupo nos últimos

05 anos

Grupo Tipo da Produção
Pontos por

Unidade

Pontuação

Máxima

Produção

Bibliográfica

Artigo publicado em periódico científico com Qualis. 3 12



70

Autoria  de  livro  ou  capítulo  de  livro  com  conselho

editorial e publicado em editora do Brasil ou do exterior.

ISBN.

4 12

Resumo  de  trabalho  apresentado  em  evento  científico

realizado no Brasil e publicado no livro de resumos ou

nos anais.

0,5 4,5

Resumo  de  trabalho  apresentado  em  evento  científico

realizado no exterior e publicado no livro de resumos ou

nos anais.

1 6

Trabalho  completo  apresentado  em  evento  científico

realizado no Brasil e publicado nos anais.
1,5 7,5

Trabalho  completo  apresentado  em  evento  científico

realizado no exterior e publicado nos anais.
2 8

Produção

não

Bibliográfica

Patente requerida e/ou obtida. 4 12

Registro de software. 4 12

Marca requerida e/ou registrada. 4 8

Cultivar protegida e/ou registrada. 3 6

Desenho industrial registrado. 2 6

Topografia de circuito integrado registrada. 2 6

Total 100 pontos

Para os trabalhos selecionados os pesquisadores devem cumprir as seguintes

obrigações:

a) Incluir nas publicações o nome do aluno bolsista, Pró-Reitoria de Pesquisa e

Extensão  e  IFS  nos  trabalhos  apresentados  em  eventos  científicos

(congressos,  seminários  ou similares)  e  periódicos  quando relacionados  ao

projeto;

b) Apresentar os resultados e/ou o projeto de pesquisa na Semana Nacional de

Ciência e Tecnologia do IFS no ano de lançamento do Edital;

c) Submeter  no  mínimo  um  trabalho  referente  ao  projeto  no  Congresso  de

Pesquisa e Inovação da Rede Norte  e Nordeste  de Educação Tecnológica-

CONNEPI no ano seguinte ao lançamento do Edital;
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d) Submeter no mínimo um artigo para publicação na Revista Eletrônica do IFS,

de  acordo  com  o  modelo  disponível  na  página  do  IFS  www.ifs.edu.br

acessando o banner lateral “Editais PROPEX”;

e) Orientar os alunos pesquisadores nas distintas fases do projeto científico;

 5.10.2 No que se refere a Grupos de Pesquisa

O  Instituto  Federal  de  Sergipe  mantém  em  sua  estrutura  de  Pesquisa  62

(sessenta e dois) Grupos de Pesquisa nas áreas de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas,

Ciências  da  Saúde,  Ciências  Exatas  e  da  Terra,  Ciências  Humanas,  Ciências  Sociais

Aplicadas, Engenharias e Linguística, Letras e Artes, de todos os campi.

Esses  Grupos  de  Pesquisa  representam  um  inventário  das  atividades  de

pesquisa dos pesquisadores do IFS e está ligado ao Diretório dos Grupos de Pesquisa do

Brasil - DGP, sob a coordenação do Conselho Nacional para Desenvolvimento Científico

e Tecnológico – CNPq. 

Nesse banco de dados é possível localizar informações a respeito dos recursos

humanos  constituintes  dos  grupos,  as  linhas  de  pesquisa  e  os  setores  de  atividade

envolvidos,  as  especialidades  do  conhecimento,  a  produção  científica,  tecnológica  e

artística e os padrões de interação com o setor produtivo.

Com  vistas  ao  fortalecimento  do  papel  dos  Grupos  de  Pesquisa  o  IFS

desenvolve atividades no sentido de orientar e sensibilizar os grupos sobre a importância

da certificação e atualização destes no CNPq, bem como, reconhece a importância  da

produção  científica  e  técnica  entre  os  membros  do  grupo  de  pesquisa  visando  o

fortalecimento da produção dos grupos de pesquisa do Instituto.

Na tabela 01 seguem os principais dados a respeito dos Grupos de Pesquisa

do Instituto Federal de Sergipe:

Tabela  01  -  Grupos  de  Pesquisa  Certificados  pelo  IFS  por  Área  de

Conhecimento

ÁREA NÚMERO DE GRUPOS
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 08 GRUPOS
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 03 GRUPOS

http://www.ifs.edu.br/
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CIÊNCIAS DA SAÚDE 01 GRUPO
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 09 GRUPOS
CIÊNCIAS HUMANAS 06 GRUPOS
CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS 10 GRUPOS
ENGENHARIAS 23 GRUPOS
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES 02 GRUPOS
TOTAL DE GRUPOS DE PESQUISA DO IFS 62 GRUPOS

O Programa Institucional de Apoio ao Fortalecimento de Grupos de Pesquisa

do IFS – PIAGP é um novo programa implementado pela  PROPEX em 2013 com o

objetivo apoiar o desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada que fortaleçam as

identidades  dos  Grupos  de  Pesquisa  nos  Câmpus  do  IFS,  organizados  sob  a

responsabilidade dos pesquisadores do IFS (professores e técnico-administrativos), com

aporte de recursos institucionais  da PROPEX/IFS. Entende-se por projeto de pesquisa

aplicada aquele que gere conhecimentos ou inovação tecnológica para aplicação prática,

dirigidos à solução de problemas específicos, e ainda que resulte em um novo produto.

Através do Edital Nº 29/2013/PROPEX/IFS foram disponibilizadas 10 (dez)

vagas  para  projetos  de  pesquisa  aplicada  inscritos  por  pesquisadores  do  IFS  para

execução por um período de 18 (dezoito) meses. Cada grupo de pesquisa certificado pelo

IFS no DGP/CNPq, através de um pesquisador do grupo de pesquisa, pode submeter um

único projeto de pesquisa aplicada neste edital da PROPEX. O montante investido neste

programa em 2013 foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) oriundo de verbas próprias

do IFS, para pagamento de Auxílio Financeiro ao projeto de pesquisa. Foi disponibilizada

para cada projeto selecionado cota única de Auxílio Financeiro no valor de R$ 5.000,00

(cinco  mil  reais)  para  custear,  exclusivamente,  despesas  do  projeto  com  material  de

consumo, material  permanente e prestação de serviços de pessoas jurídicas,  durante o

período de 18 meses de desenvolvimento do projeto.

5.10.3 Divulgação da Iniciação Científica

O Instituto  Federal  de  Sergipe  enquanto  instituição  de  ensino,  pesquisa  e

extensão, comprometido com as questões da Ciência, Tecnologia e Inovação, promove

eventos  de  divulgação  científica,  inovação  e  extensão  tecnológica  durante  o  ano.  A

PROPEX/IFS realizou no período de 23 a 27 de outubro 2013 a sua Semana Nacional de

Ciência e Tecnologia (SNCT IFS 2013).
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A SNCT teve  como objetivo  promover  debates  e  trocas  de experiências  e

conhecimentos acerca do estabelecimento das relações entre “Ciência, Saúde e Esporte”.

A SNCT contou com a participação de pesquisadores (professores, alunos e técnicos) dos

diversos campi do IFS.

Durante a SNCT-IFS 2013 foi realizado o II Congresso de Iniciação Científica

do  IFS.  Esse  evento  representa  o  principal  fórum  de  discussão  e  apresentação  dos

resultados das pesquisas realizadas com o apoio institucional.  Nele, alunos, técnicos e

professores, tiveram a oportunidade de trocas de experiências, além da divulgação dos

resultados das pesquisas.

5.10.4 Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFS em Números

A tabela 02 que segue apresenta o número de participantes inscritos na SNCT

2013 do IFS, por campus e o total da semana. Os campi com maior número de inscritos

foram o de Aracaju (310) e o de Lagarto (176). No total a SNCT-2013 teve 705 inscritos.

Tabela 02 - Total de Inscritos na SNCT-2013 por Campus

CAMPUS INSCRITOS
ARACAJU 310
LAGARTO 176
SÃO CRISTÓVÃO 84
ITABAIANA 49
ESTÂNCIA 50
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 28
REITORIA 08
TOTAL 705

Na sequência, apresenta-se o número de atividades desenvolvidas por campus

durante  a  SNCT 2013.  As  atividades  correspondem à  realização  de  palestras,  mesas

redondas,  minicursos,  oficinas,  exposições,  dentre  outras.  Neste  caso,  os  campi  com

maior destaque foram São Cristovão (23) e Lagarto (09). Ao todo, foram desenvolvidas

45 em todos os campi (tabela 03).
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Tabela 03 - Total de Atividades Desenvolvidas na SNCT-2013 por Campus

CAMPUS TOTAL DE ATIVIDADES
ARACAJU 01
ESTÂNCIA 06
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 01
ITABAIANA -
LAGARTO 09
SÃO CRISTÓVÃO 23
REITORIA 05
TOTAL 45

Com relação  ao  número  de  trabalhos  científicos  apresentadores  durante  a

SNCT-2013, foram inscritos 141. Os alunos podiam se inscrever para a apresentação por

pôster ou oral. Assim, dos 141 trabalhos inscritos, 36 foram para apresentação oral e 105

para apresentação em pôster (tabela 04). 

Tabela 04 - Total de Trabalhos Inscritos na SNCT-2013 (Pôster e Oral)

TIPO DE APRESENTAÇÃO QUANTITATIVO
ORAL 36
PÔSTER 105
TOTAL GERAL 141

5.10.5  Fórum  de  Inovação,  Propriedade  Intelectual  e  Transferência  de

Tecnologia do IFS

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) realizou nos dias 18 e 19 de fevereiro de

2014,  através  da  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Extensão  (PROPEX)  e  do  Núcleo  de

Inovação  Tecnológica  (NIT),  o  1º  Fórum  de  Inovação,  Propriedade  Intelectual  e

Transferência de Tecnologia do IFS (FIPITT). 

Durante  o fórum,  o IFS reuniu  pesquisadores  e  profissionais  das  áreas  de

inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual, com o intuito de discutir a

cultura  da  inovação  com  a  comunidade  acadêmica  e  os  empresários.  O  objetivo  do

FIPITT é promover uma oportunidade de debate sobre o cenário nacional no campo de

ciência, tecnologia e inovação, as oportunidades criadas pela lei de incentivo à inovação,

o  papel  da  ciência  como geradora  de  desenvolvimento  econômico  e  social,  além da

prática de parcerias entre empresas e institutos federais. O evento contou com diversas

palestras, mesas-redondas, apresentação de casos de sucesso e minicursos. Durante todo o
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evento  houve uma mostra  científica  na  qual  foram apresentados alguns  trabalhos  dos

alunos pesquisadores do IFS, por meio de banners que ficarão expostos em uma área pré-

determinada. 

Além dos eventos supracitados, o IFS através de seus cursos técnicos e de

graduação tem realizado vários eventos que promovem a divulgação científica, inovação

e  extensão  tecnológica  durante  o  ano  conjuntamente  a  comunidade  acadêmica  e

sociedade.

5.10.6 Divulgação da Produção Intelectual, Artística e Cultural

O IFS tem estimulado a divulgação da produção intelectual, artística e cultural

da sua comunidade acadêmica através de revistas, periódicos, jornais e site.

A publicação de todo conhecimento gerado pelo IFS é de grande importância

para  a  instituição  tanto  que  o  IFS  já  providenciou  ISSN  e  IBSN  para  seus  novos

periódicos e livros que serão lançando em breve através da Editora IFS. A Editora do IFS

visa tornar público os resultados das pesquisas desenvolvidas pelos servidores e alunos

pesquisadores da Instituição. O principal objetivo da Editora do IFS é promover, de forma

organizada  e  sistemática,  a  divulgação  dos  conhecimentos  científicos  e  tecnológicos

provenientes  das  atividades  de  pesquisa,  ensino,  extensão  e  pós-graduação,  para  os

setores do IFS e para a sociedade, através de seus segmentos editoriais e da apresentação

em eventos. 

Uma  revista  online  está  sendo  elaborada  contemplando  as  áreas  de

conhecimento que fazem parte dos Programas de Iniciação Científica e Tecnológica do

IFS, com artigos produzidos pelos pesquisadores do IFS a partir de 2013.

O Núcleo de Análises Econômicas (NAEC) do IFS, órgão vinculado à Pró-

Reitoria  de Desenvolvimento  Institucional  (PRODIN), acaba de lançou em 2013 uma

revista intitulada “Estudo de Mercado de Nossa Senhora da Glória”. A edição do estudo é

de responsabilidade  de  dois  economistas  do NAEC. O documento  é  resultado de  um

amplo estudo de mercado desenvolvido para o campus do IFS em Nossa Senhora da

Glória. Trata-se de uma ação pioneira no instituto, que visa fornecer embasamento técnico

às decisões de expansão, no que se refere à oferta de cursos técnicos e de nível superior.

Por meio de um processo de monitoramento, o objetivo é fazer com que os cursos do IFS

caminhem em sintonia com as tendências  e potencialidades identificadas  pelo NAEC.

Vem sendo produzido e divulgado pelo núcleo o Boletim do Mercado de Trabalho, com
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periodicidade  mensal,  contendo  análises  sobre  a  conjuntura  econômica  brasileira  e,

especialmente, a sergipana.

Neste  ano,  o  NIT/IFS  lançou  a  primeira  edição  de  sua  revista  intitulada

“Portifólio  das Tecnologias  do IFS” que tem o objetivo de divulgar  as tecnologias  já

depositadas junto ao INPI; destacar as linhas de pesquisas que já são desenvolvidas e os

ambientes laboratoriais do IFS, bem como as possibilidades de desenvolvimento de novas

pesquisas.

5.10.7 Política de Auxílio para apresentação de trabalhos em eventos nacionais

e internacionais

A Norma para Participação em Eventos Científicos Nacionais e Internacionais

do IFS regulamenta a participação de servidores do seu quadro permanente em eventos de

natureza científica e/ou tecnológica,  para apresentação de trabalhos de sua autoria/co-

autoria, por meio da concessão de passagens e diárias; ou apenas passagens, ou apenas

diárias.  A norma já  foi  elaborada  e  será encaminhada  para  aprovação do Colégio  de

Dirigentes e do Conselho Superior do IFS.

5.11 Extensão

O IFS,  a  exemplo  das  demais  instituições  de  ensino  que  integram a  rede

federal  de  educação  profissional,  cientifica  e  tecnológica,  de  acordo  com  a  Lei  No

11.892/2008, tem por uma de suas finalidades e características desenvolver programas de

extensão. 

O  IFS  desenvolve  ações  de  extensão  com  o  objetivo  de  apoiar  o

desenvolvimento  social  sustentável,  através  de  um  processo  educativo,  cultural  e

cientifico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável, para viabilizar sua

relação transformadora com a sociedade.

As atividades de extensão são desenvolvidas de acordo com os princípios e

finalidades  da  educação  profissional  e  tecnológica,  em articulação  com o  mundo  do
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trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de

conhecimentos científicos e tecnológicos.

O IFS tem como atribuição o desenvolvimento de uma educação profissional

de qualidade em todos os níveis e modalidades de ensino, constantemente confrontada

com  a  realidade  local  e  regional.  Prioriza  em  suas  atividades  administrativas  e

pedagógicas um modelo de gestao baseado no dialogo e na busca de sintonia da práxis

educativa com o compromisso social deste Instituto, observando sempre o principio de

indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, dimensões que se retroalimentam

dialeticamente no processo educativo.

No IFS, o ensino se ocupa da (re) construção dos conhecimentos, viabilizando

e  favorecendo  a  aplicação  dos  saberes  construídos  por  meio  da  pesquisa  e  da

contextualização do conhecimento tecnológico, pela troca de experiências e pelo legado

da criação cultural, mediante a ação comunitária (extensão). 

A concretização da pesquisa por meio da extensão fomentara a renovação da

pratica educativa e dos currículos, retroalimentando o ensino. A pesquisa se configura

como um principia educativo que impulsionara a busca de novos conhecimentos a ser

constituída a luz da intervenção do sujeito sobre a realidade (extensão) do entorno social

do IFS.

Ainda  atendendo  a  sua  função  educativa,  a  pesquisa  prescinde  dos

conhecimentos  disseminados  pelo  ensino,  como  um  ponto  de  partida  para  novas

descobertas. Interdepende da extensão para difusão e aplicação da sua produção. Assim,

estabelece-se a indissociabilidade entre ensino/pesquisa/extensão como possibilidade de

construir e socializar saberes com maior amplitude,  de forma critica e transformadora.

Nessa dinâmica, em que a pesquisa aprimora e produz novos conhecimentos, os quais são

difundidos pelo ensino e pela extensão, as três dimensões tornam-se interdependentes e

atuam de forma sistêmica.

O  IFS,  através  de  programas  e  projetos  de  extensão,  objetiva  aproximar,

ampliar  e  consolidar  o  saber  acadêmico  construído  neste  Instituto,  articulando-o  as

camadas populares, a melhoria de vida das populações carentes e ao setor produtivo. No

desenvolvimento  dos  programas  e  projetos  de  extensão  há  ativa  participação  dos

estudantes impactando na sua formação integral.

A Pró-Reitoria  de Pesquisa,  Inovação e Extensão é o órgão executivo  que

planeja,  coordena,  fomenta,  acompanha e  avalia  as atividades  e  políticas  de pesquisa,

inovação  e  extensão,  integradas  ao  ensino,  bem  como  promove  ações  de  fomento  a
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pesquisa,  ciência,  tecnologia,  propriedade  intelectual  e  inovação  tecnológica,  em

interação com a sociedade e o processo produtivo.

A  PROPEX  desenvolve  ações  de  extensão  com  o  objetivo  de  apoiar  o

desenvolvimento  social  sustentável,  através  de  um  processo  educativo,  cultural  e

cientifico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável, para viabilizar uma

relação transformadora entre o Instituto Federal de Sergipe e a sociedade.

O IFS, como um dos seus objetivos estratégicos na dimensão de processos

internos, busca identificar suas potencialidades para a prestação de serviços à comunidade

externa,  para  isso  tendo  como  meta  promover  a  divulgação  dos  serviços  de  ensino,

pesquisa e extensão oferecidos pelo IFS à comunidade externa regional, além de ações

locais e regionais que permitam a inserção de projetos para a melhoria da qualificação

profissional.

Os  diversos  serviços  são  ofertados  através  dos  programas  e  projetos  de

extensão com forte amplitude social,  desenvolvidos beneficiando as culturas regionais,

qualidade  de  vida  e  a  inclusão  social  das  comunidades  e  a  sustentabilidade  sócio-

econômica-ambiental.

Na dimensão mundo do trabalho um dos objetivos estratégicos do IFS são as

políticas  de  interação  IFS/Comunidade  através  da  promoção  de  eventos  artísticos,

culturais e desportivos, promoção de encontros periódicos com egressos e representantes

do  sistema  produtivo,  docentes  e  discentes;  exposição  anual  de  trabalhos  técnicos  e

científicos; criação de política de relacionamento com empresas do setor produtivo. 

Parcerias  são  constantemente  firmadas  entre  o  IFS e  instituições  públicas,

privadas  e  organizações  não-governamentais  buscando  uma  efetiva  integração

interinstitucional, intercâmbio, amparada em princípios éticos e em conformidade jurídica

e contábil. O IFS celebra convênios de prestação de serviços e consultorias tecnológicas,

implementação de parcerias com instituições públicas, privadas e, adoção de programas

de intercâmbio.

Em todas as ações desenvolvidas pelo Instituto Federal de Sergipe através da

Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão tem-se buscado estimular e incrementar a extensão

através  de  vários  Programas  Institucionais  que  visem  o  fortalecimento  de  várias

atividades contemplando toda a sua estrutura. Os Programas Institucionais tem o objetivo

de apoiar e desenvolver várias ações de extensão tecnológica sejam elas através de Bolsas

de  Extensão  –  PIBEX,  Cursos  de  Extensão,  Pré-Incubação  de  Empreendimentos

Inovadores e Empresas-Juniores – IFSTEC, dentre outros. Vale destacar que recentemente
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foram criados outros novos programas, tais como: Programa de Cultura e Arte, Programa

de Apoio a  Ações  que Fortaleçam a Identidade do Campus,  Programa de Projetos  de

Extensão – PROEXT/IFS e Projeto de Cultura e Arte. Dado o montante de ações voltadas

ao desenvolvimento da extensão em nossa instituição, o acompanhamento das atividades

e  as  sistemáticas  de  avaliação  dão-se  de  forma  planejada,  que  são  previamente  pré-

estabelecidas nos editais de seleção. O andamento das atividades, o monitoramento das

ações planejadas e a identificação e atendimento às demandas são viabilizadas através da

confecção periódica de relatórios parciais até o fechamento dos projetos/propostas em que

todo o desenvolvimento, resultados e conclusão são apresentados no relatório final. Esses

instrumentos  permitem-nos  o  acompanhamento  e  a  avaliação  dos  Programas

possibilitando ampliações nas ofertas e ajustes e correções nas já executadas.

O impacto é definido pelo que se pretende atingir  como objetivo.  E nesse

aspecto consideramos o social,  o educacional  e de transferência  tecnológica,  como os

impactos  altamente  positivos  nesse  processo  de  elevação  da  extensão  em  nossa

instituição. Os números são o maior referencial no quantitativo atendido nos últimos anos

e no que se pretende chegar. Ao longo de todo um período de transição e implantação da

nova  estrutura  institucional  houve  um  aumento  significativo  no  número  de  projetos

apoiados e de bolsas ofertadas, sendo que no último ano a distribuição deu-se da seguinte

forma: 60 bolsas PIBEX; 30 bolsas Pré-Incubação; 12 bolsas do Programa Cultura e Arte;

04 bolsas de Projeto de Cultura e Arte;  02 bolsas Programa Mulheres Mil;  02 bolsas

EMCC; 02 bolsas EMTur; 02 bolsas NUPA; 02 bolsas CPD; 08 bolsas Informatização; e

47 bolsas PIBID/CAPES, perfazendo um total de 171 beneficiários na área de extensão

em  2013.  Diante  dos  dados  apresentados,  o  aumento  no  número  de  programas,  a

manutenção dos já existentes e a ampliação da oferta são um reflexo do quanto às ações

de extensão são importantes e necessárias para o desenvolvimento institucional.

As  ações  voltadas  à  extensão  no  Instituto  Federal  de  Sergipe  são

desenvolvidas de forma articulada com o ensino e a pesquisa. Com o desenvolvimento da

pesquisa algumas demandas da extensão são apontadas, além dessa identificação, o olhar

criterioso  junto  às  comunidades  contribuem e são fundamentais  para a  construção do

diagnóstico. Além de todo um planejamento para a aplicação de projetos em parceria com

as comunidades  locais,  a aplicação de uma metodologia eficaz é fundamental  para se

buscar conhecer os problemas visando no futuro próximo apresentar soluções para alguns

dos problemas da localidade,  mantendo-se o caráter científico,  gerando conhecimento,

despertando para a questão empreendedora, formando multiplicadores e considerando a
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expertise institucional. A proposta de se concentrar numa única pró-reitoria, a pesquisa e a

extensão, tem possibilitado à nossa instituição a articulação entre esses dois eixos, pois as

ações  de  planejamento  pertinentes  a  estas  áreas  ocorrem  de  forma  integrativa.  Um

exemplo  é  o  Programa  Mulheres  Mil  que  consiste  numa  atividade  de  extensão  que

envolve  muita  pesquisa  aplicada  a  questões  sociais,  econômicas,  geográficas  e

ambientais. Um aspecto operacional de aplicação prática desta forma de integração são a

formulação dos editais que são elaborados e publicados em conjunto e acompanhados e

monitorados num sistema único de controle.

As políticas  existentes  na instituição  que incentivam,  possibilitam e dão o

devido apoio ao desenvolvimento das atividades de extensão são as seguintes: Programa

Institucional  de  Bolsas  de  Extensão  –  PIBEX,  Programa  Institucional  de  Cursos  de

Extensão,  Programa Institucional  de Pré-Incubação de Empreendimentos  Inovadores e

Empresas-Juniores – IFSTEC, Programa de Cultura e Arte, Programa de Apoio a Ações

que  Fortaleçam  a  Identidade  do  Campus,  Programa  de  Projetos  de  Extensão  –

PROEXT/IFS  e  PROEXT  /  MEC  /  SESu,  Programa  Institucional  de  Políticas

Desportivas, Ciências sem Fronteiras – MCT / CAPES/CNPq, Programa Jovens Talentos

para a Ciência – CAPES, Programa Mulheres Mil, Núcleo de Pesca, Escritório Modelo de

Construção  Civil  e  o  Escritório  Modelo  de  Turismo.  A  maioria  são  iniciativas

institucionais e contam recurso próprio de apoio e incentivo ao seu desenvolvimento, e

outras são parcerias e/ou submissões do IFS junto a instituições diversas e de fomento à

pesquisa e a extensão a saber: Petrobrás, MEC/SETEC/ SESu, MCT / CAPES/CNPq e

FAPITEC – Governo de Sergipe.
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5.11.1 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/IFS

Gráfico 1- Quantidade de Tipos de Projetos do PIBIC relacionados com os
respectivos anos

Gráfico 2 - Dados do PIBIC: tipos e quantitativos de bolsas
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Gráfico 3 - Número de Projetos por Campus do PIBIC

5.11.2 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior – PIBIC

JR 

Gráfico 4 - Distribuição das Bolsas e do Auxílio Financeiro mais os Discentes
Voluntários do Edital PIBIC Jr. 2013
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Gráfico 5 - Distribuição Quantitativa dos Projetos Participantes do Edital PIBIC Jr.
2013

Gráfico 6 - Distribuição por Campus dos Projetos Participantes do Edital PIBIC Jr.
2013
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5.11.3 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Ensino Médio –

PIBIC-EM/CNPq

Gráfico 7 - Distribuição das Bolsas e do Auxílio Financeiro mais os Discentes
Voluntários do Edital PIBIC-EM/CNPq 2013

Gráfico 8 - Distribuição Quantitativa dos Projetos Participantes do Edital PIBIC
EM/CNPq 2013
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Gráfico 9 - Distribuição por Campus dos Projetos Participantes do Edital PIBIC
-EM/CNPq 2013

5.11.4  Programa  Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  Científica  em  Ações

Afirmativas – PIBIC AF

Gráfico 10 - Distribuição das Bolsas e do Auxílio Financeiro mais os Discentes
Voluntários do Edital PIBIC AF. 2013
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Gráfico 11 - Distribuição Quantitativa dos Projetos Participantes do Edital PIBIC
AF. 2013

Gráfico 12 - Distribuição por Campus dos Projetos Participantes do Edital PIBIC
AF. 2013
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5.11.5 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Tecnologia e Inovação

– PIBITI/IFS

Gráfico 13 - Apresenta a Quantidade de Tipos de Projetos do PIBITI relacionados
com os respectivos anos

Gráfico 14 - Dados do PIBITI: tipo e quantitativo de bolsas
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Gráfico 15 - Número de Projetos por Campus – PIBITI

5.11.6 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Tecnologia e Inovação

– PIBITI/CNPq

Gráfico 16 - Apresenta a Quantidade de Tipos de Projetos do PIBITI/CNPq
relacionados com os respectivos anos
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Gráfico 17 - Dados do PIBITI: tipo e quantitativo de bolsas

Gráfico 18 - Número de Projetos por Campus – PIBITI/CNPq
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5.11.7 Programa Institucional de Apoio a Pesquisa ao Técnico Administrativo

da Educação – PPTAE

Gráfico 19 - Evolução de Investimento Financeiro com Auxílio Financeiro, Bolsas
Discentes e Bolsas-Servidores para os projetos PPTAE.

Gráfico 20 - Evolução do Quantitativo de Projetos do Programa PPTAE
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Gráfico 21 - Evolução dos Projetos do Programa PPTAE desenvolvidos por Campus

5.11.8 Programa Institucional de Apoio à Pesquisa ao Convênio IFS/Petrobras

– PACP/IFS

Gráfico 22 - Número de Projetos por Campus do PACP



92

Gráfico 23 - Apresenta a Quantidade de Tipos de Projetos do PACP relacionados
com os respectivos anos

Gráfico 24 - Dados do PACP: tipo e quantitativo de bolsas
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5.11.9  Programa  Institucional  de  Orientação  do  Convênio  IFS/Petrobras  –

POCP/IFS

Gráfico 25 - Número de Orientadores por Campus do POCP

Gráfico 26 - Número de Bolsas do Programa POCP
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5.11.10  Programa  Institucional  de  Apoio  ao  Fortalecimento  de  Grupos  de

Pesquisa do IFS – PIAGP

Gráfico 27 - Apresenta a Quantidade de Projetos do PIAGP relacionados com os
respectivos anos

Gráfico 28 - Dados do PIAGP: quantitativo de auxílios financeiros aos projetos
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Gráfico 29 - Número de Projetos por Campus do PIAGP

5.12 Extensão

5.12.1 Programa Institucional de Bolsa de Extensão – PIBEX

Gráfico 30 - Evolução de Investimento Financeiro com Auxílio Financeiro, Bolsas
Discentes e Bolsas-Servidores para os projetos PIBEX de 2010 a 2013
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Gráfico 31 - Evolução do Quantitativo de Projetos do Programa PIBEX de Bolsas de
Extensão de 2010 a 2013

Gráfico 32 - Evolução dos Projetos do PIBEX desenvolvidos nos Campi pela
PROPEX de 2010 a 2013
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5.12.2 Programa Institucional de Cursos de Extensão

Gráfico 33 - Evolução de Investimento Financeiro com Auxílio Financeiro, Bolsas
Discentes e Bolsas-Servidores para os projetos IFSTEC de 2010 a 2013
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Gráfico 34 - Evolução do Quantitativo de Projetos de Pré-Incubação de 2010 a 2013

Gráfico 35 - Evolução dos Projetos de Pré-Incubação desenvolvidos nos Campi pela
PROPEX de 2010 a 2013
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5.12.3 Programa Pré-Música de Iniciação Musical  do IFS e o Programa de

Cultura e Arte

Gráfico 36 - Evolução do quantitativo de Vagas ocupadas em Cursos de Iniciação
Musical (Violão e Canto Coral) desenvolvido nos campi pela PROPEX

Gráfico 37 - Evolução do quantitativo de vagas ocupadas no Curso de Teatro
desenvolvido nos campi pela PROPEX
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5.12.4 Bolsistas de Música e Teatro do Programa Pré-Música/Cultura e Arte

Gráfico 38 - Apresenta a Quantidade de Projetos de Eventos relacionados com os
respectivos anos

Gráfico 39 - Dados do Projeto Identidade do Campus: quantitativo de auxílios
financeiros aos projetos
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5.12.5 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID

Gráfico 40 - Número de bolsas PIBID/CAPES por curso do IFS

Gráfico 41 - Evolução do número de bolsas PIBID/CAPES do IFS



102

5.12.6 Programa de Projetos de Extensão – PROEXT/IFS

Gráfico 42 - Apresenta a Quantidade de Projetos relacionados com os respectivos
anos

Gráfico 43 - Dados do PROEXT/IFS: quantitativo de auxílios financeiros aos
projetos
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Gráfico 44 - Número de Projetos por Campus do PROEXT/IFS

5.12.7  Projeto  de  Informatização  das  Ações  de  Pesquisa  e  Extensão  da

PROPEX

Gráfico 45 - Evolução do Quantitativo de Bolsistas de Informatização da PROPEX
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Gráfico 46 - Evolução de parcerias firmadas com Empresas e Entidades
governamentais pela PROPEX

Gráfico 47 - Evolução do número de bolsas discentes nos últimos dois anos
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Gráfico 48 - Evolução do número de bolsas servidores nos últimos dois anos

Gráfico 49 - Evolução do número de auxílios financeiros aos projetos do IFS
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TABELA  COM  POTENCIALIDADES  E  FRAGILIDADES  DA

PESQUISA E EXTENSÃO.

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES

Criar  novos
programas  de
extensão  com
amplitude  social  e
fortalecer  os
programas
existentes

- A PROPEX criou via edital:
Programa Institucional de Pré-
Incubação  de
Empreendimentos  Inovadores
e  Projetos  Empresas  Júnior,
Programa  de  Apoio  a  Ações
que Fortaleçam a Identidade do
Campus, Programa de Projetos
de  Extensão  –  PROEXT/IFS,
Projeto  “CANTIFS”  Coral  do
IFS, Bolsa Judô, Bolsa Violão,
Teatro  e  Canto  Coral,  Projeto
de Cultura e Arte e manteve os
seguintes  programas:  o
Programa  Institucional  de
Bolsas de Extensão - PIBEX e
os Cursos de Extensão.
-  Desenvolve  projetos  nos
municípios  de  Brejo  Grande,
Socorro,  Itabaiana,  Lagarto,
Itaporanga,  São  cristóvão,
Nossa  Senhora  da  Glória,
Aracaju,  Estância  dentre
outros.  Além de  projetos  com
comunidades  indígena  e
quilombola.

-  O  quadro  de
docentes  ainda  é
muito pequeno para o
número de ações.

-  Estimula  à  produção
acadêmica  através  de
programas  internos  e
externos  de  fomento  à
Pesquisa e a Extensão;

- Apoio a construção de
projetos  e  os  seus
desenvolvimentos;

-  O  IFS  como
proponente.

Promover  a
participação  dos
discentes e docentes
em atividades  de
pesquisa e extensão

-  A  PROPEX  passou  de  32
bolsas  para  166  bolsas  em
2011,  934  bolsas  em  2012  e
1642  bolsas  disponibilizadas
em 2013.

-  Poucos  Docentes
para  atender  aos
editais do IFS e outras
de agência de fomento
a  pesquisa,  os  quais,
contemplando
estudantes  do  IFS  no
desenvolvimento  de
projetos de Pesquisa e
Extensão.

- Oferecimento de bolsa
com valores que variam
de  R$  250,00  a  R$
400,00  por  estudante
para cada projeto, alem
do  apoio  do  IFS  no
pagamento  do  Auxílio
Financeiro  ao  projeto
para  desenvolvimento
do mesmo.  

Divulgar a missão e
a  visão  do  IFS  no
meio acadêmico

- Vem sendo realizado desde o
ano  de  2011  um  trabalho  de
divulgação  e  visibilidade  do
IFS junto a comunidade interna
no  intuito  de  fortalecer  a
instituição  através  da
construção  de  projetos  que
atendam a comunidade interna
e externa de forma a solucionar
alguns dos problemas local.

-  Falta  de
conhecimento sobre o
IFS  pela  comunidade
externa

-  Conhecimento  da
missão  do  IFS  pelo
colaborador

- É importante que
a  comunidade
externa  conheça  a
missão  da
instituição  e  saber
como  interagir
com o instituto

Acompanhar  ações
previstas no PDI

-  Intenções
estratégicas  em
relação  ao  PDI
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- O PDI vem sendo absorvido
de  forma  progressiva  visando
sua  implementação  de  forma
qualitativa e quantitativa.

-Dificuldades  foram
vivenciadas  por  falta
de flexibilidade 

-  A  Pró-Reitoria  de
Pesquisa  e  Extensão
atendeu  ao  PDI  de
forma coerente,  em sua
totalidade,  alinhando as
nossas ações com o PDI
e a missão do IFS.

discutidas
anualmente
incluídas  tanto  no
planejamento
Institucional, como
contempladas  em
orçamento

-  Divulgação  nos
Campi  da
PROPEX;
- Entrega de Editais
nas  Coordenadorias
de  Pesquisa  e
Extensão

-  Visita  aos  Campi  com  toda
equipe da PROPEX;
-  Criação  de  Coordenadorias
de  Pesquisa  e  Extensão  em
todos os campi do IFS.
-  Aumento  no  número  de
editais,  passando  a  32  editais
em  2012  para  47  editais  em
2014 disponíveis na página do
IFS.

- Número pequeno de
Docentes no IFS para
atender  aos  editais
disponíveis.

- Os editais contemplam
bolsas para os discentes;
- Os editais contemplam
bolsas para doentes;
-  Todos  os  editais
disponibilizam  recurso
para o desenvolvimento
do projeto.
-  Apoio  da  PROPEX,
desde  o  busca  dos
Editais até a Construção
e  Desenvolvimento  dos
Projetos  na
Identificação de Editais

- A PROPEX vem
estabelecendo  um
canal  de
comunicação
permanente  por
entrevistas  em
jornal, TV, 
e-mail,  telefones e
presencial  com  a
Comunidade  no
Intuito  de
Contagiar. 

Definir  parâmetros
qualitativos  e
quantitativos  para
os  indicadores
acadêmicos
institucionais,  que
conduzam  à
excelência  nas
avaliações  de
cursos  e  programas
do IFS

- 47 Editais de Lançamento dos
programas.
- Credenciamento do IFS junto
a  Agência  Nacional  do
Petróleo (ANP);
-  Editais  específicos  para
atender a determinadas áreas.
-  Edital  para  Curso  de
Extensão  visando  atender  as
diversas  áreas  do
conhecimento.

- Número pequeno 
de  Docentes  no  IFS
para  atender  aos
editais disponíveis

-  Todos  os  editais
disponibilizam  recurso
para o desenvolvimento
do projeto e dos cursos.

-  A  Diversidade  de
Áreas de Conhecimento
do IFS para Formulação
de Projetos

- Estimular a todos
na  busca  de  um
Maior  Empenho
por  Parte  dos
Docentes  e
Servidores  nesse
Processo  de
Conquista.

Estabelecer
referenciais  que
possibilitem
equalizar a força de
trabalho  nos  campi
do IFS,  respeitando
as  suas
particularidades.

- Construção de Projetos com o
apoio  da  PROPEX  atendendo
as  diversas  áreas  do
Conhecimento  nos  diversos
Campi,  buscando  solucionar
problemas locais.

-  Os  Campi  não
possuem  um  Projeto
Diretor que contemple
cada  Campus  de
acordo  com  a
necessidade.

-  Aquisição  de  Novos
Servidores  Interessados
em  Desenvolver
Projetos  de  Pesquisa,
porém  ainda
insuficiente para atender
a demanda do IFS. 

-  A PROPEX vem
Construindo
Projetos  a  partir
dos
Conhecimentos
Potenciais de cada
Região  que  o  IFS
Contempla.

Orientações  em
Programas
Institucionais  de
Iniciação  Científica
e/ou Tecnológica

-  Aprovação  das  Propostas
apresentadas  ao  CNPq  para
contemplar  o  IFS  com Bolsas
PIBIC, PIBIC-EM e PIBITI.

-  O  número  de
docentes  com
doutorado  ainda  é
pequeno.

-  Existência das  Bolsas
PIBIC e a ampliação do
Programa  Institucional
de Bolsa de Iniciação a
Tecnologia e inovação.

Coordenação  de
Grupos de Pesquisa
Certificados  pela
Instituição

- Cadastramento dos Grupos de
Pesquisa  junto  ao  CNPq  pela
Diretoria de Extensão
-  Cadastramento  dos  Líderes
dos Grupos de Pesquisa  junto
ao  CNPq  pela  Diretoria  de
Extensão

- Os docentes  do IFS
produzem  mais  de
forma  individual,
fragilizando  a
produção em grupo.

- O Cadastramento esta
sendo  realizado
diariamente,  sendo
reconhecido  pelo
CNPq;
- Continuidade da Ação;
-  A  quantidade  do
Número  de  Grupos  de
Pesquisa no último ano.

-  Reconhecimento
dos  Grupos  de
Pesquisa  pelo
CNPq
contribuindo
positivamente para
a instituição.
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Aumentar a 
Produção Científica

- Apoio a Publicação;

-Criação da Revista Eletrônica 
do IFS;

- Alinhamento com os editais 
de apoio a pesquisa.

- Necessidade do 
envolvimento de 
pessoas da 
Comunidade 
Acadêmica do IFS.

-Envolver o Estudante 
na Participação de um 
Evento Científico com 
apoio financeiro 
permitindo seu acesso 
no mundo científico.

- O IFS vem 
sempre apoiando a
participação dos 
discentes e 
docentes, 
oferecendo 
condições para o 
desenvolvimento 
dos trabalhos, bem
como incentivo 
financeiro, através 
de diárias e 
passagens.

Aumentar  a
Produção Científica

-  Apoio  na  elaboração  de
programa  e  projetos  para
submissão ao PROEXT/MEC
-  Apoio  no  desenvolvimento
dos  projetos  aprovados  junto
ao MEC.

-  Disponibilidade  de
Pessoal. 

-  Número  Maior  de
Projetos  Submetidos  e
Aprovados,  visando  a
Melhoria  na  Produção
Científica.

-  Fortalecimento
do IFS na Pesquisa
e na extensão.

Aumentar  a
Produção Científica

-Divulgação  de  Editais  nos
campi  com  acompanhamento
dos Coordenadores de pesquisa
e extensão de cada campus.

-  Número  Reduzido
de  Docentes  e
servidores

-  Ampliação  na  oferta
de Editais e Apoio para
a  execução  do  projeto
após aprovação. 

-  Divulgação  na
instituição  de
Editais
apresentados  pelas
Agências  de
Fomento  a
Pesquisa do país.

Aumentar  a
Produção Científica

- Apresentação da Pró-Reitoria
(PROPEX) nos Campi 

-  Número  Reduzido
de  Docentes  e
servidores

-  Despertar  Discentes,
Docentes  e  Servidores
para a Área Científica e
Tecnológica

- A PROPEX vem
visitando  todos  os
Campi  visando
apresentar todas as
ações
desenvolvidas pela
mesma,  com  o
objetivo de buscar
sugestões  e
ampliá-las.

Aumentar  a
Produção Científica

-  Preparação  de  um
Laboratório  Coletivo  para
Pesquisa

-  Número  Reduzido
de  Docentes,
servidores  e  Falta  de
Espaço Físico

-  Disponibilidade  um
espaço  para  ajudar  no
Desenvolvimento  dos
Trabalhos Científicos.

-  A  PROPEX
seleciona
estagiários  e
bolsistas  para
contribuírem  no
desenvolvimento
do  setor  e/ou
projetos  de
interesse  da
instituição. 

Aumentar  a
Produção Científica

- Desenvolvendo Programas de
Pesquisa  Intercampi  e
Interinstitucionais  (IFS  com
outras  Instituições  Nacionais
e/ou Internacionais)

-  Número  Reduzido
de  Docentes,
servidores  e  Falta  de
Espaço Físico

-  Preocupação  em
Construir  Projetos  e
Trabalhos  Científicos
entre  os  Campi,
fortalecendo o Instituto.

Aumentar  a
Produção Científica

-  Estimular  e  valorizar  a
produção  acadêmica  nas
atividades de pesquisa do IFS

-  Número  Reduzido
de  Docentes,
servidores  e  Falta  de

- O IFS contemplará os
Pesquisadores  pela  sua
Produção  através  de
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Espaço Físico prêmios.

Aumentar  a
Produção Científica

-  Ampliação  do  número  de
Bolsas PIBITI.

-  Número  Reduzido
de  Docentes,
servidores  e  Falta  de
Espaço Físico

- Incentivo ao Estudante
no Desenvolvimento da
Pesquisa Tecnológica

Aumentar  a
Produção Científica

-  Apresentação  de  Edital  de
Pré-Incubação  para  todos  os
campi.

-  Número  Reduzido
de  Docentes,
servidores  e  Falta  de
Espaço Físico

-  Apoiar  e  Auxiliar  as
Boas  Idéias  na
Construção  e  Execução
de Projetos.

Aumentar  a
Produção Científica

-  Criação  de  um  Banco  de
Projetos de Pesquisa

-  Número  Reduzido
de  Docentes,
servidores  e  Falta  de
Espaço Físico

-  Qualificação  de
Pessoal  para  Elaborar
Projetos  que
Contemplem os  Editais
das  Agências  de
Fomento  a  Pesquisa
através  de  curso
oferecido  pela
PROPEX.

Aumentar  a
Produção Científica

-  A  PROPEX  atendeu  as
solicitações de participação em
eventos científicos nacionais e
internacionais. 

-  Número  Reduzido
de  Docentes,
servidores  e  Falta  de
Espaço Físico

-  Apresentação  do  IFS
no Cenário Nacional no
que se refere a Pesquisa

-  Apresentar  todos
os Campus do IFS
focando  as
questões  do
Arranjo  Produtivo
Local.

Parceria  com
Instituições
Públicas  ou
Privadas  que
tenham Interface de
Aplicação  com
Interesse Social.

- Desenvolvimento de Projetos
Atendendo  tanto  ao  Setor
Público como ao Privado.

-  Número  Reduzido
de  Docentes,
servidores  e  Falta  de
Espaço Físico

-  Envolver
Pesquisadores  na  Área
Técnica e Tecnológica.

Núcleo de Inovação
Tecnológica  (NIT),
e  programas  de
Estímulo  à
Organização
Cooperativa  que
Incentivem  a
Pesquisa,  Inovação
e  o
Empreendedorismo.

-  Ampliação  significativa  das
Políticas  de  Capacitação  para
os membros do NIT;
-  O  NIT  Ofereceu  curso  de
capacitação  a  comunidade
interna e externa;
- Apoio Técnico na Redação de
Patentes;
-  Apoio  na  Disseminação  da
Cultura  de  PI  por  Meio  de
Eventos.

-  Número  Reduzido
de  Docentes,
servidores  e  Falta  de
Espaço Físico

-  Apoio  na
Transferência  de
Tecnologia

O  Núcleo  de
Inovação
Tecnológica  (NIT)
tem  como  missão
sondar  e  coletar
projetos
concluídos,  cujos
objetivos  estejam
vinculados  a
empreendimentos
para  o
desenvolvimento
de tecnologias
O produto terá que
atender  aos
seguintes
requisitos:
novidade,
atividade
inventiva,
aplicação
industrial  e
suficiência
descritiva.

Criar Formulário de
Pesquisa  para
Registrar  e

-  Conhecer,  Cadastrar  e
Divulgar  todas  as  Atividades
de Pesquisa Desenvolvidas em

-  Número  Reduzido
de  Docentes,
servidores  e  Falta  de

-  Incentivo  a  Pesquisa
Científica e Tecnológica
de  todas  as  Áreas  de
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Acompanhar  todas
as  Atividades
Realizadas no IFS.

todos os Campi do IFS. Espaço Físico Pesquisa do IFS

Viabilizar  a
Prestação  de
Serviços  como
Produto  de
Interesse  da
Pesquisa

-  Contatos  com  as  Empresas
para Prestação de Serviço pelo
IFS.

- Falta de Pessoal -  Integração  Empresa
-Instituto  através  da
Pesquisa Aplicada

-  Contato  com  o
SEBRAE
buscando
Aproximação  com
as  Empresas,
visando  resolver
problemas
tecnológicos.

Divulgação  do
Conhecimento
Científico  nas
Diversas  Áreas
Contempladas  pelo
IFS

-  Construção  de  uma  Revista
Eletrônica  para  Publicação  da
Comunidade do IFS;
- Preparo de material didático,
informativo,  cultural  e
científico. 

-  Número  Reduzido
de  Docentes,
servidores  e  Falta  de
Espaço Físico

-  Divulgação  do
Conhecimento
Produzido.

Criar do Comitê de
Ética do IFS.

- A PROPEX em 2012 iniciou
o  processo,  para  constituir  o
Comitê de Ética da Instituição.

-  O  IFS  não  possuía
nenhum comitê.

- Apoiar a publicação de
trabalhos  científicos
desenvolvidos,  quando
o  mesmo  envolve
pessoas. 

-  Aumentar  a
publicação  de
docentes.

Consolidar  a
Semana  Nacional
de  Ciência  e
Tecnologia  do  IFS,
envolvendo  os
Cursos  Técnicos,
Integrados  e
Superiores.

- Apresentação de Projetos em
Desenvolvimento;
- Oferecimento de Mini-Cursos
nas mais Diversas áreas;
-  Apresentação  Oral  de
Trabalhos  Científicos
Concluídos.

-  Número  Reduzido
de  Docentes,
servidores  e  Falta  de
Espaço Físico

-  Ampliar o número de
trabalhos
desenvolvidos. 

Comentário  da  CPA:  Os  dados  acima  mostram  que  o  IFS  tem  bem

definidas as políticas de pesquisa e extensão, e houve um acréscimo significativo na

quantidade de artigos e projetos aprovados durante o ano de 2013. Dessa forma, a

instituição está evoluindo de forma contínua no ensino, pesquisa e extensão e possui

programas voltados a responsabilidade social da IES.

As  tabelas  abaixo  mostram  as  potencialidades  e  fragilidades  do  cursos

oferecidos  na  IES  e  as  respectivas  ações  para  manter  potencialidades  e  neutralizar

fragilidades.

Tabela 5 - Potencialidades e fragilidades do curso de Engenharia Civil em 2014

(2013.2)

Objetivos do Projeto Ações Realizadas
Resultados

Observações
Fragilidades Potencialidades
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Atender as demandas 
do mundo do trabalho 
na área de Construção 
Civil.

Melhorias na Infra 
–Estrutura: 
Coordenadoria, Sala 
de reuniões, salas de 
aula e laboratórios.

-Ainda há 
necessidade de 
Equipamentos de 
Laboratórios, em 
menor proporção, 
devido aos já 
adquiridos;
- Necessidade de 
Ampliação de 
Laboratórios.
- Ausência de 
mobiliário e 
equipamentos de 
TI para a sala de 
atendimento aos 
alunos.

Aquisição de 
mobiliário e 
equipamentos de TI
espaço para a 
coordenadoria, Sala
de reuniões
- Criação da sala de
pesquisa da COEC;
- Criação da sala de
atendimento ao 
aluno;
- Diversos 
Equipamentos de 
Laboratórios 
adquiridos;

É importante a 
disponibilidade de 
espaços para ampliar 
laboratórios, sala de 
professores e 
reuniões; além de 
ampliar as sala de 
atendimento a alunos 
para professores;  
Criação de Espaço de 
vivência para os 
alunos; Ampliação do
espaço físico da 
biblioteca com 
gabinetes de estudos 
para os alunos.

Atender as propostas 
curriculares dos cursos 
superiores dos 
Institutos Federais, em 
particular os de 
engenharias, conforme 
descreve os Princípios
Norteadores das
Engenharias nos
Institutos Federais, 
MEC/SETEC 2008.

Solicitação de reparo 
e Aquisição de 
equipamentos. 

- Alguns 
equipamentos de 
Laboratórios em 
falta;
- Ausência de 
equipamentos de 
TI para a sala de 
atendimento ao 
alunos.

Reparo na máquina 
Universal MEU-
100
Aquisição de 
mobiliário e 
equipamentos de 
TI; 
- Aquisição de 
equipamentos de TI
para a sala de 
pesquisa da COEC.

A máquina é de 
notável importância 
para uso em saberes 
de disciplinas do 
curso.

Formar Profissionais 
com o seguinte perfil 
de capacidades:

-Aplicar 
conhecimentos 
matemáticos, 
científicos, 
tecnológicos e 
instrumentais à 
engenharia;

-Projetar e conduzir 
experimentos e 
interpretar resultados

-Conceber, projetar e 
analisar sistemas, 
produtos e processos na
Construção Civil

-Planejar, 
supervisionar, elaborar 
e coordenar projetos e 
serviços de engenharia 
Civil

-Identificar, formular e 
resolver problemas de 
Engenharia Civil

-Supervisionar a 
operação e a 
manutenção de 

Solicitação de 
Contratação de 
Professores e 
Técnico-
Administrativos

- O curso está 
com déficit de 
professores 
efetivos. 
Necessidade de ao
menos um 
docentes (de 
acordo com as 
diretrizes atuais 
do RED).

Previsão de 
ingresso de um 
docente para 2014-
1 através de 
concurso para 
professor efetivo; 
- Contratação de 
um auxiliar 
administrativo 
(através de empresa
terceirizada)

A chegada de um 
docente é algo 
relevante para a 
melhoria na qualidade
do curso.

Envio de Proposta
visando Alterações no

Processo Seletivo.

Ingresso parcial
de discentes pelo

SISU.

Não abertura de
editais de

transferência
externa,  interna e
de portadores de

diploma nos
últimos dois

semestres letivos

Muito dos aspectos 
abaixo podem ser 
justificados pela 
forma de ingresso 
apenas via SISU: 
 Evasão escolar, o não
comprometimento 
dos discentes com as 
atividades de ensino-
aprendizagem, baixo 
rendimento nas 
disciplinas básicas e 
específicas dos 
cursos, falta de 
vocação externalizada
pelos discentes.

Envio de Proposta 
para Divulgação dos 
Cursos a 
comunidade.

Houve 
divulgação.

É necessário 
ampliar a 
divulgação dos 
cursos superiores 
do IFS junto aos 

A Divulgação 
contribui para 
aumento da procura 
de candidatos 
ingressantes.
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sistemas na construção 
civil

-Atuar em equipes 
multidisciplinares

-Compreender e aplicar
ética e 
responsavelmente os 
saberes profissionais

-Avaliar o impacto das 
atividades da 
engenharia no contexto

veículos de 
comunicação

Solicitação de Acervo
Bibliográfico.

Bibliografia 
Básica Adquirida;
Acesso aos 
periódicos da 
CAPES e Normas
da ABNT.

Precisa de alguns 
ajustes, no 
entanto, medidas 
efetivas já estão 
sendo tomadas

Há Necessidade de 
acervo atualizado 
para bibliografias 
básicas, 
complementares. 

Melhoria na Filosofia
de Regimes de 
trabalho para 
docentes.

Carga horária 
elevada de 
professores 

Ainda não houve. 
É necessário 
entender que os 
encargos no ensino
técnico/médio são 
diferentes dos do 
ensino superior, 
em essência. 

Redução de carga 
horária e contração 
contribuirá para 
direcionar os 
docentes a ações de 
ensino, pesquisa e 
extensão.

Ações realizadas após a visita da comissão externa designada pelo MEC.

  laboratório de Hidráulica e Saneamento em pleno funcionamento; 
  laboratório de ensaios não destrutivos em pleno funcionamento; 
  revisão do Projeto Pedagógico do nosso Curso; 
 Conquistamos uma vaga para professor no edital do concurso vindouro; 
 Reuniões do colegiado e  NDE  com mais frequência; 
 Aquisição de títulos mais atuais para as bibliografias básica em complementar,

com  base  nas  necessidades  observadas  pelos  docentes,  já  antecipando-se  a
reformulação do nosso PPC. 

Tabela 6 - Potencialidades e fragilidades do Curso de Licenciatura em Matemática

Objetivos do Projeto Ações Realizadas
Resultados Observações

Fragilidades Potencialidades
Criar uma 
INFRAESTRUTURA 
básica para o 
funcionamento de um 
Curso Superior de Lic. em
Matemática

Abertura de 
Processo, frente ao 
setor de arquitetura 
do IFS, para a 
elaboração de 
Projeto 
Arquitetônico 
considerando os 
apontamentos em 
Infraestrutura 
avaliados pelo MEC

Não pode ser 
planejado os 
Laboratórios de 
Ensino de 
Matemática e de 
Informática

Ótimos espaços 
para:
 a Coordenação, 

com Secretaria;
 os Gabinetes de

professores.

Criação do espaço 
Sala de Monitoria

O espaço é muito 
pequeno

Os discentes estão 
recebendo um maior
apoio nas disciplinas
com maior índice de
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retenção 
Solicitação de 
inclusão do Projeto 
nas próximas obras 
do IFS/Campus 
Aracaju

Alocação em um 
prazo muito longo 
(previsão para 
conclusão das obras
em 2017)

Não houve

Burocracia Federal 
em liberar o IFS na 
aplicação de verbas 
em obras

Ótimo montante 
para as obras

Formar profissionais da 
educação capacitados para
atuar na educação básica e
em cursos de formação de
professores. Além de atuar
diretamente na elaboração
de materiais didáticos 
voltados para o ensino de 
Matemática e desenvolver
pesquisas no campo tanto 
na área da Educação 
Matemática como na 
Matemática Pura e/ou 
Aplicada. Além disso, 
aplica teorias matemáticas
na resolução de problemas
relacionados a diversas 
áreas do conhecimento 
nas quais o pensamento 
matemático se faz 
presente, como Física, 
Estatística, Biologia, 
Administração, 
Economia, Engenharia, 
entre outras. 

Reformulação do 
PPC do Curso de 
Lic. em Matemática

Pouco tempo para 
uma maior amostra

Pesquisa de mercado
no estado de Sergipe
com relação à Lic. 
em Matemática

Ótimo estudo 
apresentando um 
mercado 
abrangente no 
turno noturnoPesquisa de motivos

de Evasão de 
discentes do Curso 
de Lic. em 
Matemática do 
IFS/Campus Aracaju
Análise de 
modificações na 
grade curricular, 
sugeridas pela 
comissão do MEC

Ganho em ensino
para os discentes 
do curso

Implementar o 
programa 
PRODOCÊNCIA no
IFS

Não houve Elaboração de um 
projeto em conjunto 
com os cursos, do 
IFS, de Lic. em 
Química e Lic. em 
Física
Integração entre os 
cursos de Lic. em 
Matemática, 
Química e Física
Aprovação do 
projeto, frente à 
CAPES para os anos
de 2014 e 2015

Aquisição de 
materiais e 
equipamentos para o 
Laboratório de 
Ensino de 
Matemática

Não foi realizado as
compras solicitadas

Não houve Solicitação de 
comprar de 
material através 
do PCM 
02/2013/COLIM
A

Solicitação de 
contratação de um 
docente na área de 
matemática pura

Carga horária dos 
professores elevada 
e carência de 
professores efetivos

Diminuição da carga
horária dos docentes
desta área

Apresentação das
demandas de 
aulas na área X 
quantitativo de 
professores

Solicitação de 
Contratação de 
Técnico-
Administrativo

As atividades 
Administrativas, 
especificamente 
com fins de 
secretariado, 
sobrecarregam o 
coordenador.

Será elaborado 
edital de concurso 
para este fim.

Apresentação à 
Gerencia de 
Graduação do 
cargo 
Secretário(a) 
com item de 
avaliação de 
curso do MEC

Solicitação de Não houve Encaminhamento de Há Necessidade 
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Acervo Bibliográfico
atualizado.

processo de compra 
dos livros constantes
nas ementas 
reformuladas com 
recursos do 
orçamento 2013 do 
IFS

de acervo 
atualizado para 
bibliografias 
básicas, 
complementares 
e periódicos 
específicos para 
o curso.

Implementação do 
Projeto de Apoio ao 
Discente: Tópicos de
Matemática

Disponibilização de
espaço físico para o
projeto

Diminuir a Evasão e
retenção dos cursos 
Superiores da área 
de exatas

Tabela 7 - Potencialidades e Fragilidades do Curso de tecnologia em Automação
Industrial

Objetivos do
Projeto

Ações Realizadas Resultados Alcançados Observações
Fragilidades Potencialidades

A política para 
ensino, pesquisa, 
pós-graduação 
extensão.

Atividade de 
pesquisa: foram 
desenvolvidos dois 
projetos científicos 
ROBOT e SIRENE 
(para limitação de 
intervalos de aula) e 
trabalhos de 
conclusão de curso 
(TCC).

Cursos não 
iniciados, pós-
graduação e 
extensão não 
efetivados mas 
previstos no PDI.

Criação de novos 
cursos: Curso 
Superior de 
Tecnologia em 
Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas e 
Licenciatura e m 
Física em análise 
na PROEN. 
Licenciatura em 
Matemática em 
elaboração por 
comissão.

Foram realizadas três 
defesas de monografia

Responsabilidade 
social da instituição.

Oferece educação ao
aluno, em bases técnico 
científicas
visando a participação no
desenvolvimento social e
tecnológico.

Comunicação com a 
sociedade.

Restrita.

Política de pessoal 
docente e 
administrativo.

Constitui questão de 
nível institucional.

Organização e gestão
institucionais.

A coordenação é gerida 
somente pelo 
coordenador que conta 
com a ajuda de bolsista.

Infraestrutura. Adequada . Com
Laboratórios e salas 
de aulas totalmente 
ocupadas no turno 
noturno

Acervo 
bibliográfico 
ainda insuficiente 
para a dinâmica 
do curso.

Em caso de implantação 
de novos cursos 
necessitaremos de mais 
salas de aulas.

Planejamento e 
avaliação.
Atendimento ao 
estudante.

O atendimento é 
reduzido no 
período noturno.

No requisito assistencial 
nota-se a priorização dos 
cursos técnicos e proeja.  
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Sustentabilidade 
financeira.

Não possuímos 
autonomia financeira

Tabela 8 - Potencialidades e fragilidades do Curso de Saneamento Ambiental

Objetivos do
Projeto

Ações Realizadas:
Resultados Alcançados

Observações
Fragilidades Potencialidades

O Curso de 
Graduação 
Tecnológica em 
Saneamento 
Ambiental aqui 
proposto visa à 
formação de 
profissionais para 
atuarem na área de 
Meio Ambiente e 
Tecnologias de 
Saúde Pública, mais 
especificamente em 
planejamento, gestão
e operação de 
sistemas de 
Saneamento 
Ambiental, 
trabalhando as 
questões nos espaços
urbanos e rurais, 
visando promover 
uma melhor 
qualidade de vida 
para a população, 
aliada a um 
desenvolvimento 
racional e 
sustentáveis dos 
recursos naturais da 
região e do país.

Organização e Participação de 
Eventos - Encontros de 
Saneamento Ambiental, bem 
como I e II ENTECSAN - 
Discussões e Ações locais e 
regionais de Saneamento.
1ª Conferência Livre do Meio 
Ambiente do IFS.

Vinda de Palestrantes da área de 
Saneamento e Meio Ambiente

Falta de 
Recursos 
Financeiro e 
Logísticas para 
os Eventos.

Dedicação e Empenho 
dos Docentes e 
Discentes da CMA para
Organização e 
Participação de todos 
os Eventos dentro e 
fora do Estado

Participação 
Especial - 
CMA, GESS, 
DDE e Diretor -
Campus 
Aracaju / 
REITORIA do 
IFS

Aquisição de Bibliografia - CMA
/ Livros e Periódicos.
Consulta à coleção ABNT.

Reforma do Prédio da CMA 

Climatização e 
Aquisição de Novos 
Livros, Cadernos e 
Periódicos Técnicos 
Específicos.
IFS ou CMA?

Implantação de 
Sistemas de 
Informática e Logística 
- Controle de Livros
IFS ou CMA?

Incentivo a consultas 
na Biblioteca do 
Campus

Participação 
Especial - 
GESS, DDE e 
Diretor - 
Campus 
Aracaju – IFS.

- Parceria 
SEMARH.
Metodologia 
adotada por 
professores da 
CMA

Implantação/implementação de 
laboratórios

Falta de espaço 
físico para 
laboratórios 
específicos do 
curso.

Consolidação do 
Laboratório de 
Geoprocessamento

Implantação de 
Laboratório de 
Saneamento Ambiental

Conmpartilhamento do 
Laboratório de 
Microbiologia

Compartilhamento do 
laboratório de Química

Participação 
Especial CMA, 
NDE, 
professores e 
pedagoga.



116

O Tecnólogo em 
Saneamento 
Ambiental, formado 
pelo Instituto Federal
de Educação, 
Ciência e 
Tecnológica de 
Sergipe - IFS, estará 
apto para atuar em 
empresas públicas e 
privadas, indústrias, 
órgãos 
governamentais e 
não governamentais 
exercendo as 
seguintes funções:
Buscar soluções para
a sustentabilidade do
meio ambiente;
Estudar sistemas 
alternativos e 
supervisionar 
tratamento de águas;
Participar da 
elaboração de 
projetos de 
saneamento;
Cooperar em equipes
multidisciplinares na
Realização de EIA-
RIMA 
Fiscalizar a 
aplicação da 
Legislação 
Ambiental;
Gerir políticas 
públicas ambientais;
Participar de Planos 
Diretores e de 
programas de 
planejamento 
regional e urbano;
Propor e participar 
de programas de 
Educação Ambiental 
Informal.

Realização de visitas técnicas Falta de 
transporte

Empenho da 
Coordenadoria - CMA 
e Dedicação dos 
Dirigentes do IFS / 
Campus Aracaju

Participação 
Especial - 
CMA, GESS, 
DDE e Diretor -
Campus 
Aracaju / 
REITORIA do 
IFS

Divulgação nos diversos órgãos 
governamentais e empresas para 
dar visibilidade ao Curso 
Superior de Tecnologia em 
Saneamento Ambiental.

Falta de 
recursos e apoio
dos setores 
escola-empresa 
e comunicação.

Falta de 
produção de 
vídeo 
institucional 
para divulgação 
do curso.

Limitação 
insuficiente de 
verbas para esse
fim. 

Empenho e Dedicação 
da Coordenação do 
Curso e da Reitoria na 
abertura de convênios e
parcerias com  
empresas públicas e  
privadas, com o 
objetivo de  oportunizar
estágios e empregos. 

Seleção de monitores

Divulgação do Curso 
nessas prefeituras, 
oportunizando estágios 
e empregos para os 
alunos e egressos

Empenho dos docentes 
em participar desses 
eventos com recursos 
próprios para 
publicação de artigos e 
trabalhos.

Gerar dados que 
possam resultar em 
trabalhos e artigos 
publicáveis.

Participação 
Especial - 
CMA, GESS, 
DDE e Diretor -
Campus 
Aracaju – IFS

Participação 
Especial 
Reitoria- 
FUNCEFET, 
CMA, GESS, 
DDE e Diretor -
Campus 
Aracaju - IFS

Participação 
Especial 
CMA, docentes
- Campus 
Aracaju - IFS

Enviar documento informando da
necessidade de monitores para 
disciplinas específicas do curso.

Visitas oficiais com o Reitor nos 
órgãos SEMARH de Aracaju, 
CREA, DESO, SEMA.

Estabelecer parceria 
FUNASA/IFS para capacitação 
de funcionários das Prefeituras 
Municipais do Estado de Sergipe 
com objetivo de elaboração do 
Plano Municipal de Saneamento 
Básico.

Garantia de participação dos 
docentes em Simpósios, 
Congressos, para publicações de 
trabalho.

Participação dos docentes em 
Projetos de Pesquisa. 

Tabela 9 - Potencialidades e Fragilidades do Curso Superior de Licenciatura em
Química

Objetivos Ações Realizadas
Resultados Alcançados

Observações
Fragilidades Potencialidades

Formar professores 
de Química, para o 
ensino fundamental,
médio e 

1. III Simpósio de 
Licenciatura em Química;
2. Ampliação do nº de 
bolsas de Iniciação à 

Laboratórios inviáveis 
para trabalhar (muito 
quente);
Demora de chegar os 

Disponibilização 
de diversas 
modalidades de 
bolsas de pesquisa 

Atualmente o NDE tem 
trabalhado numa 
possível reformulação 
curricular, a fim de 
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profissionalizante, 
que tenham uma 
dimensão de 
interdisciplinaridade
e uma formação 
científica básica que
os incentive à 
reflexão, ao 
desenvolvimento da
pesquisa 
educacional e ao 
trabalho em equipe, 
desenvolvendo 
iniciativas para 
atualização continua
de seus 
conhecimentos 
integrados as 
mudanças 
tecnológicas e 
educacionais. 

docência/ CAPES 
(passou de 14 bolsas de 
2011 para  20 bolsas em 
2012 e agora para o ano 
de 2014 estamos com 24 
bolsas de iniciação à 
docência);
3. Aprovação de projetos 
PIBIC, PIBIT e PIBEX; 
4. Aquisição de 2 
cromatógrafos (1 gasoso 
e um líquido) e de um 
Espectrômetro de 
Infravermelho; 
5. Construção da sala de 
informática para os 
alunos da licenciatura em 
Química, equipada com 5
computadores e da sala 
de reuniões do NDE-
Colegiado; 
6. Instalação de divisórias
para criar as cabines de 
trabalho para os 
professores. 
7. Reforma do laboratório
35 (orgânica) e do 
laboratório de pesquisa.
8. Encaminhamento do 
Pedido de Compra de 
novas capelas para os 
laboratórios.
9. Agrupamento dos 
reagentes e solventes por 
compatibilidade;
10. Levantamento da 
demanda dos extintores 
para instituição pela CAE
juntamente com o pessoal
de Segurança do 
Trabalho.

pedidos de compras de 
reagentes e vidrarias;
Pouca divulgação do 
curso, em rádios, 
jornais escritos, mídia, 
cartazes, ônibus, etc;
Falta de técnico 
administrativo;
Mistura de salas de aula
de alunos dos níveis 
integrado, subsequente 
e superior;
Falta de espaço físico 
para alocar novos 
equipamentos; 
Laboratórios no piso 
superior sem 
acessibilidade a PNE.
Falta de extintores para 
os laboratórios; Saídas 
de emergência dos 
laboratórios 
inadequadas.

para os discentes, 
voltada 
principalmente à 
educação;
Aprovação dos 
alunos no ultimo 
concurso do 
estado; Excelente 
atuação do NDE 
destacada no 
relatório de 
avaliação in loco 
do MEC;
Corpo docente 
com 10 doutores e 
18 mestres.
Corpo docente 
bastante 
interessado na 
conquista de 
aprovação de 
projetos de 
pesquisa;
Corpo docente 
preocupado com a 
formação dos 
alunos;
Discentes 
interessados e 
esforçados;
Livros de ótima 
qualidade, no que 
se refere a autor e 
editora;
Bolsistas 
interessados e 
qualificados;
Coordenadoria 
bastante 
organizada.

melhor estruturar o 
curso e criar condições 
que possibilitem o aluno
o melhor 
aproveitamento das 
disciplinas.

Ações realizadas para atender as demandas apontadas pela comissão do MEC na visita 
externa.

 Nas fragilidades apontadas, foi adquirida a plataforma elevatória para contemplar
os laboratórios do piso superior do pavilhão de química, o processo da aquisição
já  encontra-se  na  situação  de  compra.  As  outras  fragilidades  ainda  não foram
solucionadas.

 Nas observações apontadas,  o projeto pedagógico do curso já foi reformulado,
sendo agora encaminhado para a Pró Reitoria de Ensino, solicitando apreciação no
conselho superior. O curso agora passa a ter 4 anos, o que antes contava com 3,5
anos. Esta reformulação, surge da necessidade de melhor estruturar o curso e criar
condições que possibilitem ao aluno o melhor aproveitamento das disciplinas.
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 Quanto a avaliação no ENADE (nota 3), é  possível que os professores façam um
intensivo dos conteúdos antes do período de avaliação. Porém, ainda não está em
total acordo. 

 Quanto ao relatório de avaliação do MEC:
 Foi sanada o quesito da acessibilidade dos laboratórios do piso superior do

pavilhão  da  química,  uma  vez  que  já  está  em  processo  de  compra  a
plataforma elevatória. 

 A produção do corpo docente teve nota 1, no momento os mesmos são
estimulados a publicarem e participarem com maior eficácia nos editais de
pesquisa (FAPITEC, IFS, CNPq, CAPES).

 O funcionamento do colegiado teve nota 2, uma vez que não havia uma
periodicidade de reuniões, no momento, há as reuniões que são agendadas
via calendário do IFS, assim como as extraordinárias.

 Gabinetes de trabalho para professor, teve nota 2, porém no momento não
há  como  ampliar  os  espaços  dos  docentes,  já  que  o  espaço  físico  da
instituição não permite.

 Foi  colocado  em  relatório  o  quesito  de  segurança  dos  laboratórios,  a
coordenação  incluiu  em ata  de registro  de preço,  o  número de  capelas
necessários  para  atender  os  laboratórios,  as  mesmas  já  providenciou  a
compra de capelas de exaustão mais moderna e eficientes,  porém ainda
não foram adquiridas.

Tabela 10 - Potencialidades e fragilidades do Curso de Gestão em Turismo

Objetivos dos Projetos Ações Realizadas
Resultados Observações
Fragilidades Potencialidades

Melhor acomodação do 
Laboratório de 
Hospedagem

Implantado em Sala 
anexa a 
Coordenadoria do 
Curso de Gestão em 
Turismo

O Laboratório de 
Hospedagem 
funciona 
provisoriamente 
dentro do espaço da 
Coordenadoria do 
Curso devido não 
termos outro espaço 
livre no campus 
Aracaju para sua 
acomodação.

Espaço de sala de 
aula, monitoria, 
oferecimento de 
cursos e  estágio 
para o Curso de 
Gestão em Turismo
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Melhor acomodação 
Laboratório de 
Ecoturismo

Implantado em Sala 
no Pavilhão Leyda 
Regis 

O Laboratório de 
Ecoturismo funciona 
em espaço 
fisicamente distante 
da Coordenadoria do 
Curso, o que afasta os
alunos deste e do 
controle desta; 
é necessário reforma 
do espaço, teto e 
vasculantes, evitando 
à entrada de chuva.

Espaço de sala de 
aula, monitoria, 
oferecimento de 
cursos e  estágio 
para o Curso de 
Gestão em Turismo

Implantação do 
Laboratório de 
Alimentos e Bebidas

Captação de recurso 
através de projeto. 

Falta de espaço 
adequado para 
instalação do 
Laboratório

Espaço de sala de 
aula, monitoria, 
oferecimento de 
cursos e  estágio 
para o Curso de 
Gestão em Turismo

Estamos com o 
recurso até final 
de 2014 para 
compra dos 
equipamentos do
Laboratório, 
porém não temos
espaço para sua 
instalação, 
correndo o risco 
de termos que 
devolver este.

Espaço para acomodação
para o Escritório Modelo
de Turismo

O espaço atual não 
está adequado para 
desenvolvimento de 
suas atividades, por 
ser pequeno e 
demanda de projetos 
ser crescente

Espaço de 
treinamento 
técnico-profissional
em atividades de 
consultoria turística

Compra de equipamentos
(móveis e eletrônicos) 
para implantação dos 
Laboratórios, Gabinetes 
para docentes e práticas 
docentes

Realizada a compra 
dos equipamentos via
PCM em 2013 e 
solicitados para 2014

A limitação de espaço
físico no IFS impede 
a compra de outros 
equipamentos 
essenciais ao 
desenvolvimento de 
atividades didático-
pedagógicas para os 
laboratórios e 
gabinetes de 
professores
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Definição de 6 Salas para
acomodação de 6 
períodos do Curso 
Superior em Gestão de 
Turismo

Definidas as salas por
turmas pelo setor de 
horários

As salas não são de 
exclusividade para o 
curso, o que impede 
de instalar 
equipamentos como 
computadores e data-
show 
de forma permanente,
dificultado o 
deslocamento destes 
pelos professores, e 
perdendo-se tempo na
instalação dos 
mesmos em sala de 
aula

Melhor equipar as 
salas de aulas para 
as aulas

Ganhar tempo de 
aula

Implantação de 
Gabinetes para 20 
docentes 

Será solicitado a 
Gerência de 
Graduação em 2014, 
devido a demanda 
levantada pela 
avaliação do MEC

Não existe esse 
espaço na 
Coordenadoria sendo 
fundamental no 
processo de avaliação
do curso

Espaço importante 
para atendimento de
aluno, pesquisa de 
professores

Ônibus para Visitas 
Técnicas e Micro-estágio
e Laboratório de 
Agenciamento e 
Guiamento

Solicitado e 
autorizado  via PCM 
em 2013

Demora no processo 
de compra

Espaço de sala de 
aula, oferecimento 
de cursos e  estágio 
para o Curso de 
Gestão em Turismo

Ampliar em até 50% de o
número de 
programas/projetos de 
pesquisa, extensão e 
inovação tecnológica.

Reuniões de 
sensibilização com 
professores

Incentivo aos 
discentes através de 
seminários, cursos e 
eventos promovidos 
pelo curso

Falta de espaço para 
orientação de 
projetos, como 
gabinetes de 
professores

Ampliar em 50% 
parcerias com 
instituições públicas e 
privadas com interesse 
social.

I e II Ciclos de 
Palestres e Debates 
em Empregabilidade 
no Turismo 
realizados em 2013.1 
e 2013.2

Grande participação
de alunos;

3 parcerias firmadas
com prefeituras de 
Sergipe para 
projetos de pesquisa
e extensão, além de 
estágio curricular 
obrigatório
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Ampliar em 100% o 
número de eventos 
acadêmicos 
interinstitucionais 
realizados nas áreas de 
Turismo e Hospitalidade

Realizados os:
I e II Ciclos de 
Palestres e Debates 
em Empregabilidade 
no Turismo;

V e VI Ciclos de 
Palestres e Debates 
em Turismo e 
Hospitalidade do IFS.

I Seminário 
Sergipano de Turismo
e Desenvolvimento 
territorial em 
Ambientes Costeiros

Espaço de 
discussão e 
parcerias do 
turismo e 
hospitalidade em 
Sergipe nos setores 
públicos e provados

Ampliar em 30% o 
acervo bibliográfico 
referente aos títulos 
indicados ao PPCs do 
curso.

Parte comprada em 
2012 e 2013

Assinatura de 6 Revista 
cientificas na área de 
turismo e hospitalidade

Solicito em 2014 a 
Coordenadoria de 
Biblioteca, Campus 
Aracaju

Não temos assinatura 
de Revista científica 
em Turismo

Tabela 11 - Potencialidades e fragilidades do Curso de Agroecologia

Objetivos Ações Realizadas
Resultados Alcançados

Observações
Fragilidades Potencialidades

- Acompanhar a 
atualização e execução 
dos Projetos Pedagógicos
dos Cursos de 
Graduação.

Encontros pedagógicos
realizados em cada
coordenadoria de curso
periodicamente.

Dificuldade de 
realização com a 
participação de todo 
corpo docente devido 
à incompatibilidade 
de horários 
disponíveis dos 
professores do curso. 

Observa-se o 
crescimento do 
curso, apesar das 
dificuldades inicias.
Os professores e 
alunos estão 
envolvidos em 
trabalhos de 
pesquisa e 
extensão, criação de
grupos de pesquisa 
e é crescente o 
sentimento de 
unidade no curso

Acompanhar as 
Avaliações Externas e 
Internas dos cursos de 

Preparar a comunidade
acadêmica para as

Se faz necessário uma 
maior sensibilização 
da comunidade 

A participação da 
comunidade na 
avaliação interna  e 
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Graduação. avaliações internas
Sensibilizar os docentes 
para avaliação externa;

acadêmica quanto à 
importância das 
avaliações para o 
curso e Instituição - 
IFS

externa poderá ser 
maximizada através
de reuniões 
esclarecedoras e da 
sensibilização via 
DEE e direção geral
do Campus

Acompanhar os 
resultados do ENADE

Oficinas visando a
preparação dos discentes 
para o ENADE

Adaptação dos 
horários dos 
professores e alunos 
para realização das 
oficinas

Muito embora não 
tenha tido a 
participação dos 
alunos no ENADE, 
os professores vem 
apresentando 
disposição em 
auxiliar os alunos 
para o exame

Resultados dos
alunos no ENADE;

Criar novos programas 
de extensão com 
amplitude social e 
fortalecer os programas 
existentes

O IFS estimula a
produção acadêmica
através dos programas
previstos em seu plano
de carreira docente

Dificuldade relativo à 
carga horária, 
infraestrutura da 
instituição

…

Desenvolvimento 
de
projetos de 
extensão

Potencialidades e Fragilidades do Curso de Licenciatura em Física em
2013/14

Objetivos do Projeto Ações Realizadas
Resultados

Observações
Fragilidades Potencialidades

Formar o Físico-
Educador-Pesquiador, 
profissional adequado 
a atuar nas diversas 
instâncias do ensino 
do mundo 
contemporâneo, que 
possui competências e 
habilidades descritas 
no parecer CNE/CES 
1.304/2001.

Realização da 
Jornada de Física – 
encontro científico 
anual dedicado a 
divulgar e discutir 
pesquisas em todas as 
áreas da Física.

Sem apoio logístico
do IFS.

Permite a difusão de 
novos conhecimentos 
em Física e Ensino de 
Física, e a interação dos
alunos com docentes e 
alunos de outras IES.

Já foram realizadas 
duas jornadas (2012
e 2013).

Realização de 
colóquios – palestras 
mensais seguidas de 
debates sobre diversos
temas relevantes para 
a formação do 
professor-pesquisador.

Não há. Um espaço para a 
contínua divulgação e 
troca do conhecimento 
adquirido/produzido por
docentes e alunos do 
curso de Licenciatura 
em Física.

A ser iniciado em 
25/04/2014 com a 
palestra do Prof. 
Uibson sobre os 
resultados do II 
Congresso Nacional
de Formação de 
Professores (07 a 09
de abril).
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Participação no 
PRODOCÊNCIA – 
Programa de 
Consolidação das 
Licenciaturas.

Não há. Um espaço para o 
diálogo entre
licenciandos, docentes 
do IFS e da educação 
básica da rede pública

Projeto em parceria 
com as 
Licenciaturas em 
Química e 
Matemática do IFS.

Estimulo aos docentes
para realizarem 
pesquisa (PIBID, 
PIBIC, PIBIT etc).

Por conta da alta 
carga horária de 
aulas, os docentes 
não conseguem se 
dedicar 
adequadamente à 
confecção de 
projetos e 
realização de 
pesquisa.

Há projetos PIBID, 
PIBIC e PIBIT sendo 
executados.

Atualmente há 16 
bolsistas PIBID, e 
todos os alunos 
aprovados nas 
disciplinas do 
primeiro período 
possuem bolsa de 
iniciação ou 
monitoria.

Solicitação de 
revisão do RED – 
Regulamento de 
Gestão de Encargos 
Docentes (Resolução 
nº 36/2011/CS).

Dificulta a 
realização de 
pesquisa.

Não há. Embora 
sobrecarregados, os 
docentes têm 
realizado pesquisa.

Atender as diretrizes 
curriculares para os 
cursos de Física, de 
acordo com o parecer 
CNE/CES 1.304/2001 
e as recomendações 
expressas pela 
SETEC/MEC a 
respeito das 
Licenciaturas em 
Ciências da Natureza a
serem implantadas nos
Institutos Federais.

Reformulação do 
PPC.

Atraso de um 
semestre na 
conclusão do curso 
para um aluno, mas,
por um erro no 
antigo PPC, sem a 
reformulação o 
aluno não poderia 
concluir o curso.

Proporcionará uma 
melhor formação aos 
estudantes.

Primeiro PPC 
construído com o 
Colegiado e o NDE 
em funcionamento.

Solicitação de acervo
bibliográfico.

Parcialmente 
adquirido.

Previsão de compra do 
restante do acervo em 
2014.

Será necessário 
uma expansão da 
biblioteca do 
Campus Lagarto 
para acomodar todo
o acervo.

Solicitação de 
compra de 
equipamentos para 
experiências de 
Física Moderna.

Ainda não foram 
adquiridos os 
equipamentos do 
laboratório de 
Física Moderna.

Enquanto o IFS não 
adquire os 
equipamentos, serão 
utilizados simuladores, 
e será buscado um 
convênio com a UFS 
para a utilização dos 
laboratórios do curso de
Licenciatura em Física 
do Campus Itabaiana.

Já foram 
protocolados três 
PCMs (Pedido de 
Compra de 
Material) para os 
equipamentos do 
laboratório de 
Física Moderna, um
em 2012, um em 
2013, e o mais 
recente em 
08/01/2014.
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Solicitação de 
contratação de 
professores.

Para a 
integralização do 
curso (oferta de 
todos os períodos) 
há a necessidade de
ao menos mais 
quatro docentes de 
Física, um docente 
de Matemática e 
um docente de 
Pedagogia.

Atividades 
administrativas 
sobrecarregam 
alguns docentes.

Previsão de contratação 
de docentes em 2014/1 
usando o cadastro de 
reservas do concurso 
público de que trata o 
edital 16/2011, e de 
contratação em 2015 
através de novo 
concurso para professor
efetivo.

A contratação, 
através de concurso 
público, de novos 
professores efetivos
em regime de 
dedicação exclusiva
é indispensável para
o funcionamento do
curso.

Contribuir para reduzir
a grande demanda por 
professores 
capacitados a ensinar 
Física para alunos da 
Educação Básica.

Ações de divulgação 
e valorização do 
curso, tanto para os 
alunos, quanto para a 
comunidade externa.

Há muitas vagas 
ociosas.

Embora com grandes 
deficiências na 
formação educacional 
básica, a maioria dos 
alunos ingressantes 
permanece no curso e 
são dedicados.

Os alunos do curso 
são moradores da 
região centro-sul de
Sergipe. Muitos são
oriundos de 
povoados, o que os 
torna agentes 
transformadores de 
suas comunidades.

Implantação de 
programa de 
monitoria.

Poucos alunos 
satisfazem os pré-
requisitos para 
serem monitores e 
têm interesse.

Auxiliar os alunos nos 
estudos principalmente 
das disciplinas de 
matemática do início do
curso, em que a 
deficiência na formação
educacional básica gera 
grandes dificuldades de 
aprendizagem.

Parte da falta de 
interesse dos alunos
em serem monitores
deve-se ao baixo 
valor da bolsa, R$ 
220,00, em 
comparação com o 
valor das bolsas de 
iniciação (CAPES e
CNPq), R$ 400,00.



125

Implantação de 
programa de 
preceptoria, em que 
cada professor-
preceptor orienta um 
grupo de alunos.

Professores 
sobrecarregados.

Auxiliar o aluno na 
tomada de decisões ao 
longo de toda sua 
formação, visando 
principalmente diminuir
a evasão e a retenção.

Produz dados 
estatísticos sobre o 
perfil dos alunos.

Programa iniciado 
em janeiro de 2014.

Solicitação de 
melhoria na infra-
estrutura.

Ausência de sala de
professores.

Ausência de sala de
atendimento a 
alunos.

Ausência de sala de
pesquisa.

Espaço de estudo 
para os alunos é 
insuficiente.

Previsão de construção 
de um novo prédio do 
IFS/Campus Lagarto 
para acomodar os 
cursos superiores.

Não há data 
definida para a 
construção do novo 
prédio.
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6  -  DIMENSÃO  3  –  A  RESPONSABILIDADE  SOCIAL  DA

INSTITUIÇÃO

Analisando os documentos oficiais do IFS a CPA verificou que a IES possui

uma política  visando a  Responsabilidade  Social  com o objetivo  de  contribuir  para  o

desenvolvimento  da  região  onde  a  mesma  está  inserida.Várias  ações  já  foram

evidenciadas na na dimensão 2 (dois) deste relatório.

É função do IFS é promover educação profissional e tecnológica, ofertando

cursos nos diversos níveis e modalidades de ensino em sintonia com as demandas sócio

laborais, contribuindo para o desenvolvimento dos arranjos produtivos locais e regionais.

No projeto de criação dos INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO são

notórias as responsabilidades e o compromisso social dessas instituições, que estão sendo

convocadas  a  contribuírem  com os  programas  e  processos  de  desenvolvimento  e  de

inclusão  social  em  um  país  historicamente  marcado  por  enormes  contradições  na

distribuição dos bens socialmente produzidos. 

Há  que  se  considerar  que  o  papel  requerido  das  instituições  federais  de

educação profissional e tecnológica implica grande responsabilidade e o IFS enfrentará

grandes desafios. Esta Instituição vem aperfeiçoando, transformando e (re) significando

as suas práticas, no sentido de responder satisfatoriamente a essas responsabilidades e aos

compromissos oriundos desse modelo que ora se apresenta.

O Instituto posiciona-se de maneira estratégica, enquanto instituição pública,

nesse projeto de nação que busca a construção de uma sociedade justa e igualitária, pois

através da educação e do trabalho pode-se assegurar inclusão social. 

Nesse contexto, temos o compromisso de proporcionar educação profissional

e  tecnológica  que  prepare  o  educando  não  apenas  para  o  emprego,  mas  para  gestar

saberes que permitam sua inserção de maneira proativa nos processos produtivos formais

e  informais,  sem  perder  de  vista  a  interlocução  com  outras  políticas  públicas  que

fomentem ações de pesquisa, difusão de saberes e inclusão social.

A tabela a seguir mostra ações da IES voltadas para esta dimensão.
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Tabela 12 - Dimensão 3 - A responsabilidade social da Instituição

Objetivos Ações Realizadas Resultados Alcançados Observações

Fragilidades Potencialidades

- Ampliar os projetos 
de responsabilidade 
social da IFS.

Banner nas instalações 
internas explicando e 
divulgando todas as 
ações;

Divulgação das
atividades de
responsabilidade
social

Aproximar a 
comunidade ao IFS 
através dos projetos de 
responsabilidade social

- Analisar os projetos 
pedagógicos dos cursos
para identificar as 
ações visando à 
responsabilidade social 
da IES.

Projetos dos cursos 
com ações voltadas 
para a responsabilidade
social;

Participação de 
todos os docentes 
nas reuniões 
pedagógicas

Formar cidadãos com 
consciência acerca da 
responsabilidade social

Ampliação do 
escritório modelo de 
construção civil

Projetos para 
comunidade carente

Ampliação da equipe Criação da 
unidade do 
campus Lagarto

Reestruturação do 
escritório Modelo de 
Turismo

Projetos na 
comunidade

Integração dos 
campi

Ampliação e 
fortalecimento para a 
década olímpica 

Novas turmas das 
Mulheres Mil

Formação de duas 
turmas na estrutura da 
verticalização do 
ensino

Turmas em todos os 
campi

No ano de 2013 
600 alunas 
ingressaram no 
programa e 
estão em fase de
conclusão do 
curso

Criação do Projeto 
CantIFS

implantado em 2013 Divulgação para 
comunidade

 Contempla alunos, 
servidores, 
profissionais 
terceirizados do IFS e 
comunidade externa

Todos
paticipantes  são
selecionados
através  de  teste
prático  pelos
dois  professores
contratados  que
atuam  como
preparadores
vocais  e
regentes  para  a
condução  do
projeto.

Criação do projeto 
vôlei sentado em 
parceria Centro 
Integrado de Esportes 
Paratletas  

Os alunos assistem e
Participam de jogos
Na modalidade vôlei
sentado

O Ifs foi sede do
V E VI campeonato
Brasileiro masculino
De vôlei sentado em
2012 e 2013

Comentário da CPA: Analisando os dados acima, verifica-se que a IES possui uma

politica voltada para responsabilidade social. Resalta-se que várias ações voltadas

para esta dimensão foram evidenciadas nos progamas extensão do IFS.
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7 - DIMENSÃO 4 – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

A assessoria de comunicação do IFS, atualmente, responde pela nomenclatura de

Coordenação de Comunicação Social e Eventos – CCOM, sendo subordinado à reitoria.

Esta  coordenação  funciona,  basicamente,  como  uma  ferramenta  que  amplia  as

possibilidades da instituição ser ouvida pela sociedade e seu público-alvo, informando-os

sobre suas ações. Com a expansão do IFS, a administração do fluxo das informações se

torna cada vez mais necessária à medida que se seleciona as mais relevantes e de que

forma elas devem chegar ao público.

7.1 Principais atribuições da CCOM

a) Clipagem diária dos principais jornais impressos que circulam em Sergipe;

b) Produção e divulgação de matérias jornalísticas;

c) Cobertura jornalística e fotográfica de eventos do IFS;

d) Relacionamento com a imprensa (programação e agendamento de entrevistas,

mobilização para atos do IFS, sugestão de pauta;

e) Administração  das  contas  institucionais  do  IFS  nas  redes  sociais  (Orkut,

Facebook, Twitter)

f) Produção da newsletter semanal;

g) Atualização do site;

h) Criação de material gráfico para divulgação de eventos promovidos pelo IFS;

i) Criação de toda papelaria institucional;

j) Organização e apoio a eventos (formatura, congressos, palestras, minicursos);

k) Monitoramento/coordenação dos murais do IFS.

7.2 CCOM – Sua relação com os outros campi

A estrutura da comunicação nos campi e na reitoria do IFS funciona de forma

hierárquica, onde a CCOM tem o papel de coordenar toda comunicação referente ao IFS.
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Uma das metas a serem alcançadas, inclusive apresentado no último Plano de

Desenvolvimento  Institucional  –  PDI  2009-2014,  é  a  implantação  de  setores  de

comunicação em todos os campi do IFS que, apesar de serem subordinados às Direções

Gerais dos Campi, têm uma relação direta com a CCOM, principalmente com relação ao

relacionamento com o público externo (figura 1).

7.3 Objetivos Estratégicos 2013

a) Desenvolver Ações e Instrumentos de Comunicação no IFS

a) Elaborar  Plano  de  Desenvolvimento  de  Comunicação  Social  do

IFS;
b) Criação do novo site do IFS;
c) Ampliar a utilização dos meios de comunicação para divulgação

do IFS;
d) Consolidar o Boletim Informativo IFS;
e) Implantar setores Comunicação nos campi;
f) Promover/ampliar a comunicação institucional no site do IFS;
g) Produção de vídeos mensais com os gestores, tratando de assuntos

de interesse do público do IFS.

b) Consolidar a Identidade do IFS

a) Desenvolver peças e campanhas promocionais e comunicacionais

do Instituto;

Figura 1 - CCOM – Sua relação com os outros campi
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b) Promover oficinas de comunicação para comunidade do IFS (Ex:

oficina de fotografias, Media Training, etc)

c)  Definir  projeto  de  comunicação  visual  do IFS e  implantá-lo  em

todos os campi e Reitoria:

- Padronização dos murais;

- Padronização da papelaria e material institucional;

- Criação da nova sinalização.

Comentário da CPA

Visando oferecer serviços educacionais com qualidade a comunidade, o IFS possui o

serviço  de  ouvidoria  que  procura  resolver  problemas  evidenciado  pelos    atores

institucionais da IES.
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8 - DIMENSÃO 5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, DE CARREIRA

DO  CORPO  DOCENTE  ECORPO  TÉCNICO

ADMINISTRATIVO,  SEU  APERFEIÇOAMENTO,

DESENVOLVIMENTO  PROFISSIONAL  E  SUAS  CONDIÇÕES

DE TRABALHO

Para  esta  dimensão  a  CPA  buscou  traçar  o  perfil  docente  e  técnico

administrativo.  Procuramos  também  analisar  as  políticas  previstas  nos  documentos

oficiais  da instituição,  que visam o incentivo,  a  capacitação e a  contratação dos  seus

funcionários 

8.1 Corpo Docente

8.1.1 Políticas de qualificação

A Política  de  Capacitação  docente  do  IFS será  estabelecida  nos  seguintes

níveis formativos:

 Cursos de pós-graduação stricto sensu: mestrado e doutorado recomendado

pela CAPES;

 Cursos  de  pós-graduação  lato  sensu:  aperfeiçoamento  (180  horas)  e

especialização (360 horas);

 Curso, estágio ou treinamento com duração entre um e seis meses;

 Licença para Capacitação, conforme disposto no Regime Jurídico Único;

 Licença de curtíssima duração: congresso, seminário, missão ou eventos

compatíveis com as atividades docentes;

 Cursos especiais para realização de estudos em uma área de conhecimento

específica, com duração máxima de 18 meses.

 Os  cursos  ou  treinamentos  com  duração  de  um  a  seis  meses,

compreenderão um conjunto de metas acadêmicas para desenvolvimento

de estudo prático  e/ou  teórico,  cuja  importância  para  a  implementação,

implantação e execução de planos e/ou projetos no IFS seja devidamente

comprovada  e  com  parecer  da  Direção  de  Ensino  e  liberação  da

coordenadoria onde o professor esteja lotado.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm
http://www.capes.gov.br/
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As diretrizes de capacitação dos servidores serão determinadas pelo Comitê

Gestor  de  Qualificação,  que  será  composto,  por  meio  de  portaria,  pelos  seguintes

membros:

 Pró - Reitor de Ensino (presidente do comitê)

 Pró-Reitor de Gestão de Pessoas 

 Pró - Reitor de Administração

 Gerentes Educacionais dos Campi 

 Diretores dos Campi

 Membro da CPPD (Comissão Permanente de Pessoal Docente) e 

 Membro  do  CIS/PCCTAE  (Comissão  Interna  de  Supervisão/Plano  de

Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação);

Essas diretrizes envolvem as seguintes linhas de trabalho:

8.1.2 Capacitação acadêmica

a) Apoio na formação de especialistas e mestres: dada a atual configuração da

capacitação dos docentes a prioridade é a de fomentar a formação de mestres e doutores,

tomando por referência as necessidades do IFS e os APL (arranjos produtivos locais) em

que os Campi estão atuando no estado. 

b) Apoio em programas de doutorado: Para a institucionalização da pesquisa

acadêmica será necessário, além da formação de especialistas e mestres, o estímulo da

qualificação  dos  docentes  ao  doutorado,  dada  à  importância  e  possibilidade  de

aprimoramento da qualidade dos cursos de graduação e, principalmente, pós-graduação

(lato e stricto sensu) que serão oferecidos no IFS.

c)  Apoio  para  participação  em  eventos  científicos:  Fomentar  e  apoiar  a

participação dos docentes em eventos científicos,  principalmente com apresentação de

trabalhos. São de suma importância à socialização e discussão dos trabalhos de pesquisa

que  têm  rebatimentos  positivos  e  necessários  no  processo  de

ensino/aprendizagem/pesquisa/extensão.

d) Apoio no intercâmbio de docentes  entre  instituições:  Auxílio  tanto para

envio de docentes a outras instituições de educação, como para recebimento de docentes

de outras instituições no curso, no sentido de troca de experiências e atualização nas áreas

de qualificação. 
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e)  Apoio  na  Produção  de  dissertações,  teses  e  publicações  científicas:

Estimular e apoiar a participação dos docentes na publicação e apresentação dos trabalhos

de  pesquisa  de  forma  continuada,  em  rede  com  outras  instituições  de  ensino  para

fortalecer os grupos de pesquisa, o IFS.

8.1.3 Capacitação institucional

a) Apoio para participação em eventos pedagógicos: Auxílio para participação

em eventos de socialização de construção e aplicação de projetos pedagógicos, bem como

em questões de práticas didático-pedagógicas, sempre que solicitado pelos Coordenadores

dos Cursos.

b)  Apoio  para  participação  em  cursos  técnico-instrumentais:  Auxílio  para

participação em cursos de aplicação de sistemas computacionais, matemática e estatística

aplicada,  ou  outros  conteúdos  técnico  -  instrumentais  fundamentais  para  o  ensino  e

pesquisa.

8.1.4 Critérios do plano de qualificação

Os critérios do Plano de Qualificação dos docentes serão determinados pelo

Comitê Gestor, tendo ainda como objetivos:

1)  Elaborar  o  plano  de  formação,  capacitação  e  requalificação  geral  da

Instituição;

2) Definir as diretrizes de qualificação e os indicadores a serem avaliados;

3) Estruturar as ações para implementação do plano;

4) Avaliar processos de solicitação de docentes e/ou técnico-administrativos

para afastamento e/ou prorrogação de afastamento;

5) Propor à Direção Geral a liberação e/ou prorrogação de afastamento de

docentes;

6)  Acompanhar  os  relatórios  periódicos,  (trimestrais  ou  semestrais),  dos

docentes afastados, avaliando a continuidade da capacitação;

7)  Definir  os  procedimentos  para  eventual  substituição  dos  professores  do

corpo docente;
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8) Estabelecer normas para o cumprimento das obrigações previstas, através

de resolução específica do Comitê. 

8.1.5 Critérios balizadores para capacitação

a) Formação de especialistas e mestres

 docentes em IFS final, após a realização do exame de qualificação;

 docentes que nunca receberam auxílio para a titulação;

 docentes com maior tempo de trabalho no IFS.

b) Formação de Doutores

 docentes aprovados em programa de doutorado;

 docentes com maior tempo de trabalho no IFS.

c) Participação em eventos científicos

 docentes com aprovação de apresentação de trabalhos;

 participação  como  ouvinte,  quando  deliberado  pelo  Coordenador  do

Curso,  mediante  justificativa  da  relevância  do  evento,  bem  como  socialização  dos

resultados através de seminários e relatórios aos demais professores da coordenadoria do

curso.

d) Intercâmbio de docentes

 docentes  com  atividades  ligadas  à  área  de  atuação  do  interessado,

mediante avaliação do Coordenador do Curso e Gerência Educacional.

e) Participação em cursos técnico-instrumentais

 demanda da realidade atual dos cursos e necessidades comprovadas dos

docentes durante suas capacitações;

 docentes vinculados ao curso com demandas comprovadas.

Será compromisso dos Docentes a apresentação de relatórios, semestralmente,

das atividades desenvolvidas no período equivalente e, também, socializar os avanços da

sua pesquisa,  através de apresentações,  seminários  e artigos amplamente divulgados e

sociabilizados no IFS. 

A Operacionalização da Política de Qualificação Docente será acompanhada

pelo Comitê  Gestor  da Qualificação,  avaliando  semestralmente  o desenvolvimento  da
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política,  incluindo  a  análise  e  parecer  dos  projetos  cuja  natureza  seja  a  capacitação

acadêmica e institucional.

Durante a implementação da Política de Capacitação Docente,  levando em

consideração o conjunto de atividades que realiza, cada campus deverá elaborar um Plano

Quinquenal,  no  qual  devem constar  as  necessidades  de  qualificação  dos  docentes  do

campus.

Os planos dos campi deverão ser consolidados para a elaboração do Plano

Geral de Capacitação Docente do IFS.

O plano  de  capacitação  de  cada  campus  poderá  ser  ajustado  anualmente,

mediante justificativa aprovada pelo chefe de departamento ou gerente de ensino de cada

campus.

Ao final  de cada período letivo referido,  os campi deverão encaminhar  ao

Comitê  e  Gestor  de  Qualificação  uma análise  da  sua  capacidade  de  manutenção  dos

afastamentos planejados, acompanhada de uma proposta de contratação de professores

substitutos, quando necessário, ficando, desde já, expressa que a falta desse planejamento,

implicará a impossibilidade de solicitação de afastamento do docente das suas atividades; 

Para a elaboração do Plano Geral de Capacitação Docente o Comitê Gestor de

Qualificação  estabelecerá  prazos,  normas  e  resoluções  de  acordo  com  a  capacidade

operativa do IFS, a Política de Ensino e as demandas dos cursos ofertados, o nível de

qualificação do pessoal docente lotado em cada campus, respectivo tempo de serviço e

situação funcional, bem como previsão de aposentadorias; a apresentação de um quadro

que  projete  os  recursos  humanos  a  serem capacitados  em seus  respectivos  níveis  de

qualificação e a definição de áreas prioritárias de capacitação para o IFS.

8.1.6 Plano de Carreira

A  Carreira  dos  Docentes  do  IFS  rege-se  pela  Lei  n.°  12.772/2012  que

estrutura  o  Plano  de  Carreira  e  Cargos  de  Magistério  do  Ensino  Básico,  Técnico  e

Tecnológico,  composto  pelos  cargos  de  nível  superior  do  Quadro  de  Pessoal  das

Instituições Federais de Ensino, subordinadas ou vinculadas ao Ministério da Educação,

que integram a Carreira de Magistério de 1° e 2° Graus do Plano Único de Classificação e

Retribuição de Cargos e Empregos de que trata a Lei n.º 7.596, de 10 de abril de 1987   1  .   

1A Lei n.º 7.596, de 10 de abril de 1987 instituiu o Plano Único de Classificação e Retribuição de
Cargos e Empregos – PUCRCE, regulamentado pelo Decreto n.º 94.664, de 23 de julho de 1987,

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7596.htm
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O regime jurídico segue o instituído pela Lei n.º 8.112 de 11 de dezembro de

1990, observadas as disposições do novo plano de carreira e cargos.

8.1.7 Regime de trabalho

Os  docentes  do  quadro  efetivo  do  IFS  estão  submetidos  aos  regimes  de

trabalho estabelecidos no Art. 20 da Lei n.º 12.772/2012: 

 tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho; 

 40  (quarenta)  horas  semanais  de  trabalho,  em  tempo  integral,  com

dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão

institucional;

 Excepcionalmente, a IFE poderá, mediante aprovação de órgão colegiado

superior competente, admitir a adoção do regime de 40 (quarenta) horas

semanais  de  trabalho,  em  tempo  integral,  observando  2  (dois)  turnos

diários completos, sem dedicação exclusiva, para áreas com características

específicas.

Os  docentes  que  optarem  pelo  regime  de  dedicação  exclusiva  poderão

realizar:

 remuneração de cargos de direção ou funções de confiança; 

 retribuição  por  participação  em  comissões  julgadoras  ou  verificadoras

relacionadas ao ensino, pesquisa ou extensão, quando for o caso; 

 bolsas de ensino, pesquisa, extensão ou de estímulo à inovação pagas por

agências oficiais de fomento ou organismos internacionais amparadas por

ato, tratado ou convenção internacional; 

 bolsa  pelo  desempenho  de  atividades  de  formação  de  professores  da

educação básica, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil ou de outros

programas oficiais de formação de professores;

 bolsa para qualificação docente, paga por agências oficiais de fomento ou

organismos nacionais e internacionais congêneres;

 direitos  autorais  ou  direitos  de  propriedade  intelectual,  nos  termos  da

legislação  própria,  e  ganhos  econômicos  resultantes  de  projetos  de

publicado no DOU de 24 de julho de 1987, normatizado pelas Portarias n.º 474 e 475/87/MEC de
26 de agosto de 1987, publicadas no DOU de 31 de agosto de 1987.
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inovação tecnológica,  nos termos do  art.  13 da Lei  no 10.973, de 2 de

dezembro de 2004;

 outras hipóteses de bolsas de ensino, pesquisa e extensão, pagas pelas IFE,

nos termos de regulamentação de seus órgãos colegiados superiores;

 retribuição pecuniária, na forma de pro labore ou cachê pago diretamente

ao  docente  por  ente  distinto  da  IFE,  pela  participação  esporádica  em

palestras, conferências, atividades artísticas e culturais relacionadas à área

de atuação do docente; 

 Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, de que trata o art. 76-A da

Lei no 8.112, de 1990;

 Função Comissionada de Coordenação de Curso - FCC, de que trata o art.

7º da Lei nº 12.677, de 25 de junho de 2012;

 retribuição  pecuniária,  em  caráter  eventual,  por  trabalho  prestado  no

âmbito de projetos institucionais de ensino, pesquisa e extensão, na forma

da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994; 

 retribuição pecuniária por colaboração esporádica de natureza científica ou

tecnológica em assuntos de especialidade do docente, inclusive em polos

de inovação tecnológica, devidamente autorizada pela IFE de acordo com

suas regras.

8.2 Corpo Técnico Administrativo

8.2.1 Políticas de qualificação

Considerando  que  o  IFS  tem  como  principal  objetivo  oferecer  educação

profissional de qualidade, em conformidade com as demandas sociais e com as rápidas

transformações advindas dos avanços científicos e tecnológicos, faz-se mister à promoção

do desenvolvimento pessoal e profissional do seu quadro de servidores.

Entendendo a Política de Gestão das Pessoas como elemento fundamental do

planejamento  da  Instituição,  o  IFS  se  propõe  a  trabalhar  com  política  definida  de

capacitação  e  qualificação  dos  seus  agentes  organizacionais  para  atender  as  novas

demandas  organizacionais.  Busca-se  assim  garantir  a  participação  dos  servidores  em

programas de formação e de educação continuada para favorecer  o exercício  de suas

funções e para favorecer melhoria da qualidade de suas vidas.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8958.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12677.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12677.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art76a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art76a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art13
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Para tanto, foi criada a Comissão de Elaboração do Plano de Capacitação com

o objetivo  de  diagnosticar  as  necessidades  individuais  e  institucionais  dos  servidores

técnico-administrativos.  Para o referido  diagnóstico  a  Comissão utilizou  questionários

com  perguntas  abertas  e  fechadas  que  pudessem  responder  de  modo  satisfatório  a

pesquisa e  retratar  as  reais  necessidades  dos  servidores.  Este  instrumento  possibilitou

traçar o perfil do público alvo além de identificar a possibilidade para a proposição de

cursos, nos quais estariam de acordo com os níveis de qualificação e capacitação proposto

por este Programa e com o interesse dos servidores.

A partir  do  referido  trabalho,  a  atual  gestão  se  propõe a  estabelecer  uma

política de desenvolvimento e valorização do servidor técnico-administrativo, seguindo o

que preconiza a Lei n° 11.091, de 12 de janeiro 2005,  a qual institui o Plano de Cargos e

Carreiras dos Técnico-Administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino.

O Programa de Capacitação apresentado é entendido como um conjunto de

ações  voltadas  para  o  desenvolvimento  institucional  por  meio  da  capacitação,

aperfeiçoamento.

8.2.2 Plano de carreira

O Plano de Carreira do quadro de pessoal dos técnico-administrativos do IFS,

encontra-se estruturado pela Lei n.º 11.091 de 12 de janeiro de 2005, publicado no DOU

de  13/01/2005,  sendo  denominado  de  Plano  de  Carreira  dos  Cargos  Técnico-

Administrativos em Educação – PCCTAE.

O regime jurídico dos cargos estruturados no PCCTAE é o instituído pela Lei

n.º 8.112 de 11 de dezembro de 1990, em conformidade com as disposições da Lei n.º

11.091/2005. 

8.2.3 Regime de trabalho

Os técnico-administrativos do IFS estão submetidos aos regimes de trabalho

estabelecidos pelo Decreto n.º 94.664, de 23 de julho de 1987, publicado no DOU de 24

de julho de 1987, normatizados pelas Portarias n.º 474 e 475/87/MEC de 26 de agosto de

1987, publicadas no DOU de 31 de agosto de 1987, sendo este de 40 horas semanais de
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trabalho,  ressalvados  os  casos  em  que  legislação  específica  estabeleça  jornadas

diferenciadas de trabalho.

As  tabelas  a  seguir  mostram  quantitativo  de  docentes  da  IES  e

Potencialidades e fragilidades desta dimensão.

Índice de Titulação do Corpo Docente  

O objetivo é quantificar o índice de titulação do corpo docente considerando
5sub-grupos: Graduado(G), Aperfeiçoado(A), Especialista(E), Mestre(M) e Doutor(D).

O índice será calculadoutilizando pesos conforme expressão abaixo:

Índice = G*1+A*2+E*3+M*4+D*5 / G+A+E+M+D

Fonte: IFS/PROGEP

Tabela 13 - Titulação do Corpo Docente - IFS – 2012

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS)
2012

Campus
Aracaju

Graduado Aperfeiçoado Especializado Mestre Doutor Total

Quantidade 10 1 57 112 31 211
Peso 1 2 3 4 5 -

Quantidade
X Peso

10 2 171 448 155 786

VII - Índice de Titulação do Corpo Docente/Campus =786/211= 3,72
Campus
Lagarto

Graduado Aperfeiçoado Especializado Mestre Doutor Total

Quantidade 3 0 25 35 9 72
Peso 1 2 3 4 5 -

Quantidade
X Peso

3 0 75 140 45 263

VII - Índice de Titulação do Corpo Docente/Campus = 263/72=3,65
Campus

São
Cristóvão

Graduado Aperfeiçoado Especializado Mestre Doutor Total

Quantidade 3 0 14 44 17 78
Peso 1 2 3 4 5 -

Quantidade
X Peso

3 0 42 176 85 306

VII - Índice de Titulação do Corpo Docente / Campus= 306/ 78 = 3,92
Campus

Itabaiana
Graduado Aperfeiçoado Especializado Mestre Doutor Total

Quantidade 0 0 5 7 2 14
Peso 1 2 3 4 5 -

Quantidade
X Peso

0 0 15 28 10 53

VII - Índice de Titulação do Corpo Docente / Campus= 53/14=3,78
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Campus
Glória

Graduado Aperfeiçoado Especializado Mestre Doutor Total

Quantidade 0 0 0 9 0 9
Peso 1 2 3 4 5 -

Quantidade
X Peso

0 0 0 36 0 36

VII - Índice de Titulação do Corpo Docente / Campus= 36/9= 4
Campus
Estância

Graduado Aperfeiçoado Especializado Mestre Doutor Total

Quantidade 3 0 6 11 0 20
Peso 1 2 3 4 5 -

Quantidade
X Peso

3 0 18 44 0 65

VII - Índice de Titulação do Corpo Docente / Campus= 65/20= 3,25
Índice de Titulação do Corpo Docente = 1509/404= 3,73

Tabela 14 - Titulação do Corpo Docente - IFS – 2013

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS)
2013

Campus
Aracaju

Graduado Aperfeiçoado Especializado Mestre Doutor Total

Quantidade 10 1 58 113 32 214
Peso 1 2 3 4 5 -

Quantidade
X Peso

10 2 174 452 160 798

VII - Índice de Titulação do Corpo Docente/Campus =798/214= 3,72
Campus
Lagarto

Graduado Aperfeiçoado Especializado Mestre Doutor Total

Quantidade 5 0 28 38 09 80
Peso 1 2 3 4 5 -

Quantidade
X Peso

5 0 84 152 45 286

VII - Índice de Titulação do Corpo Docente/Campus = 286/80=3,57
Campus

São
Cristóvão

Graduado Aperfeiçoado Especializado Mestre Doutor Total

Quantidade 03 0 15 44 17 79
Peso 1 2 3 4 5 -

Quantidade
X Peso

3 0 45 176 85 309

VII - Índice de Titulação do Corpo Docente / Campus= 309/ 79 = 3,91
Campus

Itabaiana
Graduado Aperfeiçoado Especializado Mestre Doutor Total

Quantidade 0 0 7 8 3 18
Peso 1 2 3 4 5 -

Quantidade 0 0 21 32 15 68
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X Peso
VII - Índice de Titulação do Corpo Docente / Campus= 68/18=3,77

Campus
Glória

Graduado Aperfeiçoado Especializado Mestre Doutor Total

Quantidade 0 0 0 23 1 24
Peso 1 2 3 4 5 -

Quantidade
X Peso

0 0 0 92 5 97

VII - Índice de Titulação do Corpo Docente / Campus= 97/24= 4,04
Campus
Estância

Graduado Aperfeiçoado Especializado Mestre Doutor Total

Quantidade 3 0 7 11 0 21
Peso 1 2 3 4 5 -

Quantidade
X Peso

3 0 21 44 0 68

VII - Índice de Titulação do Corpo Docente / Campus= 68/ 21= 3,23
Índice de Titulação do Corpo Docente = 1626 / 436= 3,72

Fonte: IFS/PROGEP

Como se pode observar nos quadros acima, entre os anos de 2012 e 2013

a qualificação do corpo docente do IFS manteve-se estável, ocorrendo, entretanto,

um incremento no número de docentes. Resta ressaltar, que no ano de 2012 o IFS

implantou Programa de Bolsas de Incentivo à Qualificação, buscando estimular a

qualificação do corpo docente e técnico-administrativo da instituição. Além disso, o

IFS  mantêm  uma  parceria  com  a  UFS,  na  qual  esta  disponibiliza  vagas

institucionais,  nos  mais  variados  programas  de  pós-graduação  stricto  sensu

oferecidos por esta, para os docentes e técnicos administrativos do IFS.

Quadro Atual de Servidores Técnico-Administrativo

Campus

Alfabetizado
sem curso

regular

Ensino
Fundamental

Ensino
Médio

Graduado Especialista Mestrado Doutorado

20 30 40 20 30 40 20 30 40 20 30 40 20 25 30 40 20 30 40 20 40
Aracaju 1 11 57 67 1 1
Lagarto 16 22 2 1

São
Cristóvão

3 3 22 1 31 24 6 1

Estância 7 8 8
Itabaiana 3 12 3 1

Glória 3 14 7 1
Reitoria 15 51 4 1
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TOTAL -- -- 4 -- -- 14 -- -- 123 1 -- 205 -- 1 -- 49 -- -- 10 -- 1

Tabela 15 - Dimensão 5 - As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do
corpo técnico administrativo

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS
RESULTADOS ALCANÇADOS

OBSERVAÇÕES
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES

Melhorar a 
política de 
seleção do 
corpo docente e
técnico-
administrativo 
da IFS.

Contratação de 
Professores via concurso 
público; Programa de 
Avaliação do 
Desempenho do Corpo 
Docente; Plano de 
Carreira Docente 
amplamente divulgado e 
reconhecido pelo corpo 
docente; 

Dificuldades 
operacionais de levar 
a cabo as ações.

Titulação do corpo 
docente

69 novas vagas 
ofertadas para 
professores em 
diversas áreas com 
nomeação prevista 
para março de 2012

Promover a 
Capacitação 
Docente.

Convênios com outras 
IES para capacitação do 
corpo docente e técnico 
administrativo do IFS.
(minter   e Dinter)

Tempo de Magistério do 
corpo docente

Incentivo a 
horas de 
dedicação à 
IES.

Acréscimo na 
remuneração para 
dedicação integral do 
docente

Banco de Professores 
Equivalentes é 
limitador de 
concessão de DE

Regime de trabalho do 
corpo docente em DE

Com o incremento no 
Banco de Professor 
Equivalente, houve 
um aumento na 
concessão de DE. 
Sendo que, 
atualmente, 80% do 
corpo docente está sob
o regime de DE.

Incentivo à 
qualificação 
docente

Aprovação do 
Regulamento de 
Afastamento dos 
Docentes para pós-
graduação stricto senso

Limitação do 
quantitativo de 
professores 
substitutos para cobrir
o afastamento

Política de qualificação 
do corpo docente

No ano de 2012 a 
instituição implantou 
o Programa de Bolsas 
de Qualificação.

Promover a 
Capacitação 
dos Técnicos 
Administrativos
em Educação

Promoção da Capacitação
dos servidores TAE

Liberação dos 
servidores pelas 
chefias imediatas

Grande disposição dos 
servidores para o seu 
aperfeiçoamento e 
melhoria do desempenho

Foi retirado do edital a
exigência de 
autorização das 
chefias para 
capacitação, embora 
haja um critério de 
limite quantitativo por
setor. O Programa de 
Bolsas de 
Qualificação atende os
TAEs
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Promover a 
formação 
continuada e 
interação entre 
os servidores e 
intercâmbio de 
informações e 
saberes

Promoção de diversos 
eventos ao longo do ano.

Grande participação e 
demanda cada vez maior 
por parte dos servidores

Reformular o 
processo de 
avaliação de 
desempenho 
dos servidores.

Iniciado o processo de 
reformulação do processo
de avaliação com ênfase 
aos aspectos 
comportamentais e de 
desenvolvimento dos 
servidores

Inexistência de um 
modelo que 
contemple os aspectos
desejados

Determinação do 
principal gestor do IFS 
em promover a ação

Comentário da CPA: As tabelas acima revelam que o Instituto Federal de Sergipe

desenvolveu  nos  últimos  anos  uma  politica  voltada  para  capacitação  do  corpo

docente  visando à melhoria contínua da IES e possui um quadro de funcionários

aptos a oferecer serviços educacionais que atendam aos anseios da comunidade.
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9 - DIMENSÃO 6 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO,

ESPECIALMENTE  O  FUNCIONAMENTO  E

REPRESENTATIVIDADE  DOS  COLEGIADOS,  SUA

INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA,  E A PARTICIPAÇÃO DOS

SEGMENTOS  DA  COMUNIDADE  UNIVERSITÁRIA  NOS

PROCESSOS DECISÓRIOS

9.1 Estrutura Organizacional com as Instâncias de Decisão

A  estrutura  organizacional  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia de Sergipe está em fase de construção, buscando adequar-se aos dispositivos

regulamentados pelo Ministério da Educação e às condições preexistentes. No Instituto

Federal  de  Sergipe  implementar-se-á  estrutura  organizacional  de  gestão  escolar  em

conformidade  com  Estatuto  aprovado  pelo  Ministro  de  Educação,  regulamentando

competências e atribuições no Regimento Geral do IFS e no de seus Campi. 

Conforme  Estatuto  construído  coletivamente,   tem-se  a  seguinte  estrutura

macro do Instituto Federal de Sergipe:

I. ÓRGÃOS SUPERIORES

l) Conselho Superior;

 Auditoria Interna.

m) Colégio de Dirigentes.

n) Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão;

o) Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

II. ORGÃOS EXECUTIVOS

a) Reitoria;

 Gabinete;

b) Pró-Reitorias:

 Pró-Reitoria de Ensino;

 Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Extensão;

 Pró-Reitoria de Administração;
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 Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

 Pró-Reitoria de gestão de pessoas

c) Diretorias Sistêmicas

 Diretoria de Desenvolvimento Educacional;

 Diretoria de Extensão;

 Diretoria de Pesquisa e Inovação;

 Diretoria de Orçamento e Finanças;

 Diretoria de planejamento e gestão;

 Diretoria de Assistência Estudantil ;

 Diretoria de Tecnologia da Informação;

 Diretoria de Projetos e Obras.

d) Campi

 Campus Aracaju;

 Campus São Cristovão;

 Campus Lagarto;

 Campus Estância;

 Campus Itabaiana;

 Campus Nossa Senhora da Glória.

 Campus Propriá, Nossa senhora do Socorro, Tobias Barreto e Poço

Redondo *

* Campi em implantação.

III. ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS

a) Comissão de Ética

b) CPAD

c) CPPD (Comissão Permanente de Pessoal Docente);

d) CIS/PCCTAE (Comissão Interna de Supervisão/Plano de Carreira dos

Cargos Técnico-Administrativos em Educação);

e) COSESMT

f) DCE
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Figura 2 - Organograma Funcional do IFS



147

9.2 Autonomia do IFS em Relação à Mantenedora

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - IFS - ins-

tituição criada nos termos da Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, mediante a inte-

gração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe - CEFET-SE com a Escola

Agrotécnica Federal de São Cristóvão - EAFSC-SE, vinculado ao Ministério da Educa-

ção, possui natureza jurídica de autarquia, pessoa jurídica de direito público, sendo deten-

tor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e discipli-

nar. O IFS é organizado em estrutura multicampi, com proposta orçamentária anual iden-

tificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos soci-

ais e benefícios aos servidores.
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Figura 3 - Plano Estratégico do IFS 2012-2014
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10  -  DIMENSÃO  7  –  INFRA-ESTRUTURA  FÍSICA,

ESPECIALMENTE A DE ENSINO E PESQUISA, BIBLIOTECA,

RECURSOS  DE  INFORMAÇÃO  E  COMUNICAÇÃO

(INSTALAÇÕES GERAIS, BIBLIOTECA E LABORATÓRIOS E

INSTALAÇÕES ESPECÍFICAS)

Nos últimos  anos  o IFS vem investindo  na sua  infraestrutura,  procurando

adaptar  seus  espaços  com  a  finalidade  de  atender  às  necessidades  da  comunidade.

Atualmente  vem  executando  a  reforma  do  ginásio  esportivo,  o  qual  constitui  um

importante  elo  com a  comunidade  acadêmica.  Vale  ressaltar  que  a  Instituição  tem se

adequado à legislação vigente para atender aos portadores de necessidades especiais. O

IFS  possui  um núcleo  exclusivo  para  o  atendimento  aos  portadores  de  necessidades

especiais.

10.1 Infraestrutura e Expansão Física e Lógica

Um processo de mudança é um impulso que tem início, mas não tem fim. Os

resultados são esperados a longo prazo porque o que vale não é o tempo do relógio, e sim

o tempo das pessoas. À medida que as pessoas se desenvolvem, todo o restante evolui,

pois estamos falando de seres vivos que interagem: as pessoas individualmente, os grupos

e a instituições como entidades maiores. 

Jair & Burkhard. 

10.1.1 Serviços de Infraestrutura Concluídos em 2013: 

Projetos de arquitetura e complementares de engenharia para os blocos
de  Alojamento,  Posto  Médico,  Guaritas  e  Didática  no  campus  São
Cristóvão.

A ampliação do número de cursos e, consequentemente, do número de alunos

e professores do campus São Cristóvão demandou um incremento no número de salas de

aulas e laboratórios ali existentes. Por isso, projetos de arquitetura e engenharia foram

elaborados para que se construísse um novo bloco de aulas didáticas que comportasse 20

novas salas de aulas e 08 laboratórios. Juntamente a esses equipamentos, também foram
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projetados um posto médico,  uma nova guarita  e,  tendo em vista que os alojamentos

atuais tanto não comportam o número de alunos internos como estavam em mal estado de

conservação, também foram projetados dois novos prédios de alojamentos: masculino e

feminino.

Ainda  em  2013,  tão  logo  esses  projetos  foram  finalizados,  as  obras  de

construção desses equipamentos foram licitadas e iniciadas.

Planta baixa da didática (térreo) do campus São Cristóvão. Fonte: acervo Dipop.

Readequação do refeitório e do pátio do bloco Leyda Régis no campus
Aracaju.

Em virtude das obras de construção da supracitada administração do campus

Aracaju,  foi  necessário  contratar  serviços  que  readequassem  o  antigo  refeitório  do

campus, que estava subutilizado, para o funcionamento provisório do setor de Tecnologia

da  Informação  e  Comunicação  e  da  Administração  do  campus.  Além  disso,  visando

aproximar  a  biblioteca  desse  campus  aos  padrões  de  ensino  exigidos  para  os  cursos

superiores,  ampliando  sua  área  cerca  de  4  vezes  da  atual,  ela  foi  temporariamente

transportada para o térreo do pavilhão Leyda Régis, que teve parte de seu pátio térreo

dividida por divisórias de vidro para recepcionar esse funcionamento provisório. Esses

serviços  são  imprescindíveis  ao  bom  funcionamento  dos  setores  supracitados  que

funcionam  em  instalações  obsoletas,  herdadas  do  antigo  CEFET,  e,  portanto,
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subdimensionadas para o atendimento da comunidade e processamento dos dados a eles

direcionados,  o  que  torna  precário  o  funcionamento  atual  e  limita  a  capacidade  de

crescimento da Instituição e de atendimento aos alunos e servidores.

Refeitório reformado do campus Aracaju. Fonte: Acervo Dipop. 

Porção do pátio do bloco Leyda Régis Adaptado para receber biblioteca provisória no campus Aracaju.
Fonte: Acervo Dipop.

Locação de sede temporária para a reitoria.
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O incremento do corpo administrativo na transição do Cefet/SE para Instituto

Federal de Sergipe, não foi acompanhado do espaço necessário a sediar a Administração.

Em  decorrência,  a  reitoria  elaborou  um  projeto  de  construção  para  a  nova  sede,

atualmente em fase de licitação. No lapso necessário construção da obra, a Administração

rumou das instalações insuficientes no campus Aracaju para um espaço temporário, que

suprisse a demanda de espaço da Reitoria, suas Pró-reitorias e Procuradoria Federal. Por

isso a Administração locou um prédio com térreo e 3 pavimentos elevados, na Avenida

Jorge Amado para abrigar cerca de 90 servidores que compõem a administração central. 

Fachada da sede temporária da reitoria locada à Avenida Jorge Amado. Fonte: acervo Dipop.

10.1.2 Serviços de Infraestrutura em Desenvolvimento: 

Obras de complementação do campus Estância.

Parte  da  segunda fase do plano de expansão da  rede  federal  de  educação

profissional  e  tecnológica,  a obra de construção do campus Estância  foi  retomada no

segundo semestre de 2012 e seu término é previsto para março de 2014. 



153

 
Canteiros de obras no campus Estância, vista da Fachada. Fonte: acervo Dipop.

Projetos  complementares  de  engenharia,  orçamentos  e  especificações
para  a  construção  da  nova  Sede  Administrativa  do  Campus  Aracaju,
Biblioteca, Mini-teatro e Salas S no campus Aracaju.
A Administração  contratou  um  pacote  de  projetos  complementares  a  um

estudo de arquitetura que teve por base adequar as instalações do Campus Aracaju através

de obras de construção de um novo espaço administrativo, ampliação da hoje insuficiente

biblioteca,  transformação  do  auditório  num  espaço  cultural  ativo  nos  moldes  de  um

miniteatro,  adequar  os  estacionamentos  e  os  acessos  por  novas  guaritas,  bem  como

projetando uma ampliação futura do “Bloco de Aulas Didáticas S”. 

Os  serviços  consistem  na  elaboração  de  estudos  preliminares,  avaliações

técnico-econômicas  e  de  alternativas  de  construções  sustentáveis,  projetos  básicos  e

executivos, especificações técnicas de materiais e serviços, memoriais descritivos e de

cálculo, cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária, todos são peças técnicas

necessárias a uma obra planejada e comprometida com a economicidade e eficácia do

emprego de métodos construtivos. 

Os serviços tiveram como ponto de partida os documentos técnicos fornecidos

pelo IFS e devem adotar soluções voltadas para a construção sustentável, com a escolha

de  materiais  e  tecnologia  que  gerem  baixo  impacto  ambiental,  implicando  num

empreendimento com uso eficiente de energia e água, conforto dos ambientes, e baixa

geração de resíduos durante a execução da obra.
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Perspectiva artística do novo prédio administrativo e miniteatro do campus Aracaju. Fonte: acervo Dipop.

Perspectiva artística do novo Bloco Didática “S” no campus Aracaju. Fonte: acervo Dipop.

Perspectiva artística do interior da nova biblioteca do IFS no campus Aracaju. Fonte: acervo Dipop.

Obras de ampliação e reestruturação do campus Aracaju: 
Concluídos os projetos complementares e da orçamentação e planejamento

das  obras,  no  primeiro  semestre  de  2014  foi  licitada  a  construção  da  nova  sede  da

Administração,  Biblioteca,  Mini-teatro,  Estacionamentos,  Guaritas  e  Urbanização  do

campus Aracaju. Essas obras permitiram a total renovação daquele campus que hoje tem
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na escassez de área útil  um impeditivo para a abertura de novos cursos, laboratórios,

bibliotecas  bem  como  diversos  entraves  administrativos  decorrentes  da  escassez  de

espaço para locar seu pessoal. 

Readequação  das  instalações  elétricas  dos  campi  Aracaju  e  São
Cristovão. 
Diante  das  reformas e  construções  de novas  instalações  para  os  campi  de

Aracaju  e  São Cristóvão,  visando  tanto  a  segurança  da  comunidade  como também a

disponibilidade adequada de energia para que todas as atividades nas sedes dos IFS sejam

plenamente  desenvolvidas,  tornou-se  indispensável  readequar  as  instalações  elétricas

desses campi através de obras de:

 Nova  subestação  abrigada  de  750KVA,  aumentando  os  até  então  500KVA

disponíveis no campus Aracaju;

 Instalação  de  13  novos  transformadores  e  quadros  elétricos,  assim  como

substituição de outros quadros existentes, provocando aumento na carga instalada
e aumento da confiabilidade no sistema.

Subestação e posteamento no campus São Cristóvão, obra de reforma elétrica. Fonte: acervo Dipop.

Elaboração de projetos para implementação do sistema de abastecimento
de água do Campus IFS de São Cristóvão.
O abastecimento  de água do campus  São Cristóvão é  feito  atualmente  de

forma  artesanal  e  pouco  funcional,  por  isso,  fez-se  necessário  realizar  análises  da
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qualidade da água extraída do Rio Poxim que é posteriormente bombeada e distribuída às

dependências do campus. A execução desses estudos permitiu definir a melhor opção de

intervenção e, pelos projetos elaborados, dotar o sistema da qualidade necessária para o

abastecimento de água, seja pela substituição de tubulações e equipamentos, hoje num

estágio avançado de deterioração, decorrente da extinção de sua vida útil operacional;

seja  pela  melhorar  da  qualidade  do  tratamento  da água fornecida,  que  pode ser  hoje

questionável  dada  a  pouca  eficiência  dos  dispositivos  ali  instalados,  como  tanque

decantador,  filtros,  clorador,  etc).  está  previsto  para  2014  a  licitação  da  obra  de

otimização do traçado da rede de distribuição, adequando-o a demandas atuais e futuras, e

a  instalação  de  dispositivos  de  medição  de  vazão  e  pressão  ao  longo  do  sistema,

permitindo o controle e aferição do consumo setorizado ou total do campus.

Porção do projeto para implementação do sistema de abastecimento de água do Campus IFS de São
Cristóvão. Fonte: acervo Dipop. 
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Complementação/  conclusão  da  construção  do  campus  de  N.  Sra.  da
Glória.
Em virtude da rescisão contratual com a empresa anteriormente responsável

pela construção do campus Nossa Sra. da Glória/SE, que impôs a interrupção daquelas

obras, o IFS relicitou a retomada dos serviços de construção, atendendo, assim, à 2ª fase

do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica.

Quando  concluído,  o  campus  Nossa  Senhora  da  Glória/IFS  atenderá  a

carência de ensino de cursos técnicos e tecnológicos da região em que se insere. A Dipop

tem  atuado  desde  então  no  sentido  de  mitigar  o  impacto  social  da  postergação  da

inauguração.

Canteiro de obras do campus N. Sra. do Socorro. Fonte: acervo Dipop.

Construção dos alojamentos feminino e masculino, do posto médico e da
guarita do campus São Cristóvão.
A criação de novos cursos de níveis técnicos  e superiores  no campus São

Cristóvão incrementou o número de alunos internos e semi-internos que precisam de um

local adequado para permanecerem durante a semana, gerando uma demanda por novos

espaços de alojamentos, feminino e masculino. Destaca-se que as condições dos atuais

espaços de alojamento não atendem de forma adequada às necessidades do campus. Além

disso, o referido campus possui uma equipe de profissionais da área de saúde (médica,

odontólogo, psicóloga e enfermeira) para atendimento dos discentes, mas os mesmos não

contam  com  uma  infraestrutura  adequada  às  suas  necessidades,  prejudicando  o

andamento dos trabalhos. Com intuito de melhorar as condições de atendimento médico

aos  alunos,  se  fez  necessário  construir  um  posto  médico  que  comportasse  as  áreas

adequadas para cada finalidade. Por fim, tendo em vista a questão prioritária de segurança
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de todo o campus, também se previu a construção de uma guarita na entrada da unidade,

aprimorando, assim, o controle de acesso.

Perspectiva Artística do Alojamento do campus São Cristóvão. Fonte: acervo Dipop.

Canteiro de obras dos alojamentos do campus São Cristóvão. Fonte: acervo Dipop.

Construção  da  Didática  (bloco  de  salas  de  aulas  e  laboratórios)  do
Campus São Cristóvão
A criação de novos cursos de níveis técnicos  e superiores  no campus São

Cristóvão, com o consequente aumento do número de alunos e professores, fez com que a

quantidade atual de salas de aulas e de laboratórios para as disciplinas de aulas práticas,

se  tornasse  insuficiente  para  o  atendimento  da  demanda,  gerando  a  necessidade  de

construir  novos  ambientes  que  comportem  o  incremento  no  número  de  estudantes  e

professores de forma adequada,  permitindo que os alunos possam fazer a interligação

entre a teoria e a prática, aprimorando, assim, seus conhecimentos técnicos. 
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Perspectiva artística do novo bloco de Didática do campus São Cristóvão. Fonte: acervo Dipop.

Canteiro de Obras do novo bloco de Didática do campus São Cristóvão. Fonte: acervo Dipop.

Construção dos campi proveniente da 3ª fase do Plano de Expansão da
Rede Federal de Educação Tecnológica 
A expansão da Rede Federal de Ensino, que promove através de instrumentos

democráticos a interiorização do ensino tecnológico em âmbito nacional, oferece ao IFS a

oportunidade de expandir o número de municípios nos quais sedia e ministra o ensino no

estado de Sergipe. Disso resultou a implementação de novos campi nas cidades de Tobias

Barreto, Propriá, N. Sra. Do Socorro e Poço Redondo. Para tal, o IFS adotou um Projeto

de Arquitetura Padrão elaborado pelo Instituto Federais do Paraná, com consultorias dos

de servidores dos Institutos de São Paulo, Rio Grande do Norte, e Sergipe. Esse Projeto

Padrão tornou-se num dos dois  modelos  que a  Secretaria  de Educação  Profissional  e

Tecnológica (SETEC), do governo federal, determinou que devessem ser empregados na

construção dos campi próprios da etapa III de expansão da rede. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=798&id=286&option=com_content&view=article
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=798&id=286&option=com_content&view=article
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Partindo desse Projeto de Arquitetura Padrão, mas ciente da necessidade de

adaptá-lo criticamente  às  peculiaridades  geopolíticas  e  sociais  de cada um dos novos

municípios sede, o IFS licitou a elaboração de projetos complementares de engenharia

que permitissem adequar  o modelo  SETEC aos sítios  em que fossem implantados.  A

diversidade de usos e formas de ocupação, no conjunto das cidades sede que congrega, é

um desafio que o IFS tem de equacionar, também, através de revitalizações, expansões e

construções  de  edifícios.  Este  desafio  é  recepcionado  pelo  Instituto  como  uma

oportunidade de crescer e modernizar-se, para cumprir com a sua tarefa maior: garantir

um ambiente digno e democrático a alunos, professores e servidores que compõem a sua

comunidade acadêmica. 

Assim, o IFS está executando a implementação da primeira etapa dos campi:

Perspectiva artística de projeto padrão d os campi N. Sra. Socorro, Propriá, Tobias Barreto e Poço Redondo.
Fonte: Acervo Proad IFPR, 2012. 

Perspectiva artística e vista interna do Bloco Didático do projeto padrão campi N. Sra. Socorro, Propriá,
Tobias Barreto e Poço Redondo. Fonte: Acervo Proad IFPR, 2012. 
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Tobias Barreto.
No município de Tobias Barreto-SE o projeto padrão da SETEC foi adaptado

e implantado,  permitindo a  licitação  da construção do primeiro  bloco de biblioteca  e

didático-administrativo, bem como a urbanização, terraplanagem da porção frontal, e o

cercamento com muro de todo o campus. O contrato para a construção da primeira etapa

foi assinada em 30/07/2013. O IFS prevê licitar  mais 03 novos prédios que abriguem

didáticas, laboratórios, quadras e refeitório até o ano de 2015. 

Execução de serviços no canteiro de obras do campus Tobias Barreto. Fonte: acervo Dipop.

Construção da primeira etapa do campus do município de Nossa Sra. do
Socorro.
Também  fruto  do  Plano  de  Expansão  III  da  Rede  Federal  de  Educação

Tecnológica, no campus de Nossa Senhora do Socorro a implantação do projeto padrão da

SETEC foi adaptada e, nessa etapa inicial, foi licitada a construção do primeiro bloco de

biblioteca  e  didático-administrativo,  bem  como  a  urbanização  da  porção  frontal,  e

terraplanagem e o cercamento  de todo o campus.  O IFS prevê  licitar  mais  03 novos

prédios que abriguem didáticas, laboratórios, quadras e refeitório até o ano de 2015. 
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Execução de serviços no canteiro de obras do campus N. Sra. do Socorro. Fonte: acervo Dipop.

Construção da 1ª etapa do campus IFS de Propriá.
Também  fruto  do  Plano  de  Expansão  III  da  Rede  Federal  de  Educação

Tecnológica,  no  campus  de  Propriá  a  implantação  do  projeto  padrão  da  SETEC  foi

adaptada e, nessa etapa inicial, foi licitada a construção do primeiro bloco de biblioteca e

didático-administrativo, bem como a terraplanagem, cercamento e urbanização de larga

porção  do  campus.  O  contrato  para  a  construção  da  primeira  etapa  foi  assinada  em

19/11/2013.  O  IFS  prevê  licitar  mais  03  novos  prédios  que  abriguem  didáticas,

laboratórios, quadras e refeitório até o ano de 2015. 

Construção da 1ª etapa do campus do município de Poço Redondo.
Também  fruto  do  Plano  de  Expansão  III  da  Rede  Federal  de  Educação

Tecnológica, no campus de Poço Redondo a implantação do projeto padrão da SETEC foi

adaptada e, nessa etapa inicial, foi licitada a construção do primeiro bloco de biblioteca e

didático-administrativo,  bem como a terraplanagem e urbanização  de larga  porção do

campus. O contrato para a construção da primeira etapa foi assinada em 22/11/2013. O

IFS prevê licitar mais 03 novos prédios que abriguem didáticas, laboratórios, quadras e

refeitório até o ano de 2015.

Complementação/ conclusão da construção do campus de Itabaiana/SE.
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As obras para conclusão do campus tiveram reinício em janeiro de 2014. A

construção foi anteriormente Interrompida em virtude das patologias apontadas no laudo

técnico  da  análise  da  estrutura,  das  recomendações  feitas  pela  CGU  realizadas  no

Relatório  de  Demandas  Especiais  Nº  00224.000664/2012-24,  da  má  qualidade  dos

projetos fornecidos pela prefeitura municipal e da necessidade de aprovação dos projetos

nos órgão competentes (ADEMA, CBM, etc), o que ensejou a rescisão de contrato com a

empresa MGM Construções Ltda, a Dipop elaborou aprofundado estudos e projetos que

subsidiaram uma nova e consistente licitação,  buscando sanar os danos resultantes  do

primeiro contrato. A previsão é que o campus Itabaiana seja inaugurado em 2015. 

Execução  de  reforma  em  espaço  do  ginásio  de  esportes  do  campus
Aracaju, para a implantação de academia de ginástica.
Como  a  antiga  sala  de  ping-pong  do  ginásio  do  campus  Aracaju  estava

subutilizada, foram contratados serviços de engenharia para adaptá-la numa academia de

ginástica, os equipamentos foram adquiridos pelo IFS noutra licitação específica. 

Academia de ginástica do campus Aracaju. Fonte: acervo Dipop.
 Execução  de  piso  de  alta  resistência,  com  reforço  de  subleito,  no
estacionamento de veículos oficiais do campus Aracaju
O piso do estacionamento de veículos oficiais  do campus Aracaju cedeu e

apresentava riscos de acidentes aos usuários do local. Visando sanar esses riscos e, como

o estacionamento se localiza nas cercanias do ginásio de esportes do campus, foi licitada

a construção de um pavimento de alta resistência que pudesse ser explorado, em parte

como estacionamento, e noutra como palco para eventos culturais. 
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Construção de piso no estacionamento de veículos oficiais no campus Aracaju. Fonte: acervo Dipop.

Projetação de um Centro de Treinamento de Cães Guia no campus São
Cristóvão.
No primeiro semestre de 2014 será licitada a construção de um Centro de

Treinamento de Cães Guia no campus São Cristóvão com base em projeto e orçamentos

de  engenharia  concluídos  no  ano  de  2013.  Essa  obra  é  de  suma  importância,  pois

oferecerá às pessoas com deficiência visual o direito de se deslocarem com segurança e

autonomia pelas ruas, locais públicos e demais ambientes da cidade com o auxílio de um

cão guia (labrador). O projeto segue um modelo desenvolvido no campus IFS Camboriú,

piloto  entre  a  Rede Federal  de  Ensino  Técnico  e  Tecológico  na  oferta  desse  tipo  de

instrução. 

A ação faz parte do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência -

Viver Sem Limite, que tem o objetivo de implantar centros nas cinco regiões do País,

contemplando  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de  Sergipe  no

município  de  São Cristóvão/SE.  O estudante  aprenderá  a  formar  cães-guias  e  deverá

desenvolver aptidão para viabilizar o processo de união entre o cão-guia e o deficiente

visual.   Observando a NBR9050/2004 de acessibilidade,  entre  outros  equipamentos  a

serem construídos, a estrutura do Centro contará com administração, unidade de adoção,

canil,  clínica  veterinária,  convivência,  unidade  de  isolamento,  maternidade,  posto  de

observação, unidade de treinamento, estacionamento e casa de lixo. 
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Canteiro de Obras do Centro de Treinamento de Cães Guias do IF/Catarinense Camboriú. Fonte: acervo Dipop.

Reforma da suinocultura do campus São Cristóvão.
Tendo em vista  as  condições  de  conservações  preocupantes  dos  prédios  e

principalmente  das  estruturas  de  madeira  que  compõem a  cobertura  da  suinocultura,

algumas delas devido a ação de cupins já caíram, faz-se necessária uma reforma urgente

em todos os prédios que fazem parte dessa unidade. Destaca-se que devido ao risco de

desabamento da cobertura o único setor da mesma que está ativado é a TERMINAÇÃO,

os outros foram interditados até a reforma. Por isso, está em fase de conclusão o projeto

referente a esse reforma geral com previsão para iniciar a obra em 2013.

Projetação de um complexo esportivo no campus São Cristóvão.
Como  a  prática  de  esportes  é  uma  atividade  dinâmica  que  contribui  na

formação ampla dos indivíduos em seu aspecto social, bem como no desenvolvimento de

seu lado individual, através de oportunidades lúdicas que proporcionam equilíbrio entre

corpo, mente e espaço. Além de desenvolver as habilidades motoras de todos, e manter

elementos terapêuticos, sejam eles emocionais ou físicos. E como também, observando-se

a necessidade de criação de um espaço para realização de eventos, faz-se imprescindível a

construção de um ginásio poliesportivo, de um centro aquático e de um espaço oficial

para prática de atletismo, incluindo um campo de futebol. O ginásio está composto por

ambientes padronizados (oficiais)  de acordo com as atividades desenvolvidas (futebol,

handebol, vôlei,  basquete, ginástica, etc.) com seus anexos para suprir as necessidades

dessa instituição de ensino. O centro aquático está todo adaptado para a utilização por

PNE's. Ressalta-se também que todos os ambientes  para as práticas das atividades  de

atletismo estão padronizados conforme legislação vigente. 
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10.2 Infraestrutura Física

10.2.1 Campus Aracaju

Tabela 16 - Área de Ocupação do Terreno

Ocupação do Terreno m2
Ocupação Total do Terreno 32.922,04
Projeção da Área Ocupada por Construção (coberta / descoberta) 22.626,42
Área Urbanizada 3.090,09
Área sem Ocupação 3.272,34

Tabela 17 - Área Construída

Tipo de Área Construída m2
Área Construída Coberta 17.054,89
Área Construída Descoberta 17.408,00
Área Construída Total 22.626,42

Tabela 18 - Área Construída segundo Utilização

Tipos de Utilização m2
Área de Salas de Aula Teórica 1.168,99
Área de Laboratórios 2.684,00
Área de Biblioteca 324,82
Área de Apoio Pedagógico 100,04
Área de Atividades Esportivas 7.624,63
Área de Oficinas para Manutenção de Equipamentos de Ensino 292,80
Área de Atendimento Médico / Odontológico 77,70
Área para Serviços de Apoio 40,13
Área para Atividades Administrativas 6.752,44
 Total 19.105,68

Tabela 19 - Número de Ambientes de Ensino Existentes e Utilização por Turno

Tipos de Ambiente
Quantidade
Total

Utilização por Turno
Matutino Vespertino Noturno

Salas de Aula Teórica 26 26 26 26
Laboratórios 28 28 28 20
Auditórios 01 Capacidade-475 pessoas
Sala de Projeção 02 Capacidade-60 pessoas

10.2.2 Campus Lagarto

Tabela 20 - Área da Campus Lagarto

Ocupação do Terreno m2
Ocupação Total do Terreno 22.600,00
Projeção da Área Ocupada por Construção (coberta / descoberta) 8.910,00
Área Urbanizada 12.290,00
Área sem Ocupação 1.400,00
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Tabela 21 - Área Construída - Campus Lagarto

Tipo de Área Construída m2
Área Construída Coberta 6.893,00
Área Construída Descoberta 2.017,00
Área Construída Total 8.910,00

Tabela 22 - Dependências para Docentes – Campus Lagarto

Dependência
Unidade de Ensino

Total
Campus Aracaju Campus Lagarto

Quant. Área (m2) Quant. Área (m2) Quant. Área (m2)
Sala de Coordenação 
Reunião / 
Professores

01 22,40 01 40,32 02 62,72

Sanitário 02 9,88 02 42,88 04 52,76
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Tabela 23 - Área Construída segundo Utilização – Campus Lagarto

Dependência
Unidade de Ensino

Total
Campus Aracaju Campus Lagarto

Quant. Área (m2) Quant. Área (m2) Quant. Área (m2)
Sala de Aula 20 1.168,99 11 941,27 31 2.110,26
Laboratório 22 2.301,78 13 1.336,11 35 3.637,89
Oficina 01 409,13 01 310,35 02 719,48
Sala Especial 10 630,37 - - 10 630,37
Sala de Projeção 01 59,16 01 110,4a0 02 169,56
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Dependência
Unidade de Ensino

Total
Campus Aracaju Campus Lagarto

Biblioteca 01 324,82 01 120,00 02 444,82
Ginásio de Esportes

01 2.234,91 01 1.512,00 02
3746,91

Auditório 01 588,00 02 342,77 03 930,77
Sanitários 08 315,63 06 93,57 14 409,20
Vestiários 02 92,08 02 76,88 04 168,96
Mezanino 01 101,60 - - 01 101,60
Campo de Futebol 01 5.389,72 - - 01 5.389,72

Tabela 24 - Dependências Administrativas - Campus Lagarto

Dependência
Unidade de Ensino

Total
Campus Aracaju Campus Lagarto
Quant. Área (m2) Quant. Área (m2) Quant. Área (m2)

Sala Administrativa 23 6.752,44 16 995,74 39 7.748,18
Sanitário 02 35,69 - - 02 35,69

Tabela 25 - Dependências de Uso Comum - Campus Lagarto

Dependência
Unidade de Ensino

Total
Campus Aracaju Campus Lagarto
Quant. Área (m2) Quant. Área (m2) Quant. Área (m2)

Refeitório 01 48,90 01 264,20 02 313,10
Sanitários 08 315,63 06 75,52 13 391,15
Cantina 01 57,49 01 42,19 02 99,68
Áreas de Lazer 02 7.624,63 - - 02 7.624,63
Vestiários 02 92,08 01 52,00 01 52,00
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10.3 Infraestrutura Acadêmica

10.3.1 Quantificação de acervo por área do conhecimento

Tabela 26 - Dependências de Uso Comum

ÁREAS
Campus Aracaju Campus Lagarto
TÍTULOS ACERVO TÍTULOS ACERVO

Ciências  da  Natureza,  Matemática  e  suas
Tecnologias

144 785 234 419

Ciências Humanas e suas Tecnologias 286 887 158 200
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 214 649 558 646
Saúde e Segurança no Trabalho 065 371
Meio Ambiente 064 584 28 30
Petróleo 028 236
Informática 317 605 54 866
Indústria 432 930 409 805
Construções Prediais 497 1.321
Administração 111 191 58 63
Educação 288 528
Diversos 040 530 144 577
Descartáveis 011 012
TOTAL 2.497 7.784

10.5 Atendimento às Pessoas Portadoras de Necessidades Educacionais Especiais

ou com Mobilidade Reduzida

10.5.1  Núcleo  de  Atendimento  aos  Portadores  de  Necessidade  Especiais

(NAPNEE)

O Instituto Federal de Sergipe possui um Núcleo de Atendimento às Pessoas

com Necessidades Educacionais Especiais (NAPNEE) no intuito de dar assistência aos

alunos matriculados neste Centro. Com o objetivo de ampliar as ações de inclusão deste

segmento, em julho de 2006 o IFS firmou convênio com o Ministério Público Estadual na

Promotoria  Especializada  dos  Direitos  dos  Idosos  e  das  Pessoas  de  Necessidades

Especiais,  juntamente  com CREA-SE, Secretarias  das Finanças e  do Planejamento  do

Município  de Aracaju,  EMSURB, EMURB e outras  Instituições  de Ensino,  a  fim de

efetuar o levantamento das condições de acessibilidade dos PNEEs nos Órgãos Públicos

(Hospitais,  Terminais Rodoviários, Instituições de Ensino e outros) e elaborar projetos

que  contemplem  as  necessidades  detectadas  para  que  os  Órgãos  Públicos  façam

adaptações na sua estrutura arquitetônica viabilizando a acessibilidade. Para isso, o IFS
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criou um Escritório Modelo na Coordenadoria de Construção Civil para que professores e

estagiários realizem esse levantamento.

O IFS (Campus Aracaju) apresenta dificuldades de acessibilidade das PNEs

no que se refere à adequação da sua estrutura arquitetônica,  a qual foi construída em

1954. Não obstante ter realizado algumas reformas e adaptações, apresenta as seguintes

inconformidades: 

 Na entrada principal, a rampa não está adequada aos padrões exigidos pela

Norma 9050/2004.

 O acesso cimentado dentro do estacionamento atende à Norma 9050/2004.

 As lousas nas salas de aula encontrma-se a uma altura de 0,89 m, ou seja,

atende à Norma.

 Não existem cadeiras adaptadas em salas de aula.

 Na Biblioteca  as  prateleiras  inferiores  estão  de  acordo  com  a  Norma;

porém as superiores não atendem à Norma.

 O acesso à Biblioteca precisa ser modificado para atender à Norma.

 No auditório, a escada de acesso ao corredor não atende às especificações

da Norma.Além disso, não existe rampa de acesso. 

 A rampa de acesso ao Palco do auditório apresenta inclinação de 21,12%,

sendo especificado no máximo 10%.

 O acesso à Rádio é feito por uma escada, em desacordo com a Norma.

 Nos vestiários masculino e feminino para PCRs no ginásio existem alguns

ajustes a serem feitos, para que se atenda à Norma.

Este diagnóstico será norteador para os projetos de reformas da infraestrutura

física do IFS,  que estarão  respaldados nas  orientações  emanadas  do Decreto 5296 de

02/12/2004.

A nossa Instituição  pontua  alguns  avanços  no  que se  refere  a:  elevadores

específicos nos blocos do Setor Médico e Informática, aquisição de cadeiras de rodas,

construção de rampas.

Por  termos  sido  os  pioneiros  na  Rede  Federal  na  adoção  das  cotas  para

PNEEs e estarmos desenvolvendo ações em busca da consolidação desse processo de

inclusão, afirmamos que qualquer política de inclusão social só se efetivará se houver por
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parte do MEC/SETEC uma política que defina uma dotação orçamentária específica que

assegure os investimentos necessários para inclusão no IFS.

10.4 Sistema de Bibliotecas do Instituto Federal de Sergipe – SIBIFS

O SIBIFS  caracteriza-se por sua visão e missão pautadas na promoção do
acesso  e  disseminação,  uso e intercâmbio da informação,  através das atividades
pertinentes ao ensino,  pesquisa,  extensão  e  inovação,  funcionando de forma
descentralizada, porém com serviços integrados e padronizados.

As Bibliotecas do IFS se propõem a atender à comunidade acadêmica e ao
público em geral,  prestando serviços informacionais que contribuam para o
desenvolvimento dos programas de ensino,  pesquisa, extensão e inovação do IFS, com
políticas de disseminação,  processamento técnico,  recuperação da informação e
desenvolvimento de coleções,  as  quais  sejam compatíveis com as propostas
departamentais de ensino, pesquisa, extensão e inovação do IFS.

A partir  de  2013,  a  estrutura  do  SIBIFS tem uma  Coordenação  Geral  de
Bibliotecas, a qual mantém subordinação hierárquica com o Núcleo de Desenvolvimento
de Coleções, Núcleo de Gestão do Pergamum e Núcleo de Processamento Técnico. 

E  demais  Bibliotecas  dos  Campi,  com  vinculação  hierárquica:  Biblioteca
Campus Aracaju,  Biblioteca Campus Itabaiana,  Biblioteca Campus Glória,  Biblioteca
Campus São Cristovão,  Biblioteca  Campus  Estância,  Biblioteca  Campus  Lagarto,
Biblioteca Pronatec e quaisquer outras bibliotecas que forem criadas no âmbito do IFS. 

Todas as Bibliotecas que compõe o SIBIFS são subordinadas à Diretoria de
Ensino, Gerência de Ensino e/ou Gerência de Apoio e Inclusão dos respectivos Campi.

Todas as Bibliotecas do Sistema Integrado de Biblioteca do IFS estão passando
por reestruturação e ou reformas onde estão sendo contempladas com layouts adequados
com a lei  de acessibilidade,  onde os espaços de leitura sejam criados para atender  as
expectativas  dos  usuários,  estando  de  acordo  com  as  exigências  do  MEC  e  que
possibilitem a acessibilidade para inclusão informacional na biblioteca, além da aquisição
e atualização de itens bibliográficos em formato impresso e digital, multimeios, base de
dados, para composição do acervo das bibliotecas.
As bibliotecas oferecem serviços de informação que permitam o acesso do usuário ao
acervo  e  demais  recurso  informacionais,  através  de  empréstimo,  renovação,  reserva,
serviço de referência, acesso as bases de dados, treinamento, e orientação de usuários,
disponibilização de espaço multimídia destinado a auxiliar à pesquisa.
Elaborar e promover projetos de fomento a pesquisa, extensão e inovação, no âmbito das
bibliotecas, onde é necessário fornecer um suporte técnico na estruturação e organização
de toda a produção cientifica do IFS.

Em todo o Sistema de Bibliotecas a consulta ao acervo é permitida ao público
em geral e os empréstimos permitido aos docentes, discentes e técnico-administrativos,
onde a  quantidade de materiais  a ser emprestado por  usuário é:  Discentes e Técnico-
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Administrativos:  3  livros,  por 7  dias e  Docentes:  5  livros,  por 14  dias.  As Obras de
Referência,  Periódicos;  Coleção Especial e todo primeiro exemplar de cada título
destinam-se, exclusivamente, a consulta local

O Sistema de Bibliotecas do IFS funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h.
O  horário das bibliotecas poderá ser readequado a qualquer tempo para atender às
necessidades dos campi.
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Tabela  27 -  Bibliotecas  –  Atividades  desenvolvidas  em  2011  –  2012  Dimensão:
Infraestrutura / Tecnologia da Informação

Atividades desenvolvidas pelo SIBIFS em 2013 e continuidade em 2014

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS
RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES

FRAGILIDADES POTENCIALIDA
DES

1.Elaboração 
da política do 
Sistema de 
Bibliotecas do 
IFS

1.1 Criação das Comissões para 
elaboração do Regulamento da 
Bibliotecas do IFS e da Política do 
Desenvolvimento de Coleções; 
1.2 Redação dos regulamentos do 
SIBIFS;
1.3 Reformulação do Regulamento 
Interno das Bibliotecas do IFS;
1.4 Elaboração da Política de 
Desenvolvimento de coleções.

a) Houve limitações
nas reuniões da 
comissão por se 
tratar serem de 
todos os Campi 

a) Estabeleceu-se 
uma proposta / 
documento 
norteadora dos 
trabalhos, serviços, 
estrutura e 
funcionamento das 
Bibliotecas e 
Núcleos do IFS;

Aguardando
apresentação  junto
aos  órgãos
competentes  para
aprovação.

2.Gestão do 
sistema 
Pergamum – 
programa de 
informatização 
de bibliotecas

2.1 Renovação do contrato com o 
Sistema Pergamum;  2.2 
Acompanhamento do processo 
junto aos órgãos internos 
responsáveis pela execução 
financeira e instrução do processo; 
2.3 Acompanhamento da efetivação
do pagamento; 2.4  Realização de 
atualizações de versão do sistema 
junto ao fornecedor e DTI; 2.5 
Operacionalização e produção do 
sistema para registro de dados 
bibliográficos dos acervos das seis 
bibliotecas do IFS (Aracaju, São 
Cristovão, Lagarto, Estância, Glória
e Itabaiana); 2.6 Renovação do 
processo de contratação de serviço 
de manutenção do programa junto 
ao fornecedor; 2.7 
Acompanhamento do processo de 
integração dos sistemas 
QAcadêmico e o Pergamum 
visando troca automática de 
informações e dados entre os 
sistemas para atualização 
automática do cadastro de alunos 
do IFS;  2.8 Planejamento de 
recursos informáticos necessários à 
operação do sistema nas Bibliotecas
(coletores de dados, periféricos, 
etc.).

a)Houveram muitos
problemas no início
da integração dos 
sistemas 
QAcadêmico e 
Pergamum 

a) Estabeleceu-se 
um padrão de 
relacionamento 
entre a área usuária 
(Bibliotecas), a área
de suporte interno 
(DTI) e fornecedor 
(PUCPR) fixando-
se as 
responsabilidades 
em cada processo 
relacionado ao 
sistema;
b) 
Operacionalização 
em todas as 
bibliotecas do 
Sistema 
Pergamum., nos 
módulos de 
empréstimo, 
devolução, 
renovação e 
informatização dos 
acervos 
bibliográficos;
c) Período de 
finalização da 
integração 
QAcadêmico e 
Pergamum

Atividades
desenvolvidas  pela
Gestão  do
Pergamum  são
contínuas

3.Contratação 
de profissionais

3.1 Elaboração de plano de 
necessidades de profissionais em 

a) Não efetivação 
da contratação de 

a) As bibliotecas do
SIBIFS terão 
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para 
composição de 
equipe técnica-
administrativa

biblioteconomia e auxiliares de 
biblioteca; 3.2 Encaminhamento 
das necessidades de recursos 
humanos através de memorandos 
específicos à Reitoria da 
Instituição; 3.3 Análise e aprovação
dos recursos pela Reitoria; 3.4 
Aguardando a realização do 
concurso previsto para 1º semestre 
de 2014 para a Contratação de 03 
Bibliotecários e  19 Auxiliares de 
Biblioteca;
3.5 Aguardando contratação de 
serviços de empresa terceirizada 
para auxiliar nas atividades 
desenvolvidas pelas Bibliotecas e 
Núcleos.

Auxiliares de 
Biblioteca. Os 
recursos foram 
programados para 
2014.

b) A redistribuição 
de três 
bibliotecários para 
outras unidades 
federais .

profissionais 
especializados e 
capacitados para 
desenvolvimento 
das atividades.

4. 
Processamento 
técnico do 
acervo das 
Bibliotecas IFS
e 
informatização 
dos registros 
bibliográficos

4.1 Finalização da catalogação e 
informatização do acervo da 
Biblioteca Campus Lagarto;  4.2 
Processamento técnico das novas 
aquisições bibliográficas de todos 
os campus  do Instituto; 4.3 
Finalização do manual de 
catalogação e indexação de 
publicações do acervo das 
Bibliotecas do IFS; 4.4 Capacitação
dos bibliotecários e estagiários do 
SIBIFS nas normas internas de 
processamento técnico e na 
operação do sistema Pergamum 
versão 8.0, web/JAVA; 

a) Não houve um 
aprofundamento na 
especificação 
técnica por conta da
necessidade de 
informatizar em tão
pouco tempo os 
acervos 
bibliográficos 
passivos das 
unidades de 
Aracaju, Lagarto e 
São Cristovão, bem 
como colocar 
também  no sistema
as novas aquisições 
bibliográficas de 
todas as bibliotecas 
simultaneamente

a)O 
estabelecimento de 
parâmetros técnicos
mínimos oferece 
padrão de qualidade
aos registros 
bibliográficos 
gerados pela 
atividade. 

5. Projeto de 
ocupação das 
novas 
Bibliotecas dos 
campi

5.1 Estruturação do projeto de 
ocupação da Biblioteca provisória 
do Campus Aracaju; 5.2 
Inauguração das Bibliotecas dos 
campi Estância, Itabaiana e Glória; 
5.3 Desenvolvimento do projeto da 
biblioteca do Pronatec; 5.4 
Readequação do espaço da 
biblioteca do campus São Cristóvão
e Lagarto.

a)Dificuldade no 
entendimento de 
parte do corpo 
diretivo em 
entender a 
necessidade de 
adequação das 
Bibliotecas aos 
requisitos para 
operação e 
manutenção de 
cursos superiores.

a)Estabelecimento 
da política de 
funcionamento e 
ocupação dos 
espaços das 
Bibliotecas do IFS;
b)Padronização de 
mobiliário, 
equipamentos e 
demais itens.

Biblioteca  do
Campus  São
Cristóvão  foi
reestruturada.

6. Política de 
Aquisição 
bibliográfica e 
Desenvolvimen
to de Coleções 

6.1 Estabelecimento da 
metodologia para aquisição 
bibliográfica no IFS; 6.2 Captação 
dos Projetos Pedagógicos dos 
Cursos – PPC´s dos cursos 
superiores para tabulação da 
bibliografia de cada 
disciplina/período; 6.3 Solicitação à
PROEN/Coordenações de Curso 
para revisão da bibliografia 

a)Ausência de 
critérios de 
aquisição, ausência 
de metodologia na 
formação de listas 
de aquisição 
anteriores;
b)Ausência de 
registro de listas 
anteriores que 

a)Estabelecida a 
metodologia e os 
critérios de 
aquisição 
bibliográfica.
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conforme requisitos dos 
instrumentos de avaliação do 
MEC ; 6.4 Inserção de dados 
bibliográficos para estruturação do 
Plano de Ensino no Pergamum; 6.5 
Verificação da existência ou não 
dos itens nas respectivas 
Bibliotecas e quantidade de 
exemplares disponíveis; 6.6 
Inserção dos dados no banco de 
dados eletrônico; 6.7 Projeção das 
quantidades de exemplares 
necessários por título para formação
de lista de aquisição bibliográfica; 
6.8 Formatação de lista de 
aquisição conforme prioridades 
estabelecidas pela Instituição; 6.9 
Encaminhamento da lista de 
aquisição para área de licitação e 
execução orçamentária.

fornecessem dados 
da origem e 
destinação do 
pedido (curso, 
disciplina, período, 
etc.)
c)Implementação 
de uma nova 
ferramenta 
disponibilizada pelo
Sistema Pergamum 

7. Bases de 
Dados 

7.1 Contato com as empresas que 
oferecem os serviços de Bases de 
Dados bibliográficos (Capes, Abnt 
Coleção);    7.2 Analise da proposta
de contratação dos serviços; 7.3 
Elaboração de Memorandos  para 
efetivação dos serviços; 7.4 
Capacitação dos bibliotecários, 
coordenadores, professores e alunos
para utilização das bases 
disponíveis.

a)Dificuldade no 
manuseio das  bases
eletrônicas, devido 
a algumas unidades 
não se adequarem  
aos padrões 
específicos de 
funcionamento das 
mesmas. 

a)Fundamentais 
para avaliação de 
Reconhecimento de
curso utilizado pelo
do MEC;
b) Essenciais para a
promoção de 
projetos de fomento
a pesquisa, 
extensão e 
inovação, no 
âmbito das 
bibliotecas, onde é 
necessário fornecer 
um suporte técnico 
na estruturação e 
organização de toda
a produção 
cientifica do IFS.

8. Editoração 
de periódicos 
eletrônicos

8.1 Implantação da Plataforma 
OJS/SEER para editoração de 
periódicos eletrônicos; 
8.2 Disponibilidade da plataforma 
no site do IFS.

a) O tempo foi 
dispendioso, até 
que teve o devido 
conhecimento da 
plataforma e seu 
funcionamento 
entre DTI e Propex 
e SIBIFS

a) Plataforma de 
âmbito mundial, 
onde os periódicos 
de produção do IFS 
serão publicados e 
com repercussão 
mundial e com 
possíveis atribuição
do Qualis. 

Dois  periódicos  em
fase  de  publicação/
disponibilização  na
plataforma.

9. Implantação 
do Repositório 
Institucional 
(RI)

9.1 O RI tem como objetivo reunir 
num único local virtual o conjunto 
da produção científica e acadêmica 
do Instituto Federal de Sergipe.

a) Conscientização 
dos pesquisadores 
em encaminhar os 
matériais para 
serem publicados.

a) Contribuição 
para ampliar a 
visibilidade da 
Instituição e dos 
seus pesquisadores, 
bem como o 
impacto da 
investigação, além 
da preservação da 
memória 
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intelectual.

10. Elaboração 
da Página 
eletrônica do 
SIBIFS

10.1 Proposta para criação da 
página do Sistema Integrado de 
Bibliotecas do IFS -SIBIFS

a) Levantamento 
das informações 
para composição da
página.

a) Apoio e 
entendimento de 
outros setores 
envolvidos para a 
construção da 
página.

11. 
Planejamento 
das atividades 
para 2014

11.1 Reuniões técnicas com a 
equipe do SIBIFS para a elaboração
do Planejamento junto ao 
GEPLANES

a) Dificuldade em 
mensurar atividades
de unidades não 
existentes 
(expansão III);

a) Equipe engajada 
e trabalhando de 
forma sistêmica 
atendendo as 
necessidades das 
unidades.

Gráfico : Aquisição bibliográfica

Gráfico 50 - Aquisição bibliográfica

Comentário da CPA: Os dados contidos nesta dimensão mostram que a
IES tem investido em políticas visando a melhoria da infraestrutura e especialmente
na biblioteca. 

R$ 
28.000
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11  -  DIMENSÃO  8  –  PLANEJAMENTO  E  AVALIAÇÃO,

ESPECIALMENTE  EM  RELAÇÃO  AOS  PROCESSOS,

RESULTADOS  E  EFICÁCIA  DA  AUTO-AVALIAÇÃO

INSTITUCIONAL

11.1 Avaliação interna ou autoavaliação

A avaliação  interna  ou  autoavaliação  é  um  processo  que  permiti  que  a  IES

construa o conhecimento sobre sua realidade com o objetivo de cumprir com qualidade o

seu  papel  no  contexto  social  onde está  inserida.  A análise  e  interpretação  dos  dados

obtidos na avaliação visam detectar potencialidades e fragilidades da IES e servir como

referencial para a tomada de decisão no sentido de corrigir os pontos fracos da instituição

e implementar políticas educacionais que atendam as demandas da comunidade.  Esses

dados  também  são  utilizados  para  retroalimentar  o  planejamento  estratégico  da  IES

( OLIVEIRA,2012 apud SINAES, 2004).

“A avaliação é um processo cíclico, criativo, e renovador de análise, interpretação

e síntese das dimensões que definem a IES” (SINAES, 2004).

Segundo Sanches e Raphael (2006)

“A Avaliação Institucional é, por sua essência, um processo global

no qual se revisa o que foi planejado e se constrói, continuamente,

a  IES,  mediante  processo  de  autoconhecimento.  Nessa  análise

contínua,  deve-se  considerar  principalmente  a  missão  da

instituição  e  o  contexto  em  que  está  inserida,  bem  como  sua

trajetória histórica. Não é um processo que, isolado, resolva todos

os problemas da instituição, mas que contribui para a sinalização
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dos  mesmos  e  a  efetiva  reflexão  sobre  as  alternativas  mais

eficazes.”

Quando  o  processo  de  avaliação  é  bem  planejado,  revela  potencialidades  e

fragilidades da IES auxiliando a busca de novas direções e elementos para o planejamento

estratégico da instituição (SANCHES, 2007).

Quando a IES é pública, a sociedade deve acompanhar como e onde estão sendo

aplicados os recursos, pois, os mesmos são frutos dos impostos pagos por ela. Se a IES é

privada, a comunidade está cada vez mais exigente quanto aos investimentos que ela faz.

O processo de autoavaliação leva as IES a terem mais credibilidade e reconhecimento

perante a sociedade que faz parte (SANCHES; RAPHAEL, 2006).

11.1.1. Requisitos da autoavaliação

Para  que  a  autoavaliação  alcance  bons  resultados  é  imprescindível  que  as

seguintes condições sejam atendidas em sua totalidade (OLIVEIRA,2012 apud SINAES,

2004):

 Existência de uma equipe de coordenação com participação de todos os

atores institucionais;
 Compromisso explícito dos gestores da IES em utilizar os resultados da

autoavaliação  através  de  ações  decorridas  com  base  nos  pontos  fracos

evidenciados no processo avaliativo;
 Informações, coleta e dados sejam confiáveis, sendo necessária a utilização

de recursos tecnológicos para dar credibilidade ao processo avaliativo.

Se algum dos itens  mencionados  acima não for  atendido a  avaliação pode ser

comprometida. Por exemplo, se a IES coletou dados confiáveis e a CPA sugeriu medidas

para neutralizar as fragilidades encontradas, mas os gestores não utilizaram os resultados

de  forma  adequada  ou  se  ignorar  tais  resultados,  a  eficácia  da  autoavaliação  estará

comprometida, podendo a IES ter dificuldades no momento da avaliação externa através

de comissões designadas pelo INEP.

11.1.2. Etapas da avaliação interna
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Os resultados da autoavaliação serão submetidos aos especialistas no momento da

avaliação  externa  designada  pelo  MEC.  assim,  é  preciso  que  esses  dados  reflitam  a

realidade da IES e que todas as ações decorridas face às avaliações internas estejam bem

evidenciadas  no  relatório  de  autoavaliação  e  sejam  amplamente  divulgadas  para

comunidade.  Recomendações  de  especialistas  no  momento  da  visita  externa  podem

ajudar a IES a consolidar o seu processo de autoavaliação (SINAES, 2004).

Para garantir um processo de avaliação interna que atenda as exigências do MEC é

necessário que ocorra as seguintes etapas:

 Preparação: De  acordo  com  o  art.11  da  lei  10861/04,  as  IES  devem

constituir  a  Comissão  Própria  de  Avaliação  (CPA)  com  o  objetivo  de

coordenar e articular o processo interno de avaliação e disponibilizar os

resultados para comunidade acadêmica. Todas as CPAs são cadastradas no

INEP representam o elo entre a IES e o INEP;
A  composição  da  CPA  deve  ter  representantes  de  toda  comunidade

acadêmica  para  dar  legitimidade  à  comissão  e,  consequentemente  ao

processo de autoavaliação (SINAES, 2004).
 Planejamento:  As  CPAs  devem  elaborar  um  planejamento  de  todas  as

ações para a implantação da avaliação interna e todas as etapas devem ser

amplamente  discutidas  com  a  comunidade.  Esta  avaliação  leva  em

consideração as características das IES e todos os atores institucionais têm

a oportunidade de participar do processo de maneira voluntária (SINAES,

2004);
 Sensibilização:  A  sensibilização  tem  por  objetivo  promover  o

envolvimento  de  toda  comunidade  e  é  realizada  através  de  seminários,

reuniões, palestras,  entre outros. Esta etapa deve ocorrer tanto no início

como na continuidade das avaliações, pois o processo de autoavaliação é

contínuo  e  sempre  haverá  novos  sujeitos  participando  do  processo

avaliativo com discentes, docentes ou técnico-administrativo;
 Desenvolvimento:  No  desenvolvimento  da  avaliação  interna  devem ser

concretizadas as atividades planejadas, dentre elas destacamos (SINAES,

2004):
o Reuniões  para  debates  e  implementação  de  estratégias  de

sensibilização da comunidade acadêmica;
o Sistematização  de  ideias  ou  demandas  fruto  das  discussões

ocorridas nas reuniões;
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o Apresentação da proposta de avaliação interna e do SINAES;
o Construção de instrumentos para coleta dos dados;
o Definição da metodologia para análise e interpretação dos dados

estatísticos obtidos no processo avaliativo;
o Definição  dos  grupos  e  condições  de  trabalho:  espaço  físico,

número de horas dedicadas à pesquisa entre outras;
o Elaboração  de  relatórios  e  discussões  dos  resultados  com  a

comunidade e publicação dos mesmos.
 Consolidação: Nesta etapa é feita a elaboração e divulgação do relatório

final com análises de todas as dimensões avaliadas na IES previstas nos

SINAES.
 Relatório: O relatório final de avaliação interna deve mostrar os resultados

das discussões e análises  dos dados obtidos  bem como a avaliação dos

cursos e desempenho dos estudantes quando estiverem disponíveis. Este

relatório deve ser claro e apresentar sugestões de natureza administrativa

pedagógica e técnico-científica a serem implementadas para neutralizar as

fragilidades  detectadas  na  autoavaliação  (OLIVEIRA,2012  apud

SINAES, 2004).
 Divulgação:  O  objetivo  da  divulgação  é  dar  continuidade  a  avaliação

interna e realizar a discussão pública dos resultados através de reuniões,

seminários  e  outros.  Nesse  momento  as  ações  oriundas  do  processo

avaliativo devem ser evidenciadas para comunidade acadêmica e, assim,

prestar contas com a sociedade sobre o futuro da IES (OLIVEIRA,2012

apud SINAES, 2004).
 Balanço Crítico: Ao final do processo avaliativo é necessário um balanço

crítico de todas as dificuldades que ajudaram a implementar ações futuras

para melhorar a avaliação interna. É Através da avaliação interna, que as

IES  constroem  o  autoconhecimento  institucional  e  cumprirão  uma

importante  etapa  para  a  avaliação  externa  prevista  no  SINAES

(OLIVEIRA,2012 apud SINAES, 2004). 

O  Processo  de  avaliação  institucional  deve  deixar  claro  para  comunidade

acadêmica  que  o  mesmo  não  visa  punição  ou  premiação  dos  atores  participantes

(OLIVEIRA,2012 apud GASPARETO, 1999).
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11.2 Autoavaliação Realizada pela Comunidade Acadêmica do IFS.

Os gráficos a seguir mostram os resultados da avaliação realizada por discentes,

docentes  e  administrativos  relativo  ao  período  do  2013.Vale  ressaltar  que  a  CPA

desenvolveu  um  sitema  junto  ao  setor  de  TI  da  IES  visando  dar  mais  agilidade  e

modernidade ao processo de autoavaliação.

Após os atores institucionais responderem aos questionários, a CPA fez a análise e

interpretação destes dados e construiu os seguintes relatórios:

 Relatório geral, contendo as informações de todos os cursos e campus que
é encaminhado ao Mec conforme legislação em vigor;

 Relatório  por  curso  com  Informações  detalhadas  visando  auxiliar  os
gestores na tomada de decisão e apoio ao curso no momento da avaliação
externa;

 Relatório por campus, visando dar uma visão geral de todos os cursos do
referido campus;

 Relatório  dos  técnicos  administrativos  com  informações  também  da
comunidade externa.

As  análise  de  cada  ítem  da  avaliação  é  feitas  nos  relatórios  por  curso  e  campus
mencionadas acima. 

11.3Avaliação Geral de Todos os Cursos pelo Corpo Discente

11.3.1 Avaliação do Curso
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11.3.2 Avaliação da Infraestrutura

 Salas de Aula
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 Laboratórios
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 Biblioteca
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 Ambiente Interno do IFS
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11.3.3 Aspectos Acadêmicos e Administrativos
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11.3.4 Avaliação dos Setores Técnicos-Administrativos



216



217



218



219

11.3.5 Avaliação Geral e Autoavaliação
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11.4 Avaliação Geral - Docente Avaliando IFS

11.4.1 Aspectos Acadêmicos e Administrativos
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11.4.2 Avaliação da Infraestrutura e Condições de Trabalhos

 Salas de Aula
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 Laboratórios
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 Biblioteca
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 Ambiente Interno do IFS
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11.4.3 Comunicação no IFS



247



248



249

11.4.4 Ensino, Pesquisa e Extensão
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11.4.5 Avaliação dos Setores Técnicos-Administrativos
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11.4.6 Autoavaliação
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11.4.7 Avaliação Geral
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11.5 Avaliação do Docente pelo Corpo Discente

11.5.1 Desempenho Acadêmico
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11.5.2 Compromisso com a Instituição
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11.5.3 Relacionamento Professor-Aluno
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Os dados mostram uma avaliação positiva dos docentes pelos discentes.

11.6Avaliação Geral – Técnicos-Administrativos

11.6.1 Organização Administrativa
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11.6.2 Avaliação da Infraestrutura

 Condições do Setor de Trabalho
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 Condições do IFS
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11.6.3 Comunicação no IFS
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11.6.4 Autoavaliação
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11.6.5 Avaliação Geral
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11.7 Resultado do IFS no Enade: Automação Industrial

11.7.1 Introdução 

O INEP apresenta o  relatório  com os resultados  do(a)  CENTRO FEDERAL

DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SERGIPE - LAGARTO no ENADE de 2008. 

O  ENADE,  como  parte  do  SINAES  (Sistema  Nacional  de  Avaliação  da

Educação Superior), tem por objetivo aferir o desempenho dos estudantes em relação aos

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos respectivos cursos de

graduação, às suas habilidades para ajustamento,  às exigências decorrentes da evolução

do  conhecimento e às suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito

específico de sua profissão, ligados às realidades brasileira e mundial e a outras áreas do

conhecimento. 

Tabela 28 - Número de participantes da IES por curso – Enade/2011

Fonte: MEC/INEP/DEAES - ENADE/2011

Por não ter concluintes inscritos, os cursos avaliados nesta instituição não
receberam conceitos.

11.7.2 Comparação das médias dos cursos da IES com as médias do Brasil 

A seguir  é  comparado  o  desempenho  dos  cursos  dessa  instituição  com o

desempenho dos estudantes de cada área no Brasil. No Gráfico 37 considera-se a média
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geral na prova, no Gráfico 38, as médias obtidas em Formação Geral e no Gráfico 39

considera-se as médias em Componente Específico. 

Tabela 29 - Comparação entre as médias dos cursos da IES no município e a média
do Brasil – Estudantes Concluintes – ENADE/2011

Curso IES (%) Brasil (%)
Tecnologia em Automação 
Industrial

44,5 40,5

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 30 - Comparação entre as médias dos cursos da IES e a média do Brasil, em
Formação Geral – Estudantes Concluintes – ENADE/2011

Curso IES (%) Brasil (%)
Tecnologia em Automação 
Industrial

54,7 47,8

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 31 - Comparação entre as médias dos cursos da IES no município e a média
do Brasil, no Componente de Conhecimento Específico – Estudantes Concluintes –

ENADE/2011

Curso IES (%) Brasil (%)
Tecnologia em Automação 
Industrial

41,1 38

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

11.7.3 Resultados do Questionário Socioeconômico 

O   Questionário  Socioeconômico   fornece  informações  sobre  o  perfil

socioeconômico e cultural dos estudantes e a percepção dos estudantes sobre o ambiente

de ensino-aprendizagem e a organização do curso, do currículo e da atividade docente.  

Para este relatório foram selecionadas algumas questões relativas ao perfil dos

estudantes e outras referentes à sua percepção sobre a instituição. Dessas questões, são

apresentadas  as  alternativas  que  obtiveram  maior  número  de  escolhas  por  parte  dos

estudantes.  
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Perfil dos estudantes da instituição

Tabela 32 - Percentual de estudantes Concluintes que se considera de cor branca.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 33 - Percentual de estudantes Concluintes com faixa de renda mensal da
família de mais de 3 até 10 salários mínimos( R$ 1.635,01 até R$ 5.450,00).

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 34 - Percentual de estudantes Concluintes sem renda.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 35 - Percentual de estudantes Concluintes cujos pais têm escolaridade
inferior ao ensino superior.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 36 - Percentual de estudantes Concluintes cujas mães têm escolaridade
inferior ao ensino superior.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 37 - Percentual de estudantes Concluintes que cursou todo o ensino médio em
escola privada.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011
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Tabela 38 - Percentual de estudantes Concluintes que dedicam pelo menos quatro
horas semanais aos estudos.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Percepção dos estudantes sobre a instituição

Tabela 39 - Percentual de estudantes Concluintes que consideram todas ou maior
parte das instalações físicas do curso (sala de aula, laboratórios, ambientes de

trabalho / estudo) adequados para o funcionamento do curso.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 40 - Percentual de estudantes Concluintes que consideram todas ou maior
parte das salas de aula adequadas à quantidade de alunos.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 41 - Percentual de estudantes Concluintes que consideram todos ou maior
parte das instalações de laboratórios, os equipamentos, os materiais e os serviços de

apoio específicos do curso adequados.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 42 - Percentual de estudantes Concluintes que consideram todos ou maior
parte dos ambientes para as aulas práticas, específicas do curso, adequados à

quantidade de alunos.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011
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Tabela 43 - Percentual de estudantes Concluintes que consideram todos ou maior
parte dos equipamentos e/ou materiais disponíveis nos ambientes para as aulas

práticas suficientes para o número de alunos.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 44 - Percentual de estudantes Concluintes que consideram que a instituição
viabiliza plenamente o acesso à internet para atender às necessidades do curso.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 45 - Percentual de estudantes Concluintes que consideram atualizado o
acervo da biblioteca, face àsnecessidades curriculares do curso.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 46 - Percentual de estudantes Concluintes que consideram atualizado o
acervo de periódicos científicos/acadêmicos disponível na biblioteca.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 47 - Percentual de estudantes Concluintes que consideram que todos ou
maior parte dos docentes apresentam planos de ensino que contém objetivos,
metodologias e critérios de avaliação, conteúdos e bibliografia da disciplina.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011
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Tabela 48 - Percentual de estudantes Concluintes que consideram que todos ou
maior parte dos professores têm disponibilidade para o atendimento fora do período

de aula.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 49 - Percentual de estudantes Concluintes que consideram que todos ou
maior parte dos professores

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 50 - Percentual de estudantes Concluintes que consideram o currículo do
curso bem integrado em relação aos conteúdos das diferentes disciplinas.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 51 - Percentual de estudantes Concluintes que consideram que o curso
contribui amplamente para a preparação ao exercício profissional.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

11.8 Resultado do IFS no Enade: Saneamento Ambiental, Química e Licenciatura

em Matemática

11.8.1 Introdução 

O INEP apresenta o  relatório  com os resultados  do(a)  CENTRO FEDERAL

DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SERGIPE - ARACAJU no ENADE de 2008. 

O  ENADE,  como  parte  do  SINAES  (Sistema  Nacional  de  Avaliação  da

Educação Superior), tem por objetivo aferir o desempenho dos estudantes em relação aos

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos respectivos cursos de

graduação, às suas habilidades para ajustamento,  às exigências decorrentes da evolução
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do conhecimento e às suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito

específico de sua profissão, ligados às realidades brasileira e mundial e a outras áreas do

conhecimento. 

Na tabela abaixo,  apresenta-se o  número de participantes desta instituição

por curso avaliado no ENADE/2008.

Tabela 52 - Número de participantes da IES por curso – ENADE/2011

Fonte: MEC/INEP/DEAES - ENADE/2011

A Tabela 86 apresenta a distribuição dos conceitos por curso da IES.

Tabela 53 - Distribuição dos conceitos por curso – ENADE/2011

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

11.8.2 Comparação das médias dos cursos da IES com as médias do Brasil 

A seguir  é  comparado  o  desempenho  dos  cursos  dessa  instituição  com o

desempenho dos estudantes de cada área no Brasil. Nos Gráficos 40 e 41 considera-se a

média geral na prova (para ingressantes e concluintes, respectivamente), nos Gráficos 42



306

e 43, as médias obtidas em Formação Geral e nos Gráfico 44 e 45  consideram-se as

médias em Componente Específico.

Tabela 54 - Comparação entre as médias dos cursos da IES no município e a média
do Brasil – Estudantes Concluintes – ENADE/2011

Curso IES (%) Brasil (%)
Matemática (Licenciatura) 36,5 32,4
Química (Licenciatura) 42,7 41,1
Tecnologia em Saneamento 
Ambiental

38,7 46,7

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Para  a  comparação  das  notas  em  Formação  Geral  acrescentou-se   duas

colunas  com o total de estudantes da instituição  e o total de estudantes no Brasil, visto

que todos fizeram a mesma prova.

Tabela 55 - Comparação entre as médias dos cursos da IES e a média do Brasil, em
Formação Geral – Estudantes Concluintes – ENADE/2011

Curso IES (%) Brasil (%)
Matemática (Licenciatura) 53,5 47,4
Química (Licenciatura) 60,8 51,2
Tecnologia em Saneamento 
Ambiental

48,1 52,1

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 56 - Comparação entre as médias dos cursos da IES no município e a média
do Brasil, no Componente de Conhecimento Específico – Estudantes Concluintes –

ENADE/2011

Curso IES (%) Brasil (%)
Matemática (Licenciatura) 53,5 47,4
Química (Licenciatura) 60,8 51,2
Tecnologia em Saneamento 
Ambiental

48,1 52,1

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011
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11.8.3 Resultados do Questionário Socioeconômico 

O   Questionário  Socioeconômico  fornece  informações  sobre  o  perfil

socioeconômico e cultural dos estudantes e a percepção dos estudantes sobre o ambiente

de ensino-aprendizagem e a organização do curso, do currículo e da atividade docente.  

Para este relatório foram selecionadas algumas questões relativas ao perfil dos

estudantes e outras referentes à sua percepção sobre a instituição. Dessas questões, são

apresentadas  as  alternativas  que  obtiveram  maior  número  de  escolhas  por  parte  dos

estudantes. 

Perfil dos estudantes da instituição

Tabela 57 - Percentual de estudantes Concluintes que se considera de cor branca.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 58 - Percentual de estudantes Concluintes com faixa de renda mensal da
família de mais de 3 até 10 salários mínimos( R$ 1.635,01 até R$ 5.450,00).

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 59 - Percentual de estudantes Concluintes sem renda.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 60 - Percentual de estudantes Concluintes cujos pais têm escolaridade
inferior ao ensino superior.
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Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 61 - Percentual de estudantes Concluintes cujas mães têm escolaridade
inferior ao ensino superior.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 62 - Percentual de estudantes Concluintes que cursou todo o ensino médio em
escola privada.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 63 - Percentual de estudantes Concluintes que dedicam pelo menos quatro
horas semanais aos estudos.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Percepção dos estudantes sobre a instituição

Tabela 64 - Percentual de estudantes Concluintes que consideram todas ou maior
parte das instalações físicas do curso (sala de aula, laboratórios, ambientes de

trabalho / estudo) adequados para o funcionamento do curso.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011
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Tabela 65 - Percentual de estudantes Concluintes que consideram todas ou maior
parte das salas de aula adequadas à quantidade de alunos.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 66 - Percentual de estudantes Concluintes que consideram todos ou maior
parte das instalações de laboratórios, os equipamentos, os materiais e os serviços de

apoio específicos do curso adequados.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 67 - Percentual de estudantes Concluintes que consideram todos ou maior
parte dos ambientes para as aulas práticas, específicas do curso, adequados à

quantidade de alunos.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 68 - Percentual de estudantes Concluintes que consideram todos ou maior
parte dos equipamentos e/ou materiais disponíveis nos ambientes para as aulas

práticas suficientes para o número de alunos.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011
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Tabela 69 - Percentual de estudantes Concluintes que consideram que a instituição
viabiliza plenamente o acesso à internet para atender às necessidades do curso.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 70 - Percentual de estudantes Concluintes que consideram atualizado o
acervo da biblioteca, face às necessidades curriculares do curso.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 71 - Percentual de estudantes Concluintes que consideram atualizado o
acervo de periódicos científicos/acadêmicos disponível na biblioteca.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 72 - Percentual de estudantes Concluintes que consideram que todos ou
maior parte dos docentes apresentam planos de ensino que contém objetivos,
metodologias e critérios de avaliação, conteúdos e bibliografia da disciplina.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011
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Tabela 73 - Percentual de estudantes Concluintes que consideram que todos ou
maior parte dos professores têm disponibilidade para o atendimento fora do período

de aula.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 74 - Percentual de estudantes Concluintes que consideram que todos ou
maior parte dos professores demonstram domínio do conteúdo das disciplinas.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 75 - Percentual de estudantes Concluintes que consideram o currículo do
curso bem integrado em relação aos conteúdos das diferentes disciplinas.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011

Tabela 76 - Percentual de estudantes Concluintes que consideram que o curso
contribui amplamente para a preparação ao exercício profissional.

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2011
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11.9 Resultado do IFS no Enade: Gestão de Turismo

11.9.1 Introdução

O INEP apresenta o relatório com os resultados do (a) Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe no município de  ARACAJU no ENADE de

2009. A Tabela 103 disponibiliza o número de cursos nos quais a IES tem atuação neste

município.

Tabela 77 - Número de participantes da IES por curso – ENADE/2009

Município UF Cursos
Aracaju SE 1

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009

O  ENADE,  como  parte  do  SINAES  (Sistema  Nacional  de  Avaliação  da

Educação Superior), tem por objetivo aferir o desempenho dos estudantes em relação aos

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos respectivos cursos de

graduação, às suas habilidades para ajustamento, às exigências decorrentes da evolução

do conhecimento e às suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito

específico de sua profissão, ligados às realidades brasileira e mundial e a outras áreas do

conhecimento.  

Na Tabela 104, apresenta-se o número de participantes desta instituição por

curso avaliado no ENADE/2009 com a indicação de presença/ausência.

Tabela 78 - Número de participantes da IES por curso no município - ENADE/2009

Área/Subárea Total Concluinte Ingressante

IES
População 73 37 36
Ausente 26 15 11
Presente 47 22 25

Tecnologia em Gestão de 
Turismo

População 73 37 36
Ausente 26 15 11
Presente 47 22 25

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009

11.9.2 Síntese dos resultados da prova

Os indicadores que são obtidos a partir das notas dos estudantes na prova do

ENADE  são:  Conceito  ENADE  e  IDD  Conceito  (Indicador  de  Diferença  entre  os
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Desempenhos Observado e Esperado). Apresenta-se a seguir uma breve explicação sobre

o cálculo dos conceitos.

O Quadro 3 apresenta a distribuição dos conceitos por curso da IES.

Tabela 79 - Distribuição dos conceitos por curso - ENADE/2009

Área/Subárea ENADE IDD
Tecnologia em Gestão de Turismo 3 SC

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009

11.9.3 Comparação das médias dos cursos da IES com as médias do Brasil

A seguir  é  comparado  o  desempenho  dos  cursos  dessa  instituição  com o

desempenho dos estudantes da área e subárea (quando for o caso) no Brasil. Nos Gráficos

46  e  47  considera-se  a  média  geral  na  prova  (para  ingressantes  e  concluintes,

respectivamente),  nos Gráficos 48 e 49,  as médias  obtidas  em Formação Geral  e nos

Gráfico 50 e 51 consideram-se as médias em Componente Específico.
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Gráfico 51 - Comparação entre as médias dos cursos da IES e a do Brasil -
Ingressantes – ENADE/2009

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009
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Gráfico 52 - Comparação entre as médias dos cursos da IES e a do Brasil -
Concluintes – ENADE/2009

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009

Para  a  comparação  das  notas  em  Formação  Geral  acrescentaram-se  duas

colunas com o total de estudantes da instituição e o total de estudantes no Brasil, visto

que todos fizeram a mesma prova.
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Gráfico 53 - Comparação entre as médias dos cursos da IES e a do Brasil, em
Formação Geral – Ingressantes – ENADE/2009

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009
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Gráfico 54 - Comparação entre as médias dos cursos da IES e a do Brasil, em
Formação Geral – Concluintes – ENADE/2009

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009



318

Gráfico 55 - Comparação entre as médias dos cursos da IES e a do Brasil, em
Componente Específico – Ingressantes – ENADE/2009

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009
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Gráfico 56 - Comparação entre as médias dos cursos da IES e a do Brasil, em
Componente Específico – Concluintes – ENADE/2009

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009
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11.9.4 Resultados do Questionário do Estudante

O  Questionário  do  Estudante  fornece  informações  sobre  o  perfil

socioeconômico e cultural dos estudantes e a percepção dos  estudantes sobre o ambiente

de ensino-aprendizagem e a organização do curso, do currículo e da atividade docente.  

Para este relatório foram selecionadas  algumas questões relativas ao perfil

dos estudantes e outras referentes à sua percepção sobre a instituição. Dessas questões,

são apresentadas as alternativas que obtiveram maior número de escolhas por parte dos

estudantes.

Perfil dos estudantes da instituição

Tabela 80 - Percentual de estudantes que se considera de cor branca

Área/Subárea IES UF Região Cat. Adm. Brasil
Tecnologia em Gestão de 
Turismo

21,88 21,88 32,96 47,01 52,45

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009

Tabela 81 - Percentual de estudantes com faixa de renda mensal da família de mais
de 3 até 10 salários mínimos (R$1395,01 até R$4650,00)

Área/Subárea IES UF Região Cat. Adm. Brasil
Tecnologia em Gestão de 
Turismo

53,13 53,13 39,55 50,00 45,53

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009

Tabela 82 - Percentual de estudantes que trabalha/trabalhou em tempo integral - 40
horas semanais ou mais

Área/Subárea IES UF Região Cat. Adm. Brasil
Tecnologia em Gestão de 
Turismo

9,37 9,38 21,05 21,15 28,35

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009

Tabela 83 - Percentual de estudantes cujos pais têm escolaridade de pelo menos
ensino superior

Área/Subárea IES UF Região Cat. Adm. Brasil
Tecnologia em Gestão de 
Turismo

15,63 15,63 14,81 19,23 18,25

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009

Tabela 84 - Percentual de estudantes cujas mães têm escolaridade de pelo menos
ensino superior

Área/Subárea IES UF Região Cat. Adm. Brasil
Tecnologia em Gestão de 18,18 18,18 20,45 22,10 21,02
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Turismo
Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009

Tabela 85 - Percentual de estudantes que cursou todo o ensino médio em escola
pública

Área/Subárea IES UF Região Cat. Adm. Brasil
Tecnologia em Gestão de 
Turismo

39,39 39,39 49,16 54,79 57,72

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009

Tabela 86 - Percentual de estudantes que dedicam de 1 a 3 horas semanais aos
estudos, além das aulas

Área/Subárea IES UF Região Cat. Adm. Brasil
Tecnologia em Gestão de 
Turismo

66,67 66,67 60,28 58,92 54,55

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009

Percepção dos estudantes sobre a instituição

Tabela 87 - Percentual de estudantes que considera todas ou a maior parte das
instalações físicas do curso (salas de aula, laboratórios, ambiente de trabalho/estudo)

adequadas para o funcionamento do curso

Área/Subárea IES UF Região Cat. Adm. Brasil
Tecnologia em Gestão de 
Turismo

56,25 56,25 69,14 70,85 77,37

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009

Tabela 88 - Percentual de estudantes que considera todas ou a maior parte das
instalações de laboratórios, os equipamentos, os materiais e os serviços de apoio

específicos do curso adequados

Área/Subárea IES UF Região Cat. Adm. Brasil
Tecnologia em Gestão de 
Turismo

53,13 53,13 61,58 59,05 69,91

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009

Tabela 89 - Percentual de estudantes que considera que a instituição viabiliza
plenamente o acesso dos estudantes de graduação à Internet para atender às

necessidades do curso

Área/Subárea IES UF Região Cat. Adm. Brasil
Tecnologia em Gestão de 
Turismo

40,62 40,63 39,94 39,89 52,99

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009

Tabela 90 - Percentual de estudantes que sempre conseguiu utilizar o acervo da
biblioteca quando precisou

Área/Subárea IES UF Região Cat. Adm. Brasil
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Tecnologia em Gestão de 
Turismo

45,45 45,45 39,32 39,74 51,20

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009

Tabela 91 - Percentual de estudantes que considera que o horário de funcionamento
da biblioteca é plenamente adequado às suas necessidades

Área/Subárea IES UF Região Cat. Adm. Brasil
Tecnologia em Gestão de 
Turismo

84,38 84,38 69,28 73,02 76,28

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009

Tabela 92 - Percentual de estudantes que considera que o horário de funcionamento
da biblioteca é plenamente adequado às suas necessidades

Área/Subárea IES UF Região Cat. Adm. Brasil
Tecnologia em Gestão de 
Turismo

39,39 39,39 45,87 40,04 50,91

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009

Tabela 93 - Percentual de estudantes que considera que todos os planos de ensino
contêm todos os seguintes aspectos: objetivos, metodologias de ensino e critérios de

avaliação, conteúdos e bibliografia da disciplina

Área/Subárea IES UF Região Cat. Adm. Brasil
Tecnologia em Gestão de 
Turismo

62,50 62,50 44,28 40,38 52,20

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009

Tabela 94 - Percentual de estudantes que considera que todos ou a maioria dos
professores do curso têm a disponibilidade para orientação extraclasse

Área/Subárea IES UF Região Cat. Adm. Brasil
Tecnologia em Gestão de 
Turismo

36,36 36,36 50,15 43,40 52,74

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009

Tabela 95 - Percentual de estudantes que considera que o curso contribui
amplamente para a aquisição de cultura geral

Área/Subárea IES UF Região Cat. Adm. Brasil
Tecnologia em Gestão de 
Turismo

80,65 80,65 61,47 60,38 63,76

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009

Tabela 96 - Percentual de estudantes que considera que o curso contribui
amplamente para a aquisição de formação teórica na área

Área/Subárea IES UF Região Cat. Adm. Brasil
Tecnologia em Gestão de 
Turismo

67,74 67,74 56,87 52,84 59,32

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009
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Tabela 97 - Percentual de estudantes que considera que o curso contribui
amplamente para o exercício profissional

Área/Subárea IES UF Região Cat. Adm. Brasil
Tecnologia em Gestão de 
Turismo

59,38 59,38 51,12 47,65 56,54

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009

Tabela 98 - Percentual de estudantes que considera que foi boa ou muito boa a
contribuição do curso para a formação

Área/Subárea IES UF Região Cat. Adm. Brasil
Tecnologia em Gestão de 
Turismo

100,00 100,00 84,44 84,52 86,78

Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009

11.10 Índice Geral de Cursos da Instituição

IGC-2011
Último ano avaliado no Enade 2011
Código_da_IES 3183
IES INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA DE SERGIPE
Sigla IFS
UF_Sede SE
Município_Sede Aracaju
Categoria_Administrativa Pública
Organização_Acadêmica Universidade
Número_Cursos_três_anos 5
Número_Cursos_CPC_três_anos 5
Conceito_médio_graduação 2,2597
Conceito_médio_mestrado 0,0000
Conceito_médio_doutorado 0,0000
Proporção_graduandos_equivalente 1,0000

Proporção_mestrandos_equivalente 0,0000

IGC_contínuo 2,2597
IGC_Faixa 3
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Os relatórios do ENADE mostram uma avaliação positiva do IFS. No entanto, 
medidas devem ser tomadas junto as coordenações para melhorar o desempenho dos
discentes nestas avaliações.
A CPA está analisando os relatórios  dos cursos  de Saneamento,Automação 
industrial ,licenciatura em Matemática e química e fará uma análise comparativa 
com os dados acima visando a apontar medidas para melhorar a IES e 
manter/melhorar as potencialidades evidenciadas. 

Ações dos gestores para neutralizar fragilidades detectadas na 
autoavaliação do IFS.
Os itens a  seguir mostram ações realizadas com base nas demandas apontas na 
autoavaliação. 

11.10.1 Organização administrativa:

   Com a  implantação  do  novo  sistema  de  informação  gerencial  (  SIG),

SIGAA, SIGARH E SIGA PATRMONIAL através de convênio com UFRN, foi possível

reduzir  consideravelmente a burocracia,  Melhorar os controles internos e alavancar  os

procedimentos  operacionais,  com um sistema de  informações  precisas  e  que  reduz o

tempo de execução das atividades, porém sua implementação ocorrerá entre os anos de

2013, 2014 e 2015.

   Foi entregue no colégio de dirigentes o novo regimento interno, o qual foi

aprovado no segundo semestre de 2011, no entanto verificou-se que este não estava de

acordo com as normativas  de criação dos  institutos,  sendo necessário a  realização de

diversas adequações em 2013, juntamente com nova eleição para o conselho superior.

   Quanto  à  contratação  de  pessoal,  tomou  posse  em 2012  cerca  de  130

professores, que estava programada 69 novos professores, mas que teve a abertura de

praticamente o dobro das vagas iniciais. Já em 2013 foram contratados mais docentes

para atender as demandas dos cursos.     Quanto à comunicação o que se observou é que

as informações de nível institucional são divulgadas diariamente no site do IFS e que

compreende  as  ações  desenvolvidas  no  âmbito  interno  para  comunidade  externa,  no

entanto este processo está em evolução principalmente no que diz respeito à disseminação

das  normas,  uma  vez  que  depende  de  cada  liderança  ou  do  próprio  servidor  buscar

aprender ou levar ao conhecimento de todos. 

   Existem  fatores  como  integração  entre  os  setores,  comunicação  entre

dirigentes com a comunidade e distribuição de atividades que precisam ser melhoradas,

pois os hábitos mais antigos ainda prevalecem, no entanto percebe-se que com os novos
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servidores  existe  uma  disponibilidade  maior  para  disseminação  da  informação  com

interação  maior  entre  os  setores,  além  de  um  melhor  entendimento  das  situações

vivenciadas o que possibilitará uma melhoria a médio e longo prazo.

11.10.2 Infraestrutura do IFS

   Existe  uma  melhoria  no  que  diz  respeito  às  bibliotecas,  pois  com  a

contratação de diversos bibliotecários  começou a ser  realizado um amplo trabalho de

melhoria nos acervos existentes, além de planejar ações futuras como a compra de novos

livros, organização dos existentes e a montagem das novas bibliotecas, o que demanda

tempo, mas que se evidência um bom começo nesta ação, esta ação se fez mais eficiente

no  ano  de  2012,  com  a  compra  de  diversos  títulos  e  a  aquisição  de  uma  série  de

periódicos, EM 2013 houve a continuidade dessas ações, contudo ainda está em processos

de bibliotecas nos Campi novos devido a falta de infraestrutura, somente com a conclusão

das obras haverá melhorias significativas..

   Quanto aos equipamentos, foram comprados diversos computadores para

execução  dos  trabalhos  internos,  além  de  novos  pedidos  de  equipamentos  para  a

comunição, a exemplo de aparelho de videoconferência e de dados Voip.

   Quanto a sistema de segurança, além da vigilância terceirizada, foi instalado

sistema  de  câmeras,  o  qual  possibilitou  maior  acompanhamento  das  ações  dentro  do

Campus,  além da  instalação  de  catracas  para  propiciar  maior  controle  de  entradas  e

saídas.

   Quanto  à  rampa  para  acessibilidade  dos  deficientes  físicos  já  foi

incorporado  no  novo  projeto  do  prédio  do  Campus  Aracaju  o  qual  deverá  ser

implementado no ano de 2014 tão logo se obtenha os recursos para realização de tal

pleito.

No  ano  de  2013  o  funcionamento  dos  Reifeitórios  entraram  em

funcionamento  nos  campus de Aracaju,  São Cristovão e Lagarto  buscando atender  as

necessidades da comunidade.  
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11.10.3 Comunicação

   Foi implantado pelo setor de comunicação um boletim de notícias  com

atualização semanal para amplo conhecimento dos atos praticados pela Reitoria, o que vai

reduzir custos com papel, além de respeitar a questão ambiental e de publicidade dos atos

através do site do IFS.

   Quanto ao protocolo, este foi aperfeiçoado em 2013 com a implantação do

novo  sistema  integrado  foi  aperfeiçoado  e  adequado  à  nova  realidade  da  instituição,

integrando todos os Campi e proporcionando ações padronizadas e organizadas de acordo

com o novo SIG.

   Além destas ações foi produzido vídeo institucional para mostrar o que faz

cada setor do IFS e consequentemente melhorar a integração do conhecimento do todo

institucional, além de mostrar a instituição, inclusive incentivando os potenciais alunos.

   No tocante a comunicação visual, já está sendo estudado pela coordenadoria

de  comunicação  uma  nova  sinalização  para  facilitar  a  vida  dos  alunos,  comunidade

interna e externa, contudo acredita-se que somente será viabilizado através da reforma e

construção das novas instalações do IFS em Aracaju.

Em 2013 o site institucional passou por uma grande reformulação, resultado

da parceria entre o setor de comunicação e a DTI, sendo que alguns dos pontos mais

importantes do projeto são a sincronização com as redes sociais e a criação de espaços

exclusivos para os campi e para a divulgação dos cursos ofertados pelo instituto.

 

Os gráficos a seguir mostram o avanço do IFS nos últimos 4 anos em alguns setores 
estratégicos da IES. 

Gráfico 57 - AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO
Programa de Assistência e Acompanhamento ao Educando do IFS – PRAAE
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Gráfico 58 - Evolução do Quadro de Servidores do IFS

Gráfico 59 - Evolução do número de bolsas discentes nos últimos anos
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12  -  DIMENSÃO  9  –  POLÍTICAS  DE  ATENDIMENTO  AOS

ESTUDANTES

A Política de atendimento aos estudantes é constituída por um conjunto de

princípios,  objetivos,  diretrizes  e  métodos  que  orientam  a  estratégia  institucional  de

provimento  de  soluções  às  necessidades  do  estudante  em  situação  ou  não  de

vulnerabilidade socioeconômica.

A concretização dessa ação ocorrerá através de programas intersetoriais que

possibilitem o acesso,  a  permanência,  o  êxito  e  a  conclusão dos  cursos,  nas  diversas

modalidades  e  níveis  de  ensino.  As  experiências  teóricas  e  práticas  que  preparam os

estudantes para a cidadania e para futuras inserções no mundo do trabalho fazem parte

deste processo político de atendimento. 

A Assistência Estudantil tem por objetivo possibilitar a permanência e o êxito

dos estudantes regularmente matriculados no IFS por meio de ações, projetos e programas

específicos de Assistência, procurando atendê-los em suas necessidades básicas para que

possam desenvolver suas atividades acadêmicas com qualidade.

12.1. Ações de Atendimento aos Estudantes

  Programa  de  Assistência  e  Acompanhamento  ao  Educando  do  IFS –

PRAAE:  instituído pela Portaria nº. 1.488 de 31 de julho de 2012 tem como

objetivo  disponibilizar  serviços,  linhas  de  ação  e  projetos  que  viabilizem  e

possibilitem à permanência,  com qualidade,  do educando nesta  Instituição  de

ensino, pesquisa e extensão.  
O estudante deverá requerer sua inscrição  on-line no sítio do IFS e entregar

documentação comprobatória referente à renda, às despesas e à composição familiar junto

ao setor responsável pela Assistência Estudantil e/ou Serviço Social de cada Campus do

IFS e submeter-se a estudo socioeconômico realizado pelo Assistente Social do campus. 
Para a viabilização do PRAAE foram regulamentadas as seguintes ações:

I. Bolsa Trainee: Regulamentada pela Resolução Nº 13 de 17 de janeiro de 2014, do

Conselho  Superior  do  IFS,  consiste  na  concessão  mensal  de  valor  monetário  aos

estudantes  regularmente  matriculados  no  IFS,  em  situação  de  vulnerabilidade

socioeconômica, a fim de contribuir para a permanência dos mesmos na instituição,

bem como possibilitar conhecimentos técnicos, referentes ao mundo do trabalho. Na
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Bolsa  Trainee o estudante desenvolve atividades que possibilita a indissociabilidade

entre  teoria  e  prática,  potencializando  os  conhecimentos  técnicos  apreendidos  no

curso. 
II. Auxílio Alimentação:  Regulamentado pela Resolução nº05 de 17 de janeiro de

2014  do  Conselho  Superior  do  IFS,  o  Auxílio  Alimentação  se  divide  em  três

modalidades, a saber: refeitório, auxílio financeiro e vale-refeição, destinado a todos

os  estudantes  que  tenham  parecer  favorável  do  Serviço  Social  nos  estudos

socioeconômico. 

III.  Auxílio Residência:  Regulamentado pela Resolução nº 06 de 17 de janeiro de

2014 do Conselho Superior do IFS é a concessão de um valor monetário mensal para

estudantes que sejam procedentes de outra cidade e/ou estado diferente do município

onde o Campus está  localizado,  objetivando auxiliar  nas despesas com aluguel  de

residência. 

IV. Auxílio Transporte: Regulamentados pela Resolução Nº 07 de 17 de janeiro de

2014,  do  Conselho  Superior  do  IFS  é  a  concessão  de  um  valor  monetário  para

estudantes que necessitem realizar o trajeto residência-escola-residência. O valor do

Auxílio  Transporte  concedido  ao  estudante  será  de  acordo  com  a  localização  do

campus e localização da residência do estudante em relação ao campus. 

V. Auxílio Fotocópia e Impressão: Regulamentado pela Resolução Nº 32 de 12 de

setembro  de  2011,  do  Conselho  Superior  do  IFS,  consiste  na  concessão  de  um

quantitativo  mensal  de  cópias  e  impressão  de  conteúdos  das  mídias  digitais  para

contribuir com acesso ao material didático e/ou viabilizar a aquisição de apostilas para

estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.  Poderão ser concedidas

até 500(quinhentas) fotocópias  ao estudante semestralmente,  respeitando a dotação

orçamentária do campus. 

VI. Auxílios Fardamento e Material: Regulamentado pela Resolução Nº 33 de 12 de

setembro  de  2011,  do  Conselho  Superior  do  IFS,  correspondem  à  concessão  de

fardamento escolar e de materiais didáticos e/ou técnicos, a fim de que seja garantido

um melhor desempenho das atividades acadêmicas aos estudantes assistidos. 

VII. Auxílio Financeiro aos Estudantes do Programa de Integração da Educação

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e

Adultos – PROEJA: Regulamentado pela Resolução Nº 34 de 12 de setembro de
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2011,  do  Conselho  Superior  do  IFS,  objetivando  à  permanência  na  Instituição,

contribuindo para a melhoria do desempenho acadêmico. Poderá inscrever-se para o

recebimento do Auxílio Financeiro PROEJA todo estudante do Programa de Educação

de Jovens e Adultos – PROEJA regularmente matriculado no IFS. O estudante poderá

requerer  sua inscrição  junto  ao Setor  responsável  pela  Assistência  Estudantil  e/ou

Serviço Social de cada Campus no período de matrícula.  

VIII. Auxílio  Financeiro  para  participação  de  Eventos:  Regulamentado  pela

Resolução Nº 35 de 12 de setembro de 2011, do Conselho Superior do IFS, é um

auxílio  financeiro  que  contribuirá  para  a  participação  em  eventos  de  natureza

acadêmica, científica, tecnológica, desportiva, artística e cultural, pesquisa e extensão,

e para formação do estudante em sua totalidade, bem como para o desempenho nessa

instituição. Poderá pleitear este auxílio todo o estudante regularmente matriculado no

IFS, junto ao setor de Assistência Estudantil de cada Campus, com no mínimo 01(um)

mês de antecedência.

IX. Bolsa  Monitoria  do  Ensino  Técnico  de  Nível  Médio:  Regulamentado  pela

Resolução  Nº  41  de  11  de  novembro  de  2011,  do  Conselho  Superior  do  IFS,

corresponde à concessão de valor monetário aos estudantes do IFS, sendo instrumento

para a melhoria do ensino técnico de nível médio e tendo com finalidade promover a

cooperação mútua entre discentes e docentes e, a vivência com o professor e com as

suas atividades técnico-didáticas.

X. Bolsa Monitoria de Ensino Superior: Aprovada pelo Conselho Superior do IFS,

através da Resolução nº 07/CS/2011, é entendida como instrumento para a melhoria

do ensino de graduação, através do estabelecimento de novas práticas e experiências

pedagógicas que visem fortalecer a articulação entre teoria e prática e a integração

curricular em seus diferentes aspectos, e tem a finalidade de promover a cooperação

mútua  entre  discentes  e  docentes  e,  a  vivência  com  o  professor  e  com  as  suas

atividades técnico-didáticas. O monitor de nível superior deverá cumprir carga horária

de 10 horas semanais e receberá um valor monetário mensal.

XI. Bolsa  Estudantil  Partilhando  Saberes: Aprovada  pelo  Conselho  Superior,

através  da Resolução nº12/2014, tem o objetivo de sensibilizar  os estudantes  para

ações  mais  humanas  no  ambiente  escolar,  através  da  promoção  e  valorização  de
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atitudes e práticas mais solidárias no processo de ensino-aprendizagem, auxiliando

desse modo na permanência e êxito acadêmico.

I. Dos Participantes

12.2 Estímulo à Permanência e Êxito dos Estudantes

 Projeto Psicopedagógico e Social

O  projeto  em  questão  tem  por  finalidade  trabalhar  em  conjunto  com  as

equipes da Assistência Estudantil de cada campus, dando apoio e suporte às

demandas psicopedagógicas dos estudantes do IFS, preferencialmente,  com

formação  de  grupos,  a  fim  de  minimizar  questões  emocionais,  sociais,

pedagógicas ou outros fatores que possam estar interferindo negativamente na

vida acadêmica dos estudantes.

Para efetivação deste programa, a DIAE conta com o apoio e colaboração das

equipes  técnicas  da  Assistência  Estudantil  dos  campi.  As  ações  deste

programa são executadas à medida que surgem as demandas dos campi.

 Projeto Gincana Integrativa do IFS

O  Projeto  Gincana  Integrativa  tem  como  objetivo  implantar  uma  ação
institucional, com a finalidade de integrar os Campi, aumentando a interação dos
alunos  de  regiões  diferentes  do  nosso  Estado.  O  projeto  tem  por  finalidade
promover atividades que incentivem a interação social entre estes estudantes, e
que gerem comunicação entre eles, entre o campus os quais fazem parte e entre a
instituição como um todo. As edições desta ação permitem Conhecer os estudantes
dos Campi em suas habilidades físicas, científicas, cognitivas, culturais e sociais.

 Projeto Educação, Saúde e Cidadania
O  Projeto  Educação,  Saúde  e  Cidadania  tem  como  objetivo  promover  ações

educativas e de acesso a serviços no IFS, em que serão feitas diversas atividades

nas áreas de educação, saúde e cidadania para estudantes e servidores dos campi,

incluindo  a  comunidade  externa/entorno  de  cada  Campus.  Uma das  propostas

desse  projeto  é  o  “Dia  de  Ação  Educativa  e  de  Acesso  a  Serviços  no  IFS”,

possibilitando a criação de uma cultura multiplicadora de conhecimentos no IFS.
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 Projeto Educação e Meio ambiente

Proposta surgida no ano 2011 com a criação do Projeto Educar para Reciclar,

através  de  parcerias  com  Órgãos  Públicos,  Entidades  e  Instituições  que

realizam trabalhos  relacionados a  temática  meio ambiente e reciclagem de

material. No ano letivo de 2012 as ações deste programa foram incorporadas

às atividades da II Gincana Integrativa, a qual tratava de temática ligada ao

Meio Ambiente. 

 Projeto Jornada de Assistência Estudantil

O Projeto Jornada de Assistência  Estudantil  tem como finalidade possibilitar  a

realização  de  Grupos  de  Discussão  com  estudantes  de  cada  Campus  do  IFS,

objetivando refletir sobre as demandas da Assistência Estudantil.

 Fórum de Assistência Estudantil

O  Projeto  Fórum  de  Assistência  Estudantil  tem  como  finalidade  a  Construção,

avaliação e acompanhamento da Política de Assistência Estudantil no IFS, orientado

para  ocorrer  a  cada  dois  anos,  com  a  participação  de  estudantes  e  equipes

multidisciplinares de todos os campi.

A primeira edição do fórum ocorreu na cidade de Estância - SE no ano de 2013, onde 
foram realizados núcleos temáticos de discussão com estudantes e servidores do IFS, no 
que tange às ações de Assistência Estudantil no instituto.
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Gráfico 60 - Evolução do Orçamento da Assistência Estudantil no IFS

Gráfico 61 - Número de estudantes atendidos pela Assistência Estudantil no IFS

Gráfico 62 - Quantitativo de Estudantes Assistidos- Campi Lagarto, Aracaju e São Cristóvão
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Gráfico 63 - Quantitativo de Estudantes Assistidos- Campi Glória, Itabaiana e Estância

Tabela 1 - DIMENSÃO 9 - POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE
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Comentário da CPA: Analisando os dados acima, verifica-se que a IES possui uma

politica voltada para o atendimento aos alunos conforme o previsto nos documentos

oficiais do IFS.
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13 - DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO

EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS

COMPROMISSOS NA OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

13.1 Demonstrativo de Capacidade e Sustentabilidade Financeira

Toda verdade inédita começa como heresia e acaba como ortodoxia (Thomas Huxley).

13.2 Indexação às Regras da Entidade Mantenedora

Conforme o estatuto da Instituição observamos:

CAPÍTULO VIII
DA ORDEM ECONÔMICA e FINANCEIRA
Seção I
Do Patrimônio
Art. 31. O patrimônio do IFS é constituído por:
I-instalações, imóveis e equipamentos que constituem os bens patrimoniais;
II-bens e direitos adquiridos ou que vier a adquirir.
§ 1o O IFS poderá adquirir bens móveis, imóveis e valores, independentemente
de autorização, observada a legislação pertinente.
§ 2o A alienação  de  imóveis  dependerá  de  autorização  prévia  do  Conselho
Diretor, observada a legislação pertinente.

Seção II
Dos Recursos Financeiros
Art. 32. Os recursos financeiros dos IFs são provenientes de:
I-dotações que lhes forem anualmente consignadas no orçamento da União;
II-doações, auxílios e subvenções que lhes venham a ser concedidos;
III-remuneração  de  serviços  prestados  a  entidades  públicas  ou  particulares,
mediante contrato ou convênio específicos; 
IV-valores de contribuições e emolumentos por serviços prestados que forem
fixados pelo Conselho Diretor, observada a legislação pertinente;
V-resultado das operações de crédito e juros bancários;
VI-receitas eventuais;
VII-alienação de bens móveis e imóveis.
VIII-concessão de espaços físicos a título oneroso, mediante contrato, na forma
da legislação pertinente.

13.3 Aspectos Financeiros e Orçamentários

13.3.1 Estratégias de Gestão Econômico-Financeira
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O  contexto  da  elaboração  da  proposta  de  orçamento  do  IFS  está  ligado

diretamente ao ciclo orçamentário do Governo Federal, qual seja, seguir os programas,

objetivos e inciativas estipulados no Plano Plurianual, por meio da execução das Ações

Orçamentárias com o intuito de prestar serviços educacionais de qualidade à sociedade.

Além  disso,  tal  proposta  orçamentária  segue  as  diretrizes  da  Lei  de  Diretrizes

Orçamentária, que é elaborada anualmente.

Os créditos destinados para o IFS são dados em acordo com critérios estabelecidos

pelo MEC, por meio da Matriz CONIF, tendo como principal  indicador  o número de

alunos  das  Instituições  de  Ensino  da  Rede  Federal  de  Educação  Profissional  e

Tecnológica - RFEPT, dado um montante orçamentário destinado à SETEC. Assim, a

divisão do orçamento entre as unidades da RFEPT beneficia as unidades que crescem

mais que proporcionalmente o número de alunos em relação às demais Instituições da

Rede.

O Orçamento do IFS é composto atualmente (2014) de três Programas: um

Programa Temático2 (Educação Profissional e Tecnológica) e dois Programas de Gestão,

Manutenção e Serviços ao Estado (Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Educação  e  Previdência  de  Inativos  e  Pensionistas  da  União).  Tais  programas

subdividem-se em Ações Orçamentárias das quais resultam produtos (bens ou serviços)

que contribuem para atender ao objetivo de um programa.

2
 Programa Temático:  aquele que expressa e orienta a ação governamental  para a entrega de bens e serviços à

sociedade. (MTO2013)

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/PPA/2012/Anexo_II.pdf
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/PPA/2012/Anexo_II.pdf
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Tabela 138 - Evolução do Orçamento Anual do IFS
Evolução do Orçamento Anual do IFS

Exercício
2010 2011 2012 2013 2014

(R$) (US$)* (R$) (US$)** (R$) (US$)*** (R$) (US$)**** (R$) (US$)*****

Recursos do Tesouro 
Nacional

85.900.496,69 51.554.733,34 103.820.531,15 55.370.949,95 126.192.784,00 61.753.258,62 137.376.479,00 58.642.738,41 218.964.229,00 93.406.803,60

Recursos Próprios 644.579,53 386.856,04 723.028,46 385.615,18 764.008,00 373.872,28 991.292,00 423.158,88 1.221.684,00 521.151,78

Recursos de Convênios - - - - - - - - - -

Total 86.545.076,22 51.941.589,38 104.543.559,61 55.756.565,13 126.956.792,00 62.127.130,90 138.367.771,00 59.065.897,29 220.185.913,00 93.927.955,38

Pessoal 63.753.009,66 38.262.519,30 72.163.359,79 38.487.125,22 74.418.865,00 36.417.355,03 80.220.255,00 34.244.111,24 101.678.955,00 43.374.692,86

Manutenção 11.793.974,50 7.078.366,64 16.405.959,91 8.749.845,29 26.193.673,00 12.818.044,04 32.445.144,00 13.850.057,20 41.648.258,00 17.766.512,24

Investimentos 10.998.092,06 6.600.703,43 15.251.211,45 8.133.979,44 26.344.254,00 12.891.731,83 25.702.372,00 10.971.728,85 76.858.700,00 32.786.750,28

Total 86.545.076,22 51.941.589,38 103.820.531,15 55.370.949,95 126.956.792,00 62.127.130,90 138.367.771,00 59.065.897,29 220.185.913,00 93.927.955,38

Fonte : SIAFI/Ministério do Planejamento

* Valor do dólar em 31/12/2010: US$ 1,6662

** Valor do dólar em 31/12/2011: US$ 1,875

*** Valor do dólar em 31/12/2012  US$ 2,0435

**** Valor do dólar em 31/12/2013 US$ 2,3426

***** Valor do dólar em 18/03/2014 US$ 2,3442

Fonte: Banco Central do Brasil
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13.4 Planejamento Orçamentário 

O planejamento orçamentário do IFS tem seu início por volta do mês de abril,

quando  se  é  solicitado  a  cada  Unidade  Gestora  a  previsão  de  gastos  para  o  ano

subsequente,  tanto  em  custeio  como  para  investimentos.  Após  o  recebimento  das

previsões  espera-se  a  definição  por  parte  da  SETEC/MEC,  dos  valores  que  serão

disponibilizados ao IFS, com base nos critérios adotados na Matriz CONIF.

Com base no montante alocado para o IFS, faz-se a distribuição do orçamento

pelos Campi,  respeitando-se os valores que já vêm destinados a cada Unidade,  sendo

verificado se o montante é capaz de suprir as despesas previstas pelas Unidades.

No que se refere à  evolução do orçamento  do IFS,  nos  últimos  anos,  vem se

observando um crescimento constante dos créditos orçamentários destinados ao à RFEPT,

fato que vem beneficiando todas as Instituições da Rede. O IFS neste contexto, também

vem obtendo volumes de recursos superiores ano a ano.  Além disso,  tem se buscado

incrementar  o  orçamento  do  IFS  por  meio  das  Emendas  parlamentares,  tal  como

observado no ano de 2014, quando se conseguiu por meio de Emendas o montante de R$

41.371.124,00.

A previsão do orçamento do IFS entre os anos de 2014 e 2019 segue na tabela

abaixo, tendo como critérios o aumento médio observado nas ações orçamentárias do IFS

nos últimos anos, bem como previsão de inflação do período.
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Tabela 99 - Planejamento Orçamentário

PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO IFS - 2014 A 2019
2031 - Educação Profissional e Tecnológica

Natureza 2014 2015 2016 2017 2018 2019

20RG - Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e 
Tecnilógica

27.700.200,00 14.000.000,00 15.680.000,00 17.561.600,00 19.668.992,00 22.029.271,04

20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnilógica 36.689.932,00 41.092.723,84 46.023.850,70 51.546.712,78 57.732.318,32 64.660.196,52

2994 - Assistência ao Educando da Educação Profissional 7.394.291,00 9.242.863,75 11.553.579,69 14.441.974,61 18.052.468,26 22.565.585,33

6358 - Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional 913.000,00 1.022.560,00 1.145.267,20 1.282.699,26 1.436.623,18 1.609.017,96

Total Programa 72.697.423,00 65.358.147,59 74.402.697,59 84.832.986,66 96.890.401,76 110.864.070,84
2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação

4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e 
Requalificação

913.000,00 1.022.560,00 1.145.267,20 1.282.699,26 1.436.623,18 1.609.017,96

20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União 61.943.161,00 69.376.340,32 77.701.501,16 87.025.681,30 97.468.763,05 109.165.014,62
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus
Dependentes

2.093.352,00 2.344.554,24 2.625.900,75 2.941.008,84 3.293.929,90 3.689.201,49

212B - Outros Benefícios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes 4.432.059,00 4.963.906,08 5.559.574,81 6.226.723,79 6.973.930,64 7.810.802,32

Total Programa 69.381.572,00 77.707.360,64 87.032.243,92 97.476.113,19 109.173.246,77 122.274.036,38
0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União

0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões 26.697.049,00 29.900.694,88 33.488.778,27 37.507.431,66 42.008.323,46 47.049.322,27

Total Programa 26.697.049,00 29.900.694,88 33.488.778,27 37.507.431,66 42.008.323,46 47.049.322,27
0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais

0005 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) 709.281,00 794.394,72 889.722,09 996.488,74 1.116.067,39 1.249.995,47

00G5 - Cont. da União, das Autarquias e Fundações para o Custeio do Reg de Prev dos Serv.
Púb. Federais dec do Pag de Precatórios e Requis. de Pequeno Valor

54.615,00 61.168,80 68.509,06 76.730,14 85.937,76 96.250,29

Total Programa 763.896,00 855.563,52 958.231,14 1.073.218,88 1.202.005,15 1.346.245,76
09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de
Previdência dos Servidores Públicos Federais

12.274.849,00 13.747.830,88 15.397.570,59 17.245.279,06 19.314.712,54 21.632.478,05

Total Programa 12.274.849,00 13.747.830,88 15.397.570,59 17.245.279,06 19.314.712,54 21.632.478,05
Total do Orçamento IFS 181.814.789,00 187.569.597,51 211.279.521,50 238.135.029,44 268.588.689,67 303.166.153,30

Fonte: PROAD
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Tabela 100 - Potencialidades e fragilidades da dimensão 10

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADAS
RESULTADOS ALCANÇADOS

FREGILIDADES PONTENCIALIDADES
Normatizar a execução
orçamentária

Reuniões para definição 
das normas

Reclamações e 
desinformação

Melhor gerenciamento dos 
recursos orçamentários

Reformular parâmetros
usados no 
planejamento 
orçamentário

Implantar o Orçamento 
por UGR

Definir padrões para 
descentralizações dos 
recursos

Maior controle dos recursos 
orçamentários

Padronizar os 
procedimentos 
processuais das 
licitações

Reavaliação da estratégia 
de compras, buscando 
centralizar processo de 
aquisição; Levantamento 
planejado dos materiais a 
serem adquiridos; e 
Passar a registrar a 
depreciação de bens 
permanentes de acordo 
com as normas e através 
do software.

Compras e contratos de 
mesmo objeto, mas de UGs
diferentes

Maior economia ao unificar 
processos licitatório para 
aquisição de materiais e de 
serviços

Implantar indicadores 
gerais sobre 
desempenho de 
compras do IFS

Levantamento e 
categorização dos gastos e
investimentos e definição 
de indicadores de 
acompanhamento.

Dificuldades na definição e
criação de indicadores

Melhor aplicação dos recursos 
destinados às licitações

Ampliação do 
programa Esplanada 
Sustentável 

Adoção de modelo de 
gestão organizacional 
voltada ao uso racional de
recursos naturais, 
promovendo a 
sustentabilidade 
ambiental e 
socioeconômica na 
Administração Pública 
Federal

Falta de empresas 
sustentáveis e com visão 
ambiental

Economia ao reduzir consumos
desnecessários, desperdícios e 
conservação do meio ambiente

Aumentar as fontes de 
recursos próprios

Desenvolver convênios 
com repasse financeiro 
direto ou indireto.

Dificuldade de mobilização
para o desenvolvimento do 
banco de projetos

Bons profissionais no quadro 
de servidores
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14 PROPOSTA DE AVALIAÇÃO PARA 2014

OBJETIVOS AÇOES PROPOSTAS

Obter uma participação maior
da comunidade acadêmica na
avaliação interna .

melhorar a campanha de sensibilização .da comunidade

Acompanhar  as  ações  dos
gestores  para  neutralizar  as
fragilidades detectadas.

Reunião da CPA com os gestores do IES.

Manter/melhorar  as
potencialidades detectadas.

Reunião  da  CPA com os  representantes  da  IES para  melhor
acompanhamento

Das suas ações de melhoria contínua. 

Implantar  uma  autoavaliação
com recursos e tecnologicos e
melhorar  o  atual  sistema  da
CPA.

Melhorar  sistema  de  avaliação  interna  e  fornecer  resultados
rápidos á comunidade dos resultados e das ações dos gestores
face a autoavaliação.

Implantação  de  um  sistema
para  coleta  e  geração  das
estatísticas  da  avaliação
interna.

Estruturar um setor com profissionais de TI para dar suporte ao
processo de autoavaliação.

Criação de subcomissões por
campus

Facilitar a comunicação e execução das atividades da CPA

Realizar seminários em todos
os campus

Melhorar a divulgação dos resultados da autoavaliação
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15 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Instituto Federal de Sergipe iniciou nestes últimos anos um processo intenso e

profundo  em sua natureza institucional, fato que implicou na necessidade de prepará-lo para

cumprir os compromissos demandados do Ministério de Educação, entidade mantenedora;

com  os  alunos,  aos  quais  a  Instituição  presta  serviços;  com  os  parceiros  no  processo

educacional – professores e funcionários e comunidades local e estadual, com os quais se

divide os compromissos e responsabilidades. Em verdade, essa mudança de status significou

a  necessidade  de  se  alterar  a  cultura  institucional  para  uma  visão  diferenciada  do  que

significa  assumir  uma  autonomia  didático-administrativa  e  das  responsabilidades  daí

decorrentes. Foi um período de aprendizagem rico no compartilhar das experiências, além do

ganho de um novo marco regulador. A condição de IFS é uma conquista a ser implementada

a cada dia, com vistas a alcançar um amadurecimento que permita outros patamares da vida

escolar e universitária. É uma afirmação da responsabilidade e compromete a Instituição com

um projeto educacional mais ambicioso,  que tem que ser construído coletivamente,  como

resposta  às  demandas  da  comunidade,  que  tem direito  ao  acesso  e  permanência  de uma

educação técnica e tecnológica de qualidade.

O desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como a

crescente expressividade acadêmica que o IFS/SE tem buscado em suas diferentes áreas, a

despeito das adversidades existentes, foram evidenciadas nos diversos indicadores analisados

e demonstram a preocupação em crescer com qualidade e responsabilidade social. Entretanto,

é consensual a necessidade de que tal desenvolvimento seja acelerado, compartilhado pelas

comunidades  interna  e  externa,  marcado  por  definições  conjuntas,  que  denotem  as

intencionalidades, e sirvam de referenciais para a construção de uma escola com qualidade

social, técnica e política. 

Não obstante a limitada autonomia financeira, é evidente sua busca por se inserir

institucionalmente no conjunto das IES reconhecidas no cenário regional e nacional.  Para

tanto,  tem sido priorizado, de modo institucional e planejadas ações capazes de potencializar

o seu desenvolvimento na direção do estabelecido como metas de ampliação com qualidade.

Estas ações estão no IFS de construção pela atual gestão, com o estabelecimento

de políticas  institucionais  que as orientam, formalizadas  em documentos  que registram o
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resultado  de  trabalhos  coletivos  dos  grupos  de  liderança  institucional,  legitimados  no

Conselho Diretor e divulgados a toda comunidade interna.  É preciso ressaltar que se tem

procurado envolver os alunos, pais e usuários, através dos órgãos colegiados, nas discussões

das políticas institucionais. Tem servido de subsídio para esse trabalho levantamentos feitos,

análise  crítica  de  documentos  produzidos,  pesquisa  de campo,  por  diversos  setores,  bem

como os relatórios setoriais da Avaliação Interna da CPA.

A CPA terá  um  longo  trabalho  a  desenvolver  a  partir  da  divulgação  destes

resultados, para contribuir para a reflexão crítica embasada na análise dos dados da realidade

institucional. 

A Instituição - seus dirigentes,  professores, alunos, funcionários e comunidade

externa - tem consciência de que a despeito dos avanços, há muito para ser feito. Desafios

não  faltam e  a  disposição  em enfrentá-los  une  e  motiva  na  caminhada  dessa  instituição

comprometida em servir com qualidade. A CPA acredita que a Instituição está no caminho da

melhoria da qualidade de seus serviços e que a busca da excelência é um processo possível.



ANEXOS

INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

COMISSAO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DISCENTE

Caro(a) aluno(a), 

No sentido de melhorarmos o processo ensino/aprendizagem e dimensionarmos

as  potencialidades  e  fragilidades  do  Instituto  Federal  de  Sergipe,  bem como  atender  as

exigências do MEC, através da Lei Federal de Nº 10.861, que criou o Sistema Nacional de

Avaliação da Educação Superior  (SINAES),  solicitamos sua colaboração no sentido de

responder esta avaliação institucional.

Não há necessidade de colocar nome ou matrícula e seus dados serão mantidos

em absoluto sigilo. Para responder as questões a partir do item 3 observe a legenda no rodapé

da página. Agradecemos, desde já, sua contribuição para a melhoria da qualidade no IFS.

Participe! O IFS necessita da sua avaliação!

Comissão de Avaliação

1. DADOS DO DISCENTE

1.1. Curso: ___________________________________________________________________

1.2. Portador de Necessidades Especiais: ( ) Não Sim ( )

Caso seja portador, indique o tipo de necessidade: 

( ) Auditiva ( ) Visual ( ) Física ( ) Múltipla (...) Outras necessidades especiais. Especificar____

1.3. Período que está cursando:_________

1.4. Ano e período de ingresso:_______/______ (Ex: 2007/1)

1.5. Forma de ingresso: 

( ) Vestibular convencional ( ) Transferência ( ) Portador de Diploma ( ) Outra. Especificar: ___

1.6. Idade: ______anos 

1.7.Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino

1.8 - Exerce atividade remunerada fora do IFS ( ) Sim ( ) Não 



2. CARACTERIZAÇÃO DO DISCENTE NO CONTEXTO ACADÊMICO

Assinale com “X” as atividades/ programas que participou e/ou participa, enquanto aluno do

IFS:

ATIVIDADES/PROGRAMAS Participa Participou
2.1 - Monitoria
2.2 - Estágio curricular
2.3 - Estágio extracurricular
2.4 - Membro de colegiado ou conselho 
2.5 - Bolsa trabalho
2.6 - Projetos de pesquisa
2.7 - Projetos de iniciação científica 
2.8 - Programas de extensão
2.9 - Eventos esportivos
2.10 - Eventos culturais
2.11 - Eventos técnico-científicos
2.12 - Empresa Júnior
2.13 - Outras. Especificar_______________________________________
_____________________________________________________________

3. AVALIAÇÃO DO CURSO (Marcar com “X”):

Como você avalia a qualidade do seu curso com relação a: D F R B MB

3.1 - Estrutura curricular
3.2 - Carga horária das disciplinas
3.3 - Carga horária total do curso
3.4 - Turno de funcionamento
3.5 - Orientação aos alunos na matrícula 
3.6 - Coordenação de estágio
3.7 - Laboratórios de informática
3.8 - Número de docentes
3.9 - Qualificação dos docentes
3.10 - Promoção de atividades de extensão (seminários, palestras, etc)
3.11 - Envolvimento de professores em projetos de pesquisa
3.12 - Envolvimento de alunos em projetos de pesquisa
3.13 - Articulação de conteúdos entre as disciplinas do curso
3.14 - Laboratório de atividades específicas do curso
3.15 - Aulas práticas de campo (visitas técnicas e microestágios)
3.16 - Didática dos professores
3.17 - Critérios de avaliação nas disciplinas do curso
3.18 - Atendimento do curso às necessidades do mercado de trabalho
3.19 - Contribuição das disciplinas para a formação técnica do aluno
3.20 - Contribuição das disciplinas para a formação cidadã do aluno



4. AVALIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA (Marcar com “X”):

Como você avalia as salas de aula quanto à (ao): D F R B MB

4.1 - Dimensões do espaço físico
4.2 – Mobiliário
4.3 – Acústica
4.4 - Ventilação/conforto térmico
4.5 – Iluminação
4.6 - Limpeza e manutenção do ambiente
Como você avalia os laboratórios utilizados no seu curso: D F R B MB
4.7 - Dimensões do espaço físico
4.8 – Mobiliário
4.9 – Acústica
4.10 - Ventilação/conforto térmico
4.11 – Iluminação
4.12 - Limpeza e manutenção do ambiente
4.13 - Manutenção dos equipamentos
Como você avalia a Biblioteca do IFS quanto à (ao): D F R B MB
4.14 - Instalações físicas
4.15 - Acervo de livros do seu curso
4.16 - Acervo de periódicos do seu curso
4.17 – Acústica
4.18 - Horário de atendimento
4.19 - Espaço físico
4.20 – Iluminação
4.21 - Limpeza e manutenção do ambiente

4.22 - Ventilação/conforto térmico
Como você avalia o ambiente interno do IFS quanto à: D F R B MB
4.23 - Área de convivência
4.24 - Sinalização dos setores
4.25 – Iluminação
4.26 – Estacionamento
4.27 - Espaço esportivo
4.28 - Agência bancária
4.29 - Telefones públicos
4.30 – Segurança

4.31 - Instalações sanitárias
4.32 - Indique pontos positivos da Infraestrutura do IFS.

4.33 - Indique pontos que necessitam melhoria no quesito infraestrutura do IFS.



5. ASPECTOS ACADÊMICOS E ADMINISTRATIVOS (Marcar com “X”)

Avalie o seu nível de conhecimento quanto à (ao) D F R B MB

5.1 - Missão do IFS
5.2 - PDI (Plano de Desenvolvimento institucional) do IFS
5.3 - Normas gerais do IFS

Avalie o seu nível de conhecimento quanto à (ao) D F R B MB

5.4 - Políticas do IFS para o ensino
5.5 - Políticas do IFS para a pesquisa
5.6 - Políticas do IFS para a extensão
5.7 - Objetivos e Metas da sua coordenadoria
5.8 – Responsabilidade Social da Instituição
5.9 – Comissão Própria de Avaliação (CPA)
5.10 – Política de Atendimento ao Aluno

6. AVALIAÇÃO DOS SETORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (Marcar 

com “X”)

Como você avalia o atendimento nos seguintes setores do IFS D F R B MB

6.1 - Coordenadoria do seu curso
6.2 – Diretoria de Ensino
6.3 – Biblioteca
6.4 - Gabinete Médico-Odontológico
6.5 - Setor de Comunicação (NUCS)
6.6 - Diretoria de Relações Empresariais e Comunitária
6.7 - CIEE (Coordenadoria de Estágios)
6.8 - Diretoria de Pós-graduação e Pesquisa
6.9 – Direção Geral
6.10 - Indique pontos positivos:

6.11 - Indique pontos a melhorar

7. AVALIAÇÃO GERAL E AUTO-AVALIAÇÃO (Marcar com “X”)

Qual o seu grau de satisfação com relação a (ao): D F R B MB

7.1 - Seu desempenho no curso (autoavaliação)
7.2 - Desempenho dos seus professores, em geral.
7.3 - Seu curso
7.4 – IFS
7.5 - Coordenação do curso?



8. AVALIAÇÃO DO DOCENTE PELO ALUNO

Nome do docente: _____________________________________________________________

Disciplina: ___________________________________________________________________

Curso: ______________________________________________________________________

Período: _____________________ Turno:________________ 

Desempenho Acadêmico D F R B MB

8.1 – Discussão de todo o programa de disciplina com o aluno
8.2 – Bibliografia básica atualizada (últimos 3 anos)
8.3 – Domínio do conteúdo ministrado em sala de aula
8.4 – Relação do conteúdo com outras disciplinas
8.5 – Clareza na transmissão dos conteúdos em sala de aula
8.6 – Coerência dos procedimentos de avaliação da aprendizagem com os conteúdos
ministrados em sala de aula
8.7 – Retorno dos resultados da avaliação da aprendizagem aos alunos para reforçar o
aprendizado esperado
8.8 – Desenvolvimento de atividades com a comunidade (extensão)
8.9 – Incentivo à atividade de pesquisa na disciplina
8.10 – Incentivo à participação em projetos de iniciação cientifica 
Compromisso com a instituição D F R B MB
8.11 – Comparecimento às aulas nos dias programados
8.12 – Comparecimento às aulas nos horários programados
8.13 – Cumprimento integral do tempo dedicado às aulas
Relacionamento professor - aluno
8.14 – Relacionamento interpessoal (convivência) com alunos
8.15 – Gestão (domínio) da sala de aula para favorecer o ensino
8.16 – Valorização do posicionamento reflexivo do aluno em sala
8.17 – Postura ética e profissional diante da turma

Muito obrigado!



INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

COMISSAO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DOCENTE

Caro(a) professor(a), 

No sentido de melhorarmos o processo ensino/aprendizagem e dimensionarmos

as potencialidades e fragilidades do Instituto Federal de Sergipe, apresentamos a avaliação

institucional, bem como atender as exigências do MEC, com a Lei Federal de Nº 10.861, que

criou o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES),  solicitamos sua

colaboração no sentido de responder este questionário.

Não há necessidade de colocar nome ou matrícula e seus dados serão mantidos

em absoluto sigilo. Para responder as questões a partir do item 2 observe a legenda no rodapé

da página. Agradecemos, desde já, sua contribuição para a melhoria da qualidade no IFS.

Participe! O IFS necessita da sua avaliação!

Comissão de Avaliação 

1. DADOS DO DOCENTE

1.1. Coordenadoria_____________________________________________________________

1.2. Tempo de serviço no IFS ______anos 

1.3. Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino

1.4. Situação funcional ( ) Efetivo ( ) Professor contratado 

( ) outro Especificar____________________________________________________________

1.5 Nível máximo de escolarização ( ) Graduação ( ) Especialização ( ) Mestrado 

( ) Doutorado ( ) Outro Especificar ________________________________________________

2.  ASPECTOS ACADÊMICOS E ADMINISTRATIVOS:

Como o senhor(a) avalia o (a): D F R B MB



2.1. Estrutura administrativa do IFS?
2.2. Missão e visão do IFS?
2.3. Normas acadêmicas e regulamentos do IFS?
2.4. PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional
2.5. Objetivos e metas da sua coordenadoria?
2.6. Atribuições do Colegiado de Curso?
2.7. Direitos e deveres do servidor docente?
2.8. Políticas da IFS para o ensino?
2.9. Políticas da IFS para a pesquisa?
2.10. Políticas da IFS para a extensão?
2.11. Responsabilidade Social da Instituição
2.12. Funcionamento do Conselho Diretor
2.13. Indique pontos positivos da organização acadêmica e administrativa do IFS.

2.14. Indique pontos a melhorar no tocante à organização acadêmica e administrativa do IFS

3. AVALIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E DAS CONDIÇÕES DE 

TRABALHO (Marcar com “X”):

Como avalia as salas de aula quanto à (ao): D F R B MB

3.1 - Dimensões do espaço físico
3.2 – Mobiliário
3.3 – Acústica
3.4 - Ventilação/conforto térmico
3.5 – Iluminação
3.6 - Limpeza e manutenção do ambiente
Como você avalia os laboratórios utilizados no seu curso: D F R B MB
3.7 - Dimensões do espaço físico
3.8 – Mobiliário
3.9 – Acústica
3.10 - Ventilação/conforto térmico
3.11 – Iluminação
3.12 - Limpeza e manutenção do ambiente
3.13 - Manutenção dos equipamentos
Como você avalia a Biblioteca do IFS quanto à (ao): D F R B MB
3.14 - Instalações físicas
3.15 - Acervo de livros
3.16 - Acervo de periódicos
3.17 – Acústica
3.18 - Horário de atendimento
3.19 - Espaço físico
3.20 – Iluminação
3.21 - Limpeza e manutenção do ambiente
3.22 - Ventilação/conforto térmico
Como você avalia o ambiente interno do IFS quanto à: D F R B MB
3.23 - Área de convivência
3.24 - Sinalização dos setores
3.25 – Iluminação
3.26 – Estacionamento
3.27 - Espaço esportivo



3.28 - Agência bancária
3.29 - Telefones públicos
3.30 – Segurança
3.31 - Instalações sanitárias
3.32 - Indique pontos positivos da Infraestrutura do IFS.

- Indique pontos que necessitam melhoria no quesito infraestrutura do IFS.

4. COMUNICAÇÃO NO IFS

Como o senhor(a) avalia? D F R B MB

4.1.Qualidade da comunicação visual(murais, quadros de avisos, outros)
4.2.  Qualidade  da  informação  prestada  pelos  integrantes  do  curso  aos  seus
usuários?
4.3.Acesso a equipamentos de informática e internet?
4.4.Comunicação e informações sobre eventos internos do IFS?
4.5.Comunicação e informações sobre eventos externos ao IFS?
4.6. Protocolo e distribuição de documentos?
4.7. Indique pontos positivos quanto à comunicação no IFS:

4.8. Indique pontos a melhorar quanto à comunicação no IFS:

5. ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Como o senhor(a) avalia? D F R B MB

5.1 Projeto pedagógico do (s) curso (s)?
5.2 Estrutura curricular do (s) curso (s) de graduação em que leciona?
5.3 Atendimento às exigências do mercado de trabalho pelo curso?
5.4 Importância das atividades de extensão da IFS para a sociedade?
5.5 Existência de cooperação entre os docentes para desenvolver extensão?
5.6 Participação dos docentes em atividades de iniciação científica ou em prática de
investigação?
5.7. Participação dos discentes em atividades de iniciação científica ou em prática de
investigação?
5.8 Publicações de trabalhos da IFS ?
5.9. Indique pontos positivos no quesito Ensino, Pesquisa e Extensão no IFS.

5.10. Indique pontos a melhorar no quesito Ensino, Pesquisa e Extensão no IFS.



6. AVALIAÇÃO DOS SETORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (Marcar 

com “X”)

Como você avalia o atendimento nos seguintes setores do IFS D F R B MB

6.1 - Coordenadoria do seu curso
6.2 – Diretoria de Ensino 
6.3 - Biblioteca
6.4 - Gabinete Médico-Odontológico
6.5 - Setor de Comunicação (NUCS)
6.6 - Diretoria de Relações Empresariais e Comunitária
6.7 - CIEE (Coordenadoria de Estágios)
6.8 - Diretoria de Pós-graduação e Pesquisa

7. AUTO-AVALIAÇÃO

Como você se autoavalia em relação aos seguintes itens: D F R B MB

7.1. Estabelecimento de relação teoria/prática na(s) disciplina (s)?
7.2.Utilização de metodologia adequada ao conteúdo nas aulas?
7.3. Redefinição dos conteúdos e métodos de ensino com base nos resultados da
avaliação do aluno?
7.4.  Inovação  a  cada  ano  para  o  desenvolvimento  das  disciplinas  em  que
leciona?
7.5. Adoção de livros e artigos técnico-científicos para uso em aula?
7.6. Participação em cursos, seminários e palestras?
7.7. Produção e publicação de artigos?
7.8. Oferta  de alternativas aos alunos para complementação de sua formação
global?
7.9. Disponibilidade para atendimento aos alunos fora da sala de aula?
7.10. Incentivo aos alunos para a complementação de sua formação acadêmica?
7.11. Assiduidade?
6.12. Pontualidade?
7.13 Planejamento e avaliação constantemente do andamento da (s) disciplina
(s) que ministra?
7.14 Seu desempenho geral no curso?

8. AVALIAÇÃO GERAL

Como você avalia aos seguintes itens: D F R B MB

8.1 - IFS
8.2 - Coordenação do curso?



INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

COMISSAO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA

PROCEDIMENTOS PARA A COMUNIDADE EXTERNA

No sentido de melhorarmos o processo ensino/aprendizagem e dimensionarmos

as  potencialidades  e  fragilidades  do  Instituto  Federal  de  Sergipe,  bem como  atender  as

exigências do MEC, através da Lei Federal de Nº 10.861, que criou o Sistema Nacional de

Avaliação da Educação Superior  (SINAES),  solicitamos sua colaboração no sentido de

responder esta avaliação.

Participe! O IFS necessita da sua avaliação!

Comissão de Avaliação 

1. Assinale a situação que melhor descreve o seu caso:

( ) Instituição de Ensino Pública

( ) Instituição de Ensino Privada

( ) Empresa Privada

( ) Empresa Pública

( ) ONG

( ) Outros______________________________________

2. Você conhece os cursos oferecidos pelo IFS ?

( ) Sim ( ) Não

3. Você conhece as atividades de extensão desenvolvidas pelo IFS ?

( ) Sim ( ) Não



4. As atividades de extensão desenvolvidas pelo IFS promovem integração entre

a instituição e a sociedade ?

( ) Sim ( ) Não

5. O tema “Responsabilidade Social” está incorporado nas atividades 

desenvolvidas pelo IFS?

( ) Sim ( ) Não

6. Quanto a comunicação com a sociedade, você considera ?

( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom ( ) Muito Bom

7. Dentre os meios de comunicação com a sociedade utilizados pelo IFS para 

divulgação de seus programas (projetos, atividades acadêmicas, etc.), quais você destaca

?

( ) Jornal ( ) Internet ( ) Convites ( ) Outdoor ( ) Outros_______________________

8. Como você avalia o conhecimento dos estagiários (alunos) do IFS na sua 

instituição ?

( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom ( ) Muito Bom ( ) NTC

9. Como você avalia a infraestrutura do IFS ?

( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom ( ) Muito Bom ( ) NTC

10. Como você avalia o nível de ensino do IFS ?

( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom ( ) Muito Bom ( ) NTC



INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

COMISSAO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DISCENTE DE PÓS-GRADUAÇÃO

Caro(a) aluno(a), 

No sentido de melhorarmos o processo ensino/aprendizagem e dimensionarmos

as potencialidades e fragilidades do Instituto Federal de Sergipe, apresentamos a avaliação

institucional, bem como atender as exigências do MEC, com a Lei Federal de Nº 10.861, que

criou o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES),  solicitamos sua

colaboração no sentido de responder este questionário.

Não há necessidade de colocar nome ou matrícula e seus dados serão mantidos

em absoluto sigilo. Para responder as questões a partir do item 2 observe a legenda no rodapé

da página. Agradecemos, desde já, sua contribuição para a melhoria da qualidade no IFS.

Participe! O IFS necessita da sua avaliação!

Comissão de Avaliação 

1. DADOS DO DISCENTE

1.1. Curso: ___________________________________________________________________

1.2. Portador de Necessidades Especiais: ( ) Não Sim ( )

Caso seja portador, indique o tipo de necessidade: ( ) Auditiva ( ) Visual ( ) Física 

( ) Múltipla (...) Outras necessidades especiais. 

Especificar___________________________________________________________________

1.3. Idade: ______anos 1.4.Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino

1.5 - Exerce atividade remunerada fora do IFS ( ) Sim ( ) Não 



2. AVALIAÇÃO DO CURSO (Marcar com “X”):

Como você avalia a qualidade do seu curso com relação a: D F R B MB

2.1 - Conteúdos ministrados no curso 
2.2 – Atividades realizadas
2.3 – Material distribuído
2.4 – Duração do curso
2.5 - Organização geral do curso
2.6 – Relacionamento professor - aluno
2.7 - Relacionamento aluno - aluno
2.8 - Objetivos do curso
2.9 - Participação da turma
2.10 – Maneira como se desenvolveram as aulas
2.11 – Em que numero da escala você colocou seu aproveitamento
3.20 - Contribuição das disciplinas para a formação cidadã do aluno



INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

COMISSAO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS

Caro (a) servidor (a):

No sentido de melhorarmos o processo ensino/aprendizagem e dimensionarmos

as potencialidades e fragilidades do Instituto Federal de Sergipe, apresentamos a avaliação

institucional, bem como atender as exigências do MEC, com a Lei Federal de Nº 10.861, que

criou o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES),  solicitamos sua

colaboração no sentido de responder este questionário.

Não há necessidade de colocar nome ou matrícula e seus dados serão mantidos

em absoluto sigilo. Para responder as questões a partir do item 2 observe a legenda no rodapé

da página. Agradecemos, desde já, sua contribuição para a melhoria da qualidade no IFS.

Participe! O IFS necessita da sua avaliação!

Comissão de Avaliação

 1. DADOS DO SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

1.1. Local de Lotação___________________________________________________________

1.2. Tempo de serviço no IFS ______anos 

1.3. Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino

1.4. Situação funcional ( ) Efetivo ( ) contratado ( ) outro 

Especificar___________________________________________________________________

1.5. Ocupa cargo ( ) Não ( ) Sim 

Qual? _______________________________________________________________________

1.6 Nível máximo de escolarização ( ) Nível Fundamental ( ) Nível Médio ( ) Graduação ( )

Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado 



( ) Outro Especificar ___________________________________________________________

2. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Como o senhor (a) avalia: D F R B MB

2.1 Estrutura administrativa do IFS?
2.2 Missão do IFS?
2.3 Visão do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional)
2.4 Responsabilidade Social da Instituição
2.5 Normas e regulamentos do IFS?
2.6 Objetivos e metas do seu setor de trabalho?
2.7 Direitos e deveres do servidor docente?
2.8 Objetivos e metas de sua unidade
2.9 Direitos e deveres do servidor
2.10 Suas atribuições
211 Indique pontos a melhorar no tocante à organização administrativa do IFS.

2.12. Indique pontos positivos no tocante à organização administrativa do IFS.

3. AVALIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E DAS CONDIÇÕES DE 

TRABALHO (Marcar com “X”):

Como você avalia as condições do seu setor de trabalho? D F R B MB

3.1 - Dimensões do espaço físico
3.2 - Mobiliário
3.3 - Acústica
3.4 - Ventilação/conforto térmico
3.5 - Iluminação
3.6 - Limpeza e manutenção do ambiente
3.7 - Equipamentos 
3.8 - Recursos tecnológicos
Como você avalia as condições do IFS? D F R B MB
3.9 - Iluminação 
3.10 - Área de convivência
3.11 – Estacionamento
3.12 - Espaço esportivo
3.13 - Agência bancária
3.14 - Telefones públicos
3.15 - Segurança interna
3.16 - Instalações sanitárias
3.17 – Serviço Médico
3.18 - Indique pontos positivos da Infraestrutura do IFS.

3.19 - Indique pontos que necessitam melhoria no quesito infraestrutura do IFS.



4. COMUNICAÇÃO NO IFS

Como o senhor(a) avalia? D F R B MB

4.1.Qualidade da comunicação visual(murais, quadros de avisos, outros)
4.2.  Qualidade  da  informação  prestada  pelos  integrantes  do  curso  aos  seus
usuários?
4.3.Acesso a equipamentos de informática e internet?
4.4.Comunicação e informações sobre eventos 
4.5. Protocolo e distribuição de documentos?
4.6. Indique pontos positivos quanto à comunicação no IFS:

4.7. Indique pontos a melhorar quanto à comunicação no IFS:

5. AUTO-AVALIAÇÃO

Como você avalia o clima organizacional D F R B MB

5.1 Sua relação com a chefia imediata
5.2 Seu relacionamento entre os colegas de trabalho
5.3 Seu relacionamento com os docentes
5.4 Seu relacionamento com os alunos

6. AVALIAÇÃO GERAL

6. Como você avalia aos seguintes itens: D F R B MB

6.1 - IFS
6.2 – Setor de Trabalho 
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