
 1.1 CAMPUS AVANÇADO VIANA

 1.1.1 Descrição do Campus

O Campus Viana possui o nome de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Espírito Santo – Campus Viana – Ifes Campus Viana, localizado à Rodovia BR 262, 
Km 12,  Bairro Universal, Viana, Espírito Santo. CEP: 29.135-000.

A composição da Comissão Setorial de Avaliação Institucional é a seguinte:

REPRESENTANTES TITULAR SUPLENTE

Segmento Docente Mauro Sérgio da Silva 
Soraia Cristina Gonzaga

Neves

Segmento Técnico-
Administrativo

Eric Roland Seddon Regiane Teodoro do Amaral

Segmento Discente Breno Almeida Souza Luiz Antônio Dantas 

Segmento Sociedade
Civil

Período de mandato da CSA:  De maio de 2017 a abril de 2019.

Ato de designação da CPA: Portaria Nº 72, de 29 de Maio de 2017. 

Cursos existentes no campus no período avaliado:

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio  Logística

Cursos Técnicos
(Concomitantes/Subsequentes)  Não há

Cursos de Graduação  Tecnologia em Logística
 

A estrutura organizacional do Campus se dá conforme a tabela abaixo:

ORGANIZAÇÃO HIERÁRQUICA
Diretoria do Campus

Função Responsável 
Diretor-Geral Edna dos Reis

Chefe de Gabinete Adriana Gomes Ferri
Coordenador de Tecnologia da Informação

Coordenadoria Geral de Administração, Orçamento e Finanças
Função Responsável 

Coordenadora Geral de Administração,
Orçamento e Finanças

Regiane Teodoro do Amaral

Coordenadoria Geral de Ensino, Pesquisa e Extensão
Função Responsável 

Coordenadora Geral de Ensino, Pesquisa e
Extensão

Edneia Nunes da Silva

Coordenador de Registros Acadêmicos Natália Caroliny da Silva Dias
Coordenador de Atendimento Multidisciplinar

1



Coordenadora de Biblioteca 
Coordenadora do Curso Técnico em Logística Adriana da Costa Barbosa

Coordenador do Curso Tecnologia em Logística Denilton Macário de Paula

Levando em consideração os resultados da Autoavalição 2016 em relação à quanti-
dade de servidores e alunos existentes, com base nos Sistema Acadêmico e infor-
mações prestadas pelo setor de Recursos Humanos, tem-se a seguinte tabela: 

Segmento
Nº de participantes/Nº

Existente
Porcentagem (%)

Discentes 86/188 45,74%

Servidores (TAE e Docentes) 17/31 54,83%

Cursos Técnicos 21/137 15,32%

Graduação 65/95 68,42%

TAE 08/10 80,00%

Docentes 19/21 90,47%

 1.1.2 Análise dos Eixos 

1.1.2.1 Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional

De acordo com os discentes, tanto na autoavaliação institucional de 2016 quanto a de

2017, neste eixo não foram apontados indicadores de fragilidades nem de potencialidades

De acordo com os servidores, na autoavaliação institucional no ano de 2016, neste eixo

foi  apontado  como  fragilidade  o  indicador  1  –  Como  você  avalia  os  métodos  e

questionários  de  avaliação  adotados  para  acompanhamento  das  ações  institucionais

(46.67%). Já no ano de 2017 foi apontado como fragilidade o indicador  2 – Como você

avalia a divulgação dos resultados da autoavaliação. - 40.74%. 

Não houve indicadores apontados pelos servidores como  potencialidades no eixo 1, na

autoavaliação institucional do ano de 2016 e de 2017.

1.1.2.2 Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional

De  acordo  com  os  discentes,  neste  eixo  não  houve  indicadores  apontados  como

fragilidades e nem como potencialidades para a autoavaliação institucional de 2016.

De acordo com os discentes, no ano de 2017, neste eixo foi apontado como fragilidade

os indicadores: 6 – Como você avalia as ações da gestão do campus de acordo com as

metas e os objetivos previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) referentes

a Programas de Internacionalização e Intercâmbio. - 52.00% e 7 – Como você avalia as

ações da gestão do campus de acordo com as metas e os objetivos previstos no Plano de

Desenvolvimento  Institucional  (PDI)  referentes  a  Programas  Artísticos  e  Culturais  –
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44.00%. Não foram apontados indicadores de potencialidades para a autoavaliação do

ano de 2017.

De acordo com os servidores, no ano de 2016, foram apontados como fragilidades no

eixo 2 os seguintes indicadores: 6 – Como você avalia as ações da gestão do campus de

acordo com as metas e os objetivos previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional

(PDI) referentes a Programas de Internacionalização e Intercâmbio (66.67%) e 7 – Como

você avalia  as  ações da gestão do campus de acordo com as metas e os  objetivos

previstos  no  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  (PDI)  referentes  a  Programas

Artísticos e Culturais (46.67%). Na autoavaliação institucional de 2017 foi apontado como

fragilidade o indicador  6 – Como você avalia as ações da gestão do campus de acordo

com as metas e os objetivos previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

referentes a Programas de Internacionalização e Intercâmbio (66.67%).

Não houve indicadores apontados,  nas autoavaliações institucionais  de  2016 e  2017,

como potencialidades no eixo 2, por servidores.

1.1.2.3 Eixo 3 – Políticas Acadêmicas

De acordo com a autoavaliação institucional de 2016 não houve indicadores apontados
como fragilidade, pelos discentes. Em 2017, foram apontados como  fragilidades neste
eixo os seguintes indicadores: 7 – Como você avalia a comunicação da instituição com a
comunidade externa. - 50.00%,  11 – Programa de atenção e acessibilidade (NAPNE). -
41.67% e 12 – Políticas e ações de acompanhamento de egressos. - 40.28%. De acordo
com os discentes, neste eixo não houve indicadores apontados como potencialidades no
ano de 2017.

De acordo com os servidores, em 2016 foram apontados como fragilidades no eixo 3 os
seguintes indicadores: 2 – Como você avalia a atualização curricular (53.33%), 5 – Como
você avalia o incentivo e participação nos Programas de Iniciação Científica (46.67%), 6 –
Como você avalia o incentivo e participação na difusão das produções acadêmicas, cien-
tíficas e tecnológicas (PRODIF) (53.33%),  11 – Programa de atenção e acessibilidade
(NAPNE) (62.50%),  12 – Políticas e ações de acompanhamento de egressos (68.75%),
13 – Políticas e ações da inovação tecnológica e propriedade intelectual (60.00%) e 14 –
Políticas Públicas da relação étnico-raciais e à diversidade de gênero (53.33%). 

Os servidores apontaram os seguintes indicadores como fragilidades em 2017: 6 – Como
você avalia o incentivo e participação na difusão das produções acadêmicas, científicas e
tecnológicas (PRODIF). - 44.44%, 12 – Políticas e ações de acompanhamento de egres-
sos. - 40.74%, 13 – Políticas e ações da inovação tecnológica e propriedade intelectual. -
51.85%. 

Em 2017, de acordo com os servidores, foram apontados como  potencialidades neste
eixo os seguintes indicadores: 1 – Como você avalia as políticas de ensino e ações aca-
dêmicos administrativos para os cursos ofertados – 62.96%; 

3



1.1.2.4 Eixo 4 – Políticas de Gestão

Na avaliação institucional de 2016, os discentes apontaram com fragilidade o indicador 11
– Como você avalia a política de sustentabilidade financeira (45.05%). Apontaram, ainda,
como potencialidade o indicador 7 – Como você avalia a gestão da Coordenadoria da Bi-
blioteca considerando suas atribuições. - 60.36%.

De acordo com os discentes, neste eixo, no ano de 2017, foi apontado como fragilidade o
indicador  7 – Como você avalia a gestão da Coordenadoria da Biblioteca considerando
suas atribuições. - 51.43%. Não houve indicadores apontados como potencialidades para
2017.

No ano de 2016, de acordo com os servidores, foram apontados como fragilidades os se-
guintes indicadores: 3 – Como você avalia a gestão da Direção de Pesquisa, Pós-Gradua-
ção e Extensão considerando suas atribuições (46.67%), 11 – Como você avalia a política
de sustentabilidade financeira (56.25%) e 12 – Como você avalia a política de formação e
capacitação dos servidores, considerando incentivo/auxílio à participação em eventos, for-
mação continuada, qualificação acadêmica e divulgação das ações (50.00%). Os servido-
res apontaram, ainda, os seguintes indicadores como potencialidades:  1 – Como você
avalia a gestão da Direção-Geral  considerando suas atribuições. - 73.33%,  2 – Como
você avalia a gestão da Direção de Ensino ou equivalente considerando suas atribuições.
- 66.67%,  4 – Como você avalia a gestão da Direção de Administração ou equivalente
considerando suas atribuições. - 73.33%, 5 – Como você avalia a gestão dos Registros
Acadêmicos considerando suas atribuições. - 66.67% e 7 – Como você avalia a gestão da
Coordenadoria da Biblioteca considerando suas atribuições. - 73.33%.

Para a autoavaliação institucional de 2017, de acordo com os servidores, foram aponta-
dos como potencialidades os seguintes indicadores:1 – Como você avalia a gestão da Di-
reção-Geral considerando suas atribuições. - 85.19%, 2 – Como você avalia a gestão da
Direção de Ensino ou equivalente considerando suas atribuições. - 81.48%,  4 – Como
você avalia a gestão da Direção de Administração ou equivalente considerando suas atri-
buições. - 81.48%, 5 – Como você avalia a gestão dos Registros Acadêmicos consideran-
do suas atribuições. - 88.89%, 6 – Como você avalia a gestão da Assistência Estudantil
considerando suas atribuições. - 74.07% e  8 – Como você avalia a gestão do setor de
Apoio ao Ensino considerando suas atribuições. - 77.78%. Foram apontados como fragili-
dades os seguintes indicadores: 11 – Como você avalia a política de sustentabilidade fi-
nanceira. - 40.74% e 12 – Como você avalia a política de formação e capacitação dos ser-
vidores, considerando incentivo/auxílio à participação em eventos, formação continuada,
qualificação acadêmica e divulgação das ações. - 51.85%; 

1.1.2.5 Eixo 5 – Infraestrutura

Não foram apontados  indicadores  como  fragilidades  na  autoavaliação  institucional  de
2016 pelos discentes. Contudo, foi apontado o seguinte indicador como potencialidades: 6
– Como você avalia as instalações sanitárias, considerando quantidade, dimensão, limpe-
za, iluminação, acústica, ventilação, normas de segurança, acessibilidade e conservação.
- 60.36%.

Em 2017, de acordo com os discentes, foram apontados como fragilidades os seguintes
indicadores: 7 – Como você avalia a infraestrutura da biblioteca, considerando quantida-
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de, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, normas de segurança, acessibili-
dade e conservação. - 44.93% e 14 – Como você avalia a infraestrutura da Comissão Se-
torial de Avaliação – CSA/CPA, considerando quantidade, dimensão, limpeza, iluminação,
acústica, ventilação, normas de segurança, acessibilidade e conservação. - 42.03% E ain-
da o seguinte indicador como potencialidade: 1 – Como você avalia as salas de aula, con-
siderando quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, normas de se-
gurança, acessibilidade e conservação. - 66.67%.

De acordo com os servidores, foram apontados como fragilidades os seguintes indicado-
res tanto no ano de 2016 quanto no ano de 2017: 14 – Como você avalia a infraestrutura
da Comissão Setorial de Avaliação – CSA/CPA, considerando quantidade, dimensão, lim-
peza, iluminação, acústica, ventilação, normas de segurança, acessibilidade e conserva-
ção. - 46.15%. 

No ano de 2016 não foram apontados indicadores como potencialidades pelos servidores.

De acordo com os servidores, foram apontados como potencialidades os seguintes indi-
cadores, no ano de 2017: 1 – Como você avalia as salas de aula, considerando quantida-
de, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, normas de segurança, acessibili-
dade e conservação. - 80.77%, 6 – Como você avalia as instalações sanitárias, conside-
rando quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, normas de segu-
rança, acessibilidade e conservação-69.23%,  8 – Como você avalia a infraestrutura da
cantina, considerando quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
normas de segurança, acessibilidade e conservação-73.08%, 9 – Como você avalia os la-
boratórios  de  informática,  considerando  quantidade,  dimensão,  limpeza,  iluminação,
acústica, ventilação, normas de segurança, acessibilidade e conservação. - 65.38% e 13
– Como você avalia os ambientes poliesportivos, considerando quantidade, dimensão,
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, normas de segurança, acessibilidade e conser-
vação. - 65.38%.

1.1.3 Análise das Observações em 2017

1.1.3.1 Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional

Corpo discente

No Eixo 1(um) cerca de 9 alunos reconheceram que mesmo o campus Viana sendo um
campus novo, há o esforço das equipes para o bom funcionamento do mesmo. Destes,
muitos elogiaram o campus. 

Cerca de  2(dois) alunos, disseram que ainda não é possível avaliar, por ser a primeira
avaliação institucional do campus.

Cerca de 2(dois) alunos fizeram comentários a respeito de problemas de comunicação e
interação entre professores e alunos.

Um aluno disse que o retorno dos resultados das avaliações deveriam ser mais rápidos.

Cerca de 3(três) alunos escreveram “Nada a declarar”.
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Um aluno disse que o valor do auxílio-alimentação para o período noturno tem um baixo
valor.

2(dois) alunos expressaram insatisfação quanto a metodologia em determinadas discipli -
nas.

Técnicos Administrativos

Neste eixo, um servidor expressou a necessidade de se apresentar sobre o que consiste
a autoavaliação institucional, apresentar o relatório de melhorias sobre avaliações passa-
das e que os resultados sejam melhor expressos para o público.

Um servidor propôs que o preenchimento da autoavaliação fosse um critério para progres-
são na carreira.

Um servidor solicitou que os resultados da autoavaliação fossem apresentados.

Corpo docente

No corpo docente, 8 professores fizeram comentários cobrando mais divulgação da auto-
avaliação.

Um professor sugeriu que as ações da autoavaliação contasse para a progressão.

Um professor parabenizou os resultados obtidos a partir das autoavaliações passadas.

Um professor sugeriu que fosse explicado aos alunos sobre os resultados da autoavalia-
ção e o que mudou desde então.

02 professores deixaram “Sem comentários” em suas observações.

1.1.3.2 Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional

Corpo discente:

No eixo 2, 23 alunos responderam “palestras”, 35 responderam “online”, 14 responderam

“físico” e 03 responderam “email”.

Técnicos Administrativos

No eixo 2,  4  servidores responderam “online”,  2 servidores respondeu “palestras” e 1

servidor respondeu “e-mail”.

Corpo docente

Entre os professores, 2 responderam “palestras” e 1 respondeu “e-mail” e 1 respondeu

“online”.
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1.1.3.3 Eixo 3 – Políticas Acadêmicas

Corpo discente:

No eixo 3, 3 alunos comentaram que é necessária uma melhor comunicação entre os

setores e os alunos; 1 aluno comentou que o campus precisa investir em pequisa; 1 aluno

acena que o auxílio-alimentação deveria ser maior e que a biblioteca deveria abrir à noite;

4 alunos elogiam a política acadêmica do campus; 1 aluno reclama que não há uma

estrutura eficiente de apoio aos alunos.

Técnicos Administrativos:

Um  servidor  aponta  a  necessidade  de  uma  equipe  especializada  para  fazer  os

atendimentos  necessários;  Um servidor  aponta  que devem se oportunizar  eventos de

difusão e consolidação dos Direitos humanos.

Corpo docente:

No corpo docente, 04 professores apontam a necessidade da ampliação do incentivo à

qualificação e pesquisa; 1 professor acena com a necessidade de se falar mais sobre

relações etno-raciais e diversidade;

1.1.3.4 Eixo 4 – Políticas de Gestão

Corpo discente:

2  alunos  apontaram  que  a  gestão  está  sendo  bem  aplicada  no  Campus;  3  alunos

apontam a necessidade de obtenção de mais recursos para melhorias no Campus;  3

alunos falam sobre a necessidade de melhoria na biblioteca do Campus; 1 aluno solicitou

melhor acesso aos servidores;

Técnicos Administrativos

01  servidor  acenou  com  a  política  de  especialização  dos  servidores,  com  cursos,

capacitações e possibilidade de afastamento para técnicos administrativos;

Corpo docente

3  professores  apontam a  necessidade  de  maior  incentivo  à  qualificação;  1  professor

solicita espaço dialógico; 1 professor aponta a falta de recursos para participação em

eventos;

1.1.3.5 Eixo 5 – Infraestrutura

Corpo discente:
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A maioria dos alunos comentou sobre a falta de espaços de atividades físicas, como uma

quadra poliesportiva; 4 alunos alegaram não se aplicar ao Campus; 3 alunos reclamam da

infraestrutura da biblioteca, com poucos livros e poucos computadores;

Técnicos Administrativos

No eixo 5, um servidor expressou que o Campus carece de investimentos significativos

em infraestrutura esportiva, salas de aula em maior número e espaços para atendimento

psicopedagógico; Um servidor expressou “limitado”; Um servidor ressaltou a necessidade

de investimento em espaços esportivos e de lazer;

Corpo docente

6 professores sinalizaram a necessidade da criação de espaços esportivos e para o lazer;

1 professor acenou como muito bom e frisou que os alunos são colaborativos;
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1.2 RAPA –  RELATÓRIO DE AÇÕES,  RESULTADOS E PLANEJAMENTO DA GESTÃO

ACADÊMICO ADMINISTRATIVA

1.2.1 Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional

A Diretora Geral do Campus, quanto à fragilidade apontada pelos servidores no indica-
dor 2 – informou que as ações são: Passar a divulgar no site e reuniões de apresenta-
ção dos resultados.

1.2.2 Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional

Em relação ao indicador 6 apontado como fragilidade pelos discentes, a Diretora Geral
do Campus informou que é necessária a estruturação interna do Campus para ampliar
e divulgar a sua especificidade externamente.

Quanto ao indicador 7, apontado como fragilidade pelos discentes, a Diretora Geral in -
formou que toda a programação solicitada pelos professores foram realizadas pela co-
missão.

1.2.3 Eixo 3 – Políticas Acadêmicas

O indicador 6, apontado como fragilidade pelos servidores, a Diretora Geral entende
que a produção deve partir do servidor.

A respeito do indicador 7, que foi apontado pelos discentes como fragilidade, a Diretora
Geral informa que será feita contratação futura de servidor especializado.

Quanto ao indicador 11, apontado fragilidade pelos discentes, a Diretora Geral informa
que foi feita a criação do NAPNE (Núcleo de Apoio aos Alunos com Necessidades Es-
peciais).

Em relação ao indicador 12, apontado fragilidade pelos discente e servidores, a Direto-
ra Geral aponta a necessidade de se fazer um levantamento de empregabilidade e for-
mação, uma vez que o Campus já possui a primeira turma de egressos.

O indicador 13, apontado fragilidade pelos servidores, a Diretora Geral informa que
será feita a formação de um servidor na área.

1.2.4 Eixo 4 – Políticas de Gestão

Os discentes apontaram o indicador 7 como fragilidade, e a Diretora Geral informa que
a contratação de um bibliotecário.

Em relação ao indicador 11, apontado fragilidade pelos servidores, a Diretora Geral
avalia que o Campus não possui autonomia financeira, dependendo dos recursos do
Campus Cariacica.
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O indicador 12, apontado como fragilidade pelos servidores, a Diretora Geral informa
que todos os pedidos para esse fim foram atendidos.

1.2.5 Eixo 5 – Infraestrutura

Em relação ao indicador 7, apontado fragilidade pelos discentes, a Diretora Geral infor-
ma que o Campus está aguardando a chegado do bibliotecário.

A respeito do indicador 14, apontado fragilidade pelos discentes e pelos servidores, a
Diretora Geral informa que com o crescimento do Campus, serão incluídas novas salas
para os setores.

1.3 Considerações Finais

Observa-se pelos resultados da avaliação que as fragilidades apontadas pelos discen-
tes e servidores são esperadas em um Campus em implantação. Por não possuir auto-
nomia e recursos próprios, o Campus Viana ainda não se encontra com a estrutura físi -
ca completa e nem com um quadro funcional com número adequado de servidores.

Entretanto, de acordo com os indicadores avaliados como potencialidades, é notório
que estão sendo tomadas todas as medidas cabíveis para o crescimento e desenvolvi-
mento do Campus, mesmo com todas as dificuldades de um Campus em processo de
implantação e sem autonomia financeira.
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Relatório dos participantes por tipo

2017

Participante Total nos Campi Total de Percentual

ALUNO 21036 6055 28.78%

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1340 755 56.34%

PROFESSOR 1602 823 51.37%

Gráfico da distribuição dos Servidores e Alunos

Gráfico da distribuição dos Participantes



Relatório de Avaliação Institucional dos Alunos por
2017   -   CAMPUS VIANA

Eixo 1

PARTICIPANTES
NÃO EXISTE INSUFICIENT SUFICIENTE BOM EXCELENTE NÃO SEI TOTAL %

% Qnt% Qnt%QntQnt %Qnt %%Qnt Partic.Resp.

FIC 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.00 0.000.00 0.00 0

NÍVEL MÉDIO 5 5 20 20 8 5 63 24.4221.6216.6731.25 19.2326.32 27.40 21

GRADUAÇÃO 11 25 56 53 29 21 195 75.5878.3883.3368.75 80.7773.68 72.60 65

PÓS GRADUAÇÃO 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.00 0.000.00 0.00 0

TOTAL: 16 30 76 73 37 26 258 100

11.63 28.2929.46 14.34PERCENTUAL 10.086.20%
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Eixo 2

PARTICIPANTES
NÃO EXISTE INSUFICIENT SUFICIENTE BOM EXCELENTE NÃO SEI TOTAL %

% Qnt% Qnt%QntQnt %Qnt %%Qnt Partic.Resp.

FIC 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.00 0.000.00 0.00 0

NÍVEL MÉDIO 11 24 29 45 20 15 144 21.3320.6218.1831.43 22.0617.68 25.14 16

GRADUAÇÃO 24 108 135 134 77 53 531 78.6779.3881.8268.57 77.9482.32 74.86 59

PÓS GRADUAÇÃO 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.00 0.000.00 0.00 0

TOTAL: 35 132 164 179 97 68 675 100

19.56 26.5224.30 14.37PERCENTUAL 10.075.19%

75

FRAGILIDADES DO EIXO 2
INDICADORES:
6 - Como você avalia as ações da gestão do campus de acordo com as metas e os objetivos previstos no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) referentes a Programas de Internacionalização e Intercâmbio. - 52.00%
7 - Como você avalia as ações da gestão do campus de acordo com as metas e os objetivos previstos no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) referentes a Programas Artísticos e Culturais - 44.00%



Eixo 3

PARTICIPANTES
NÃO EXISTE INSUFICIENT SUFICIENTE BOM EXCELENTE NÃO SEI TOTAL %

% Qnt% Qnt%QntQnt %Qnt %%Qnt Partic.Resp.

FIC 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.00 0.000.00 0.00 0

NÍVEL MÉDIO 4 27 44 37 46 38 196 19.4429.1114.757.14 30.4016.24 17.21 14

GRADUAÇÃO 52 156 227 178 112 87 812 80.5670.8985.2592.86 69.6083.76 82.79 58

PÓS GRADUAÇÃO 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.00 0.000.00 0.00 0

TOTAL: 56 183 271 215 158 125 1008 100

18.15 21.3326.88 15.67PERCENTUAL 12.405.56%
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FRAGILIDADES DO EIXO 3
INDICADORES:
7 - Como você avalia a comunicação da instituição com a comunidade externa. - 50.00%
11 - Programa de atenção e acessibilidade (NAPNE). - 41.67%
12 - Políticas e ações de acompanhamento de egressos. - 40.28%



Eixo 4

PARTICIPANTES
NÃO EXISTE INSUFICIENT SUFICIENTE BOM EXCELENTE NÃO SEI TOTAL %

% Qnt% Qnt%QntQnt %Qnt %%Qnt Partic.Resp.

FIC 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.00 0.000.00 0.00 0

NÍVEL MÉDIO 6 7 42 28 30 30 143 18.5725.006.8022.22 32.9717.43 14.89 13

GRADUAÇÃO 21 96 199 160 90 61 627 81.4375.0093.2077.78 67.0382.57 85.11 57

PÓS GRADUAÇÃO 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.00 0.000.00 0.00 0

TOTAL: 27 103 241 188 120 91 770 100

13.38 24.4231.30 15.58PERCENTUAL 11.823.51%
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FRAGILIDADES DO EIXO 4
INDICADORES:
7 - Como você avalia a gestão da Coordenadoria da Biblioteca considerando suas atribuições. - 51.43%



Eixo 5

PARTICIPANTES
NÃO EXISTE INSUFICIENT SUFICIENTE BOM EXCELENTE NÃO SEI TOTAL %

% Qnt% Qnt%QntQnt %Qnt %%Qnt Partic.Resp.

FIC 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.00 0.000.00 0.00 0

NÍVEL MÉDIO 41 27 24 21 35 20 168 17.3917.8624.7717.52 20.2012.44 15.56 12

GRADUAÇÃO 193 82 169 114 161 79 798 82.6182.1475.2382.48 79.8087.56 84.44 57

PÓS GRADUAÇÃO 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.00 0.000.00 0.00 0

TOTAL: 234 109 193 135 196 99 966 100

11.28 13.9819.98 20.29PERCENTUAL 10.2524.22

69

FRAGILIDADES DO EIXO 5
INDICADORES:
7 - Como você avalia a infraestrutura da biblioteca, considerando quantidade, dimensão, limpeza, iluminação,
acústica, ventilação, normas de segurança, acessibilidade e conservação. - 44.93%
14 - Como você avalia a infraestrutura da Comissão Setorial de Avaliação - CSA/CPA, considerando quantidade,
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, normas de segurança, acessibilidade e conservação. - 42.03%



Relatório de Avaliação Institucional dos Servidores
2017   -   CAMPUS VIANA

Eixo 1

PARTICIPANTES
NÃO EXISTE INSUFICIENT SUFICIENTE BOM EXCELENTE NÃO SEI TOTAL %

% Qnt% Qnt%QntQnt %Qnt %%Qnt Resp. Partic.

TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

3 12 5 3 0 1 24 29.630.0070.5975.00 10.0025.00 12.00 8

PROFESSOR 1 5 15 22 5 9 57 70.37100.0029.4125.00 90.0075.00 88.00 19

TOTAL: 4 17 20 25 5 10 81 100

20.99% 30.86%24.69% 6.17%PERCENTUAL 12.35%4.94%

FRAGILIDADES DO EIXO 1
INDICADORES:
2 - Como você avalia a divulgação dos resultados da autoavaliação. - 40.74%

27



Eixo 2

PARTICIPANTES
NÃO EXISTE INSUFICIENT SUFICIENTE BOM EXCELENTE NÃO SEI TOTAL %

% Qnt% Qnt%QntQnt %Qnt %%Qnt Resp. Partic.

TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

2 15 19 23 11 2 72 29.6331.4338.4650.00 18.1824.68 29.87 8

PROFESSOR 2 24 58 54 24 9 171 70.3768.5761.5450.00 81.8275.32 70.13 19

TOTAL: 4 39 77 77 35 11 243 100

16.05% 31.69%31.69% 14.40%PERCENTUAL 4.53%1.65%

FRAGILIDADES DO EIXO 2
INDICADORES:
6 - Como você avalia as ações da gestão do campus de acordo com as metas e os objetivos previstos no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) referentes a Programas de Internacionalização e Intercâmbio. - 59.26%

27



Eixo 3

PARTICIPANTES
NÃO EXISTE INSUFICIENT SUFICIENTE BOM EXCELENTE NÃO SEI TOTAL %

% Qnt% Qnt%QntQnt %Qnt %%Qnt Resp. Partic.

TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

3 17 22 39 15 16 112 29.6337.5030.3625.00 33.3320.95 33.33 8

PROFESSOR 9 39 83 78 25 32 266 70.3762.5069.6475.00 66.6779.05 66.67 19

TOTAL: 12 56 105 117 40 48 378 100

14.81% 30.95%27.78% 10.58%PERCENTUAL 12.70%3.17%

FRAGILIDADES DO EIXO 3
INDICADORES:
6 - Como você avalia o incentivo e participação na difusão das produções acadêmicas, científicas e tecnológicas
(PRODIF). - 44.44%
12 - Políticas e ações de acompanhamento de egressos. - 40.74%
13 - Políticas e ações da inovação tecnológica e propriedade intelectual. - 51.85%

27



Eixo 4

PARTICIPANTES
NÃO EXISTE INSUFICIENT SUFICIENTE BOM EXCELENTE NÃO SEI TOTAL %

% Qnt% Qnt%QntQnt %Qnt %%Qnt Resp. Partic.

TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

2 16 17 34 22 5 96 29.6328.9555.1722.22 21.7427.87 26.98 8

PROFESSOR 7 13 44 92 54 18 228 70.3771.0544.8377.78 78.2672.13 73.02 19

TOTAL: 9 29 61 126 76 23 324 100

8.95% 38.89%18.83% 23.46%PERCENTUAL 7.10%2.78%

FRAGILIDADES DO EIXO 4
INDICADORES:
11 - Como você avalia a política de sustentabilidade financeira. - 40.74%
12 - Como você avalia a política de formação e capacitação dos servidores, considerando incentivo/auxílio à
participação em eventos, formação continuada, qualificação acadêmica e divulgação das ações. - 51.85%

28



Eixo 5

PARTICIPANTES
NÃO EXISTE INSUFICIENT SUFICIENTE BOM EXCELENTE NÃO SEI TOTAL %

% Qnt% Qnt%QntQnt %Qnt %%Qnt Resp. Partic.

TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

14 17 21 38 17 5 112 30.7729.8229.8240.00 26.3222.58 36.89 8

PROFESSOR 21 40 72 65 40 14 252 69.2370.1870.1860.00 73.6877.42 63.11 18

TOTAL: 35 57 93 103 57 19 364 100

15.66% 28.30%25.55% 15.66%PERCENTUAL 5.22%9.62%

FRAGILIDADES DO EIXO 5
INDICADORES:
13 - Como você avalia os ambientes poliesportivos, considerando quantidade, dimensão, limpeza, iluminação,
acústica, ventilação, normas de segurança, acessibilidade e conservação. - 65.38%
14 - Como você avalia a infraestrutura da Comissão Setorial de Avaliação - CSA/CPA, considerando quantidade,
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, normas de segurança, acessibilidade e conservação. - 46.15%
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Relatório de Avaliação Institucional Observações

ALUNO   -   2017   -   CAMPUS VIANA

Eixo 1

 - O resultado da avaliação demora um ano para concluir os indicadores e para dar um retorno aos alunos, esse retorno tem que ser mais breve

 - O ensino da instituição é muito bom, dentro do possível, pois se trata de um campo avançado de Cariacica.

 - Tudo funcionado adequadamente, sem críticas a declarar.

 - é uma ótima avaliação mostrando aos alunos que a opiniao deles também vale

 - CAMPUS VIANA TEM EVOLUINDO EM TODOS OS ASPECTOS, EXISTEM PONTOS DOS QUAIS PRECISAM SER APRIMORADOS, MAS É NOTÓRIO O
DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS.
SEM MAIS.

 - Deveria ter autoavaliação na instituição como também deveria ter reuniões para os alunos exporem suas opiniões

 - não há comunicação dos resultados com os discentes. não sabemos nem para o que serve.

 - desde já agradeço ao IFES e seus colaboradores pelo compromisso na educação deste país.

 - sem comentários.

 - ta muito bom, excelente

 - Todos os professores são excelentes

 - Os métodos de avaliação seguem sempre uma dinâmica excelente, as notas são sempre lançadas de forma condizente.

 - ate agora não tenho o que reclama , esta sendo bem aplicada  e bem elaborada.

 - Creio que existem disciplinas, como a de Estatística, que se deveria ter menor impacto inicial a nível de cobrança e melhor metodologia de ensino a ser desenvolvida
em sala, minimizando o tocante do aluno que retorna de seu período de ociosidade nos estudos a médio e longo prazo. A base e metodologia inicial aplicada é
fundamental para o desenvolvimento prazeroso do discente. Falta ou descaso quanto ao zelo deste, indica falta de sociabilidade e ponto de despreparo para com uma
metodologia eficiente e eficaz. Acredito que provocação de nortear o aluno para o preparo em escala inicial é fundamental para o despertar do mesmo, mas deve se ter
o devido preparo com o tipo de abordagem prática a ser utilizada.



 - Gostaria de deixar meu repúdio a professora de comunicação interna do curso de tecnologia em logística, uma vez que, a mesma escancara sua ideologia política
nas suas aulas é quem não compartilha de suas ideias políticas se sente incomodado como eu, tal conclusão tirei em conversa com os Alunos da sala.

 - Bom para deixar claro o desenvolvimento institucional do campus

 - O valor do auxílio alimentação está muito baixo para alunos superior noturno R$3,00 três reais

 - Nada a declarar

 - na

 - Não tenho considerações a fazer, uma vez que estou apenas 1 mês no IFES.



Eixo 2
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Eixo 3

 - A instituição precisa melhorar a comunicação e divulgação de projetos, palestras etc

 - é necessário investir em programas de pesquisas dentro da grade curricular. induzir os alunos a se inserirem nesse meio.

 - Mais comunicação do setor  de C.R.A  para com o aluno em informações básicas e mais acompanhamento de suporte técnicos dos professores com alunos em
dependências.

 - Insuficientes ou não sabido pelo fato de ficar restrito a recursos financeiros.

 - Está tudo excelente

 - na instituição se aplica uma boa politica academica

 - Tendo como base para minha consideração aqui descrita o egresso do ensino médio depois de longo período de ociosidade educacional a metodologia e abordagem
iniciais, pois, entendo que a provocação do hábito do querer deve ser despertada, mas de forma abrupta faz com que o bem seja visto como mau.

 - sim

 - A facilidade na utilização dos recursos.

 - O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEVERIA SER MAIOR E PARA TODOS, E A BIBLIOTECA DEVERIA ABRIR A NOITE,E DEVERIA TER MATERIAL
DIDÁTICO(LIVROS) PARA OS ALUNOS

 - Não há no Campus uma estrutura efeciente de apoio aos alunos. Tao pouco ha uma comunicação efeciente acerca dos programas. O programa de iniciação
cientifica é deficiente uma vez que prioriza Exclusivamente uma area de conhecimento desprezando as demais.



Eixo 4

 - O acesso aos servidores de maneira geral e deficiente. Existem problemas reais com o acesso a biblioteca, sendo esta de difícil acesso (com relação aos horario) e
não muito eficiente no que disrrespeito a quantidade de livros

 - MAIS VERBAS DO GOVERNO FEDERAL,EXCELENTE ADMINISTRAÇÃO DO CAMPUS VIANA

 - Revisão na utilização da biblioteca pelos alunos, que se torna insuficiente para aqueles que estão no turno noturno do campus.

 - Melhorar as instalações da unidade, investir em um auditório para palestra e apresentações e funcionários para biblioteca que está sempre fecha para os alunos da
noite e impossível utilizar a biblioteca, e também a necessidade de investimento em livros pois os que tem não são suficientes ao numero de alunos.

 - Criar um ambiente mais interativo com o discente, pois, é quem diz o que necessita da gestão, servindo como instrumento para melhoria de suas políticas.

 - uma gestão que e muito bem aplicada na instituição

 - Está tudo excelente

 - condições insuficientes também por causa de restrições aos recursos.

 - Mais transparência.



Eixo 5

 - Não temos.

 - é necessário uma atenção especial aos campi emergentes. não há investimento suficiente

 - Os banheiros possuem estrutura adequada, porém, no período noturno em que estudo NUNCA tem papel toalha para secar as maos!

A cantina é uma vida! Nunca dei sorte em comprar algo satisfatório: bolinho de chuva gelado, coxinha "borrachuda", torta de frango cheia de ossos, croissant azedo,
pao de queijo queimado, etc. Ja reclamei com a coordenação do curso e no CRA e sinceramente, eu não compro mais lá!

 - o campus é exclusivo para a disciplina de logística, no caso do curso superior noturno está suficiente.

 - Em relação a infraestrutura, a biblioteca deveria ter mais computadores e precisamos de uma quadra para as atividades esportivas no campus

 - sobre área de lazer ainda não me identifiquei na instituição de viana

 - Não se aplica ao Campus Ifes Viana

 - Simplesmente não existe, não há quadras na faculdade e nenhum tipo de incentivo ao esporte.

 - Não existe no campus viana, um campus que esta em crescimento mas em questões de lazer ainda não oferece estrutura.

 - não se aplica !

 - FALTA ESTRUTURA DE ESPORTES

 - Nosso campus não dispões destes espaços.



Relatório de Avaliação Institucional Observações

PROFESSOR   -   2017   -   CAMPUS VIANA

Eixo 1

 - SEM SUGESTÕES NO MOMENTO

 - Mais informação sobre o assunto.

 - Todo feedback é de extrema importância para qualquer ação estratégica.

 - |Mais banners e cartazes pelas escolas. Chamadas mais interativas na internet.

 - Sugiro que fossem divulgadas as melhorias feitas com base em autoavaliações anteriores.

 - Que ações na autoavaliação contem pontos para progressão.

 - Campanha de divulgação que apresente as medidas tomadas anteriormente para resolver os problemas apontados.

 - Creio que uma maior divulgação seja necessária para se alcançar um maior número de participantes.

 - Sem sugestões, pois, como nosso campus é pequeno, as coisas tendem a funcionar de forma mais ágil e, no geral, de modo muito bom.

 - Ressaltar que medidas foram tomadas a partir de demandas aparecidas na autoavaliação

 - Divulgação dos objetivos

 - Maior divulgação

 - Explicar aos alunos sobre o resultado da avaliação e o que mudou.



Eixo 2
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Eixo 3

 - Maior incentivo a pesquisa.

 - A ampliação do programa de atenção a acessibilidade.

 - Incentivo à qualificação dos professores/ incentivo à monitoria e iniciação científica.

 - Falar mais sobre relações etno-raciais e diversidade.

 - Melhorar a iniciação de bolsas de iniciação científica.



Eixo 4

 - O espaço dialógico.

 - Mais incentivo a participação de servidores em eventos que tragam crescimento intelectual e que isso possa gerar aulas melhores.

 - Falta de verba para a participação em eventos

 - Incentivo à qualificação dos servidores.

 - Capacitação de servidores



Eixo 5

 - É preciso criar esses espaços

 - É necessário uma política cultura e esportiva nos IFES, pois há muitos campi sem sala de arte e espaço poliesportivo.

 - O espaço é insuficiente já que não dispomos de  um auditório em que caiba todos os alunos e de , campo ou quadra para Educação Física ou lazer.

 - Embora haja uma melhora em quantidade de espaços disponíveis, ainda são necessárias áreas para prática de esportes e locais para desenvolvimentos de
atividades culturais.

 - Falta de quadra poliesportiva

 - Poderíamos ter mais espaços, mas o que temos é o suficiente, dado o tamanho do campus.

 - Muito bom e os alunos são colaborativos.



Relatório de Avaliação Institucional Observações

TÉCNICO ADMINISTRATIVO   -   2017   -   CAMPUS VIANA

Eixo 1

 - Informar sobre o que consiste a avaliação e trazer o relatório de retorno sobre a mesma e que a comissão reúna-se com a gestão para informar o diagnóstico  para o
trabalho da gestão ser específico e direcionado e também que a cada nova avaliação os resultados das melhorias sejam expressos claramente para o público.

 - Penso que o preenchimento da Avaliação deva ser um critério para a Progressão na Carreira dos servidores.

 - Apresentar os resultados obtidos através destas autoavaliações



Eixo 2

 - email

 - palestras

 - online

 - online

 - online

 - online

 - palestras



Eixo 3

 - A necessidade de equipe especializada para fazer os atendimentos necessários.

 - Penso que devam ser oportunizadas eventos de difusão e consolidação dos Direitos Humanos na sociedade, em tempos de precarização dessas conquistas.



Eixo 4

 - Acredito na formação continuada dos servidores, portanto, deveria haver uma política interna de promoção de cursos, capacitações e possibilidades "reais" de
afastamento de servidores técnico-administrativos para pósgraduação Strictu Sensu.



Eixo 5

 - O campus carece de investimentos muito significativos em infraestrutura desportiva, salas de aula em maior número e espaços de atendimento psicopedagógico.

 - Limitado

 - Há necessidade do Instituto investir nesses espaços e valorizar essas práticas.


