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APÊNDICE C

A análise, o acompanhamento e a divulgação dos resultados de todo o processo da

Autoavaliação Institucional do Ifes são realizadas de acordo com as Diretrizes para a

Avaliação das Instituições de Educação Superior para os cursos superiores, que está

em conformidade com a Lei  nº 10.861 de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema

Nacional de Avaliação de Educação Superior – SINAES. Após tabulação a CPA/CSA

encaminha os resultados da Autoavaliação Institucional tabulados e solicita aos seus

gestores,  via  memorando,  um  “RELATÓRIO  DE  AÇÕES,  RESULTADOS  E

PLANEJAMENTO DA GESTÃO ACADÊMICO ADMINISTRATIVA (RAPA)”. O retorno

do Relatório as CSA e a CPA visa, sobretudo, assegurar que as fragilidades detectadas

receberão  planejamentos/ações  que  possam  solucioná-las  e  as  potencialidades

sustentadas . De posse dos resultados tabulados e do RAPA, são produzidos relatórios

pelas  Comissões  Setoriais  de  Avaliação   Institucional  (CSA)  por  campi  e  pela

Comissão Própria de Avaliação (CPA) Institucional. Posteriormente a CPA encaminha

o relatório da Autoavaliação Institucional para o Inep e o socializa com a comunidade

acadêmica.  Os  acompanhamentos  dos  RAPA serão  realizados  comparando  os

resultados  das  avaliações  de  um  dado  ano  com  aqueles  do  ano  imediatamente

posterior. Dessa forma, se uma fragilidade apontada numa determinada avaliação volta

a parecer no ano seguinte, evidencia-se que os planejamentos previstos nos RAPA

revelaram-se ineficazes, demandando a elaboração de novos planos. O balanço crítico

de todo o processo permitirá tanto a CPA quanto o Ifes replanejar e/ou planejar ações

futuras.

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

Diretora: Maria Valdete Santos Tannure                      Campus de Alegre



1) EIXO 1 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (relato avaliativo do
PDI; síntese histórica dos resultados dos processos avaliativos internos e externos da IES e

síntese histórica do planejamento de ações acadêmico-administrativas decorrentes dos resultados
das avaliações).

Indi
cado
res

Fragilidades a-
pontadas 

Ações realizadas ou a realizar em
conformidade com o PDI

Propostas de ações não
contempladas no PDI

03 A utilização dos
resultados da
autoavaliação

para o
planejamento das

ações da
avaliação

institucional.

As fragilidades apontadas são
consideradas no planejamento do
ano seguinte. Reunião geral para

apresentação e discussão dos
resultados.

1.1) Justificativas (se considerar necessário): 

2) EIXO 2  DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Indi
cado
res

Fragilidades
apontadas

Ações realizadas ou a realizar
em conformidade com o PDI

Propostas de ações a serem incluídas
no PDI

04 Extensão e
desenvolvimento

econômico e
social.

Estruturação dos ambientes do 
Polo de Educação Ambiental.

Construção do Núcleo de Empresas
Juniores 

06 Programa de
Internacionalizaç
ão e intercambio

Formação de grupo de trabalho para
alinhamento com as ações
Institucionais da Reitoria.

2.2) Justificativas (se considerar necessário): 

3) EIXO 3 POLÍTICAS ACADÊMICAS 

Indic
ador
es

Fragilidades
apontadas

Ações realizadas ou a realizar
em conformidade com o PDI

Propostas de ações a serem incluídas
no PDI

02 Como  você
avalia  a
atualização
curricular

Foram  reformulados  os  PPCs
dos cursos de  Licenciatura em
Ciências  Biológicas;
Bacharelado  em  Ciências
Biológicas;  Técnico  em
Informática.   Reformulação,
até o final de 2017, dos cursos
Técnico  em  agropecuária;
Técnico  em  Agroindústria  e
TADS.

06 Como  você
avalia o incentivo
e  participação  na
difusão  das
produções
acadêmicas,

Criação de edital próprio do
Campus para participação em

eventos científicos.



científicas  e
tecnológicas
(PRODIF)

08 Como  você
avalia  a
comunicação  da
instituição com a
comunidade
interna.

Criação de um setor específico 
para comunicação social.

12 Políticas  e  ações
de
acompanhamento
de egressos.

Comissão de servidores
designados para atuar junto ao
Observatório de Egressos do

Ifes.

13 Políticas  e  ações
da  inovação
tecnológica  e
propriedade
intelectual.

Criação do núcleo de inovação
tecnológica e

empreendedorismo

3.3) Justificativas (se considerar necessário): 

4) EIXO 4 POLÍTICAS DE GESTÃO  

Indic
ador
es

Fragilidades
Apontadas

Ações realizadas ou a realizar
em conformidade com o PDI

Propostas de ações a serem incluídas
no PDI

11 Como você 
avalia a política 
de 
sustentabilidade 
financeira.

Racionalização dos custos em
infraestrutura; campanha de
redução de energia elétrica,
água; ampliação da telefonia

Voip.

4.4) Justificativas (se considerar necessário): 

5) EIXO 5 INFRAESTRUTURA FÍSICA 

Indic
adore

s

Fragilidades
Apontadas

Ações realizadas ou a realizar
em conformidade com o PDI

Propostas de ações a serem incluídas
no PDI

11 Como  você
avalia  os
laboratórios  de
física,
considerando
quantidade,
dimensão,
limpeza,
iluminação,
acústica,
ventilação,
normas  de
segurança,
acessibilidade  e
conservação,  foi

Equipe permanente de
manutenção predial; 

Conclusão do laboratório de
biologia vegetal;

Conclusão da Reforma forro do
laboratório de química;
Conclusão da reforma e

adequação do laboratório de
solos; Reforma do laboratório

de carcinicultura (conclusão no
1º semestre de 2017);



identificado
como  fragilidade
somente  pelos
servidores.

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.

A sala onde a equipe trabalha
está dotada de recursos de TI e

ramal Voip.

5.5) Justificativas (se considerar necessário): 

Observação: As ações a serem realizadas devem apresentar data definida.
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