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Considerando-se os cinco eixos e o total de 72 indicadores para discentes, 83 para docentes e 
76 para técnicos administrativos, o resultado da autoavaliação 2019 apontou somente um 
indicador como fragilidade no Eixo 4 - Políticas de Gestão pelo segmento docente, a saber: 

 
Item 2 - Considerando a quantidade e sua divulgação, as oportunidades de intercâmbio 
oferecidas pelas parcerias institucionais são: 2,57 (F) 
 
Providências: A Assessoria de Relações Internacionais (Arinter Ifes) do Instituto Federal do 
Espírito Santo (Ifes), instituída pela Resolução do Conselho Superior n.º 17/2017, de 14 de julho 
de 2017, tem, entre outras, a missão de promover a inserção internacional do Ifes por meio da 
cooperação e do intercâmbio científico, tecnológico, cultural e acadêmico.  
Para estreitar os laços e dar identidade institucional às atividades de internacionalização, a 
Arinter Ifes implementaou a ação de internacionalização denominada Comitê de 
Internacionalização (Cointer Ifes) composto por agentes de internacionalização de cada campus 
e da Reitoria.  
O Campus de Alegre indicou, em março de 2020, três servidores para integrarem o Cointer Ifes. 
Desse modo, tonar-se-á possível uma divulgação mais próxima dos servidores e discentes desta 
instituição acerca das oportunidades de mobilidade acadêmica internacional e de 
desenvolvimento de programas e ações integradas de cooperação técnico-científico-cultural 
com organismos internacionais.  
Ademais, a Arinter dá ampla divulgação das oportunidades de intercâmbio acadêmico e de 
participação em programas e convênios com instituições estrangeiras por meio de envio de 
correio eletrônico a todas as diretorias-gerais e da publicação de editais e chamadas no site 
institucional do Ifes.  
A Diretoria-Geral do Campus de Alegre prima pelo repasse dessas informações aos servidores 
por correio eletrônico institucional e à comunidade discente mediante o compartilhamento das 
notícias nas redes sociais oficiais da instituição. 
 
Além da fragilidade apontada, esta gestão elaborou um plano de providências futuras com vista 
a tornar potencialidade, na próxima autoavalição institucional, os indicadores classificados 
como neutros nas avaliações realizadas em 2018 e 2019 nos segmentos discente, docente e 
técnico-adminstrativo:  
 



 

 
 
 

•Demandar à Coordenadoria Geral de 
Extensão: 
• ações de desenvolvimento de uma postura 
proativa dos servidores e discentes com vistas à 
implementação de projetos de extensão 
condizentes com as necessidades 
socioeconômicas locais; 
•ampliar o número de processos seletivos de 
modo a estimular a atuação de discentes de 
todos os cursos ofertados pelo campus  em 
ações de extensão; 
• constante interação com setores da sociedade 
civil organizada. 
•a ampliação da quantidade de cursos de 
extensão abertos a comunidade ou 
demandados por entidades públicas ou 

privadas.      
 

Atividades de Extensão 

• Demandar aos integrantes indicados pelo 
campus para integrar o Cointer Ifes a ampla 
divulgação das atividades de 
internacionalização do Ifes. 

Mobilidade acadêmica/ 

Intercâmbio 

• Demandar ao Napne a ampla divulgação das 
ações que contribuam para a promoção da 
inclusão escolar das pessoas com 
necessidades específicas.  

Núcleo de Acessibilidade 
às Pessoas com 

Necessidades Educacionais 
Específicas (Napne)  

• Demandar à Diretoria de Administração e 
Planejamento e à Coordenadoria de Tecnologia 
de Informação análise quanto à aquisição de 
mais compoutadores para utilização pelos 
alunos. 

Coordenadoria de Biblioteca 



 

 
 

 

•Solicitar à Coordenadoria de Comunicação 
Social e Eventos a elaboração de material 
audiovisual das melhorias decorrentes do 
processo de autoavaliação e ampla divulgação 
dessas ações no site institucional e nas redes 
sociais do campus. 
•Solicitar à Coordenadoria Geral de Ensino a 
divulgação do material audiovisual das 
melhorias decorrentes do processo de 
autoavaliação no sistema acadêmico. 

Publicidade das ações 
descorrentes do processo de 

autoavaliação 

• Demandar à Incubadora Sul Capixaba, por 
intermédio da Diretoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Extensão, a oferta do Curso  de 
Pré-Incubação para Empreendimentos para a 
comunidade, bem como ações de estímulo à 
participação de projetos de negócios em 
programas de financiamento. 

Práticas inovadoras 

nos negócios inovadores 

• Demandar às coordenadorias dos cursos de 
graduação providências acerca dos processos 
de criação e credenciamento das empresas 
juniores já criadas, em conformidade com a 
Resolução do Conselho Superior n.º 58, de 13 
de dezembro de 2019. 

• Estimular o desenvolvimento de ações de 
esclarecimento sobre a importância da 
participação dos alunos de todos os cursos na 
Cooperativa de Alunos do Ifes. 

Cooperativismo e 
consolidação de 

empreendimentos 
estudantis 

• Constituir comissão responsável pela 
regulamentação das visitas técnicas no âmbito 
do campus, em conformidade  com a Resolução 
do Conselho Superior n.º 59, de 17 de 
dezembro de 2018;  

• Demandar à Coordenadoria de Relações 
Institucionais e Extensão Comunitária ações de 
orientação ao proponente sobre os trâmites 
necessários para solicitação, realização e 
finalização de visita técnica. 

Visitas técnicas 

• Ampliação e adequação dos laboratórios dos 
cursos superiores.  

Laboratório de Informática 

• Contratação de empresa para execução de 
reforma do ginásio de esportes do campus. 

Promoção de eventos 
culturais e científicos 


