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Ministério da Educação 
Instituto Federal do Espírito Santo  

Campus de Alegre 
 
 

RELATÓRIO DE AÇÕES, RESULTADOS E PLANEJAMENTO DA 
GESTÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA – RAPA 2021 

 
 

Diretoria-Geral do Campus de Alegre 
 

Comprometida com a manutenção da qualidade do ensino, pesquisa e extensão no Campus de Alegre, a 
gestão apresenta abaixo o plano de providências tomadas/a serem tomadas com o objetivo de tornar esses 
indicadores potencialidades na próxima avaliação (2022): 
 

Segmento Discente 
 

Eixo Indicador Ações realizadas 

Eixo 4 07. b- Quanto a ações de 
Internacionalização - Aulas 
bilíngues: 

 

 Constituição (e designação de membros) do Núcleo de Arte e 
Cultura (NAC) do Ifes - Campus de Alegre, por meio da Portaria n.º 271, 
de 8 de junho de 2022 (vide GeDoc: 
http://gedoc.ifes.edu.br/documento/39791B16CB2325856676B403995F
1CB7?inline), em atendimento ao contido na Resolução CONSUP/IFES 
n.º 61, de 12 de novembro de 2021 (vide 
https://www.ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_6
1_2021_-_Pol%C3%ADtica_Cultural_do_Ifes.pdf), que dispõe sobre 
a Política de Cultura no âmbito deste Instituto. Outrossim, nos termos 
dos §§ 2º e 3º da Resolução CONSUP/IFES nº 61, de  2021, os 
integrantes do NAC foram incumbidos, por meio da Portaria n.º 272, de 
8 de junho de 2022 (vide GeDoc: 
http://gedoc.ifes.edu.br/documento/79E6A1E128EC1D3A0FF172885F01
37B0?inline), da elaboração/encaminhamento do regulamento do 
aludido Núcleo ao Conselho de Gestão, para análise, pronunciamento e 
posterior encaminhamento à Diretoria-Geral, até 31 de dezembro de 
2022; 

 Constituição do Núcleo de Relações Internacionais do Ifes-
 Campus de Alegre  
(vide GeDoc: http://gedoc.ifes.edu.br/documento/975510E1EE98F28D0
58F453E1765B008?inline), conforme disposto na Resolução Consup/Ifes 
nº 34, de 16 de julho de 2021 
(https://www.ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_
34_2021_-
_Regimento_dos_N%C3%BAcleos_de_Rela%C3%A7%C3%B5es_Internaci
onais_do_Ifes.pdf). 
 
 

Eixo 3 27.b - Quanto à qualidade 
de vida do(a) estudante, 
avalie, no âmbito da sua 
unidade- Ações 
desportivas: 

 
Eixo 2 

3.a - Quanto à realização 
de atividades artísticas e 
culturais na sua unidade 

 
Eixo 2 

3.b - Quanto à realização 
de atividades artísticas e 
culturais na sua unidade 

 
Eixo 3 

27.a - Quanto à qualidade 
de vida do(a) estudante, 
avalie, no âmbito da sua 
unidade- Ações de 
atenção à saúde (combate 
a diabetes, tabagismo, 
sobrepeso etc.): 

 
 

Eixo 4 

07. d- Quanto a ações de 
Internacionalização - 
Projetos e parcerias com 
instituições estrangeiras: 

 
 

Eixo 4 

07. c- Quanto a ações de 
Internacionalização - 
Oferta de oportunidades 
de intercâmbio com 
instituições estrangeiras: 

 
Eixo 4 

07. a- Quanto a ações de 
Internacionalização - A 

http://gedoc.ifes.edu.br/documento/39791B16CB2325856676B403995F1CB7?inline
http://gedoc.ifes.edu.br/documento/39791B16CB2325856676B403995F1CB7?inline
https://www.ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_61_2021_-_Pol%C3%ADtica_Cultural_do_Ifes.pdf
https://www.ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_61_2021_-_Pol%C3%ADtica_Cultural_do_Ifes.pdf
http://gedoc.ifes.edu.br/documento/79E6A1E128EC1D3A0FF172885F0137B0?inline
http://gedoc.ifes.edu.br/documento/79E6A1E128EC1D3A0FF172885F0137B0?inline
http://gedoc.ifes.edu.br/documento/975510E1EE98F28D058F453E1765B008?inline
http://gedoc.ifes.edu.br/documento/975510E1EE98F28D058F453E1765B008?inline
https://www.ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_34_2021_-_Regimento_dos_N%C3%BAcleos_de_Rela%C3%A7%C3%B5es_Internacionais_do_Ifes.pdf
https://www.ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_34_2021_-_Regimento_dos_N%C3%BAcleos_de_Rela%C3%A7%C3%B5es_Internacionais_do_Ifes.pdf
https://www.ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_34_2021_-_Regimento_dos_N%C3%BAcleos_de_Rela%C3%A7%C3%B5es_Internacionais_do_Ifes.pdf
https://www.ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_34_2021_-_Regimento_dos_N%C3%BAcleos_de_Rela%C3%A7%C3%B5es_Internacionais_do_Ifes.pdf
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oferta de disciplinas de 
língua estrangeira 
oferecida na sua unidade: 

 
 

Eixo 4 

07. e- Quanto a ações de 
Internacionalização - 
Realização de eventos 
internacionais para 
participação de alunos(as) 
e servidores(as): 

 
 

Segmento técnico administrativo atuante na área de gestão 
 

Eixo Indicador Ações realizadas 

Eixo 4 06.b - Quanto a ações 
de Internacionalização, 
avalie - Projetos e 
parcerias com 
instituições 
estrangeiras: 

 Constituição do NAC; 

 Constituição do Núcleo de Relações Internacionais;  

 O Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância – 
Cefor oferta diversos cursos na modalidade a distância para possibilitar a 
formação inicial e continuada de professores e técnicos administrativos da 
educação (vide 
https://cefor.ifes.edu.br/index.php/cursos/formacao?view=default). Além 
disso, disponibiliza a plataforma de Cursos Abertos do Ifes 
(mooc.cefor.ifes.edu.br), também conhecidos como cursos MOOC; 

 Composição do Núcleo de Tecnologias Educacionais (NTE) do Ifes - 
Campus de Alegre por meio da Portaria n.º 258, de 16 de junho de 2020 (vide 
http://gedoc.ifes.edu.br/documento/7CAA6BCE31B41B6D0BD1C25DC56762
4A?inline), alterada por meio da Portaria n.º 428, de 4 de dezembro de 2020 
(vide 
http://gedoc.ifes.edu.br/documento/6E01D20849BA38067735FF9D1E5D978
9?inline). Todos os tutoriais e ferramentas disponibilizados pelo NTE deste 
campus para fins de suporte à elaboração e ministração das atividades 
pedagógicas não presenciais podem ser acessados no endereço: 
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/nte 

 A capacitação de servidores no âmbito do Ifes e de seus campi está 
condicionada às disposições do Decreto n.º 9.991, de 28 de agosto de 2019, 
que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) 
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e 
regulamenta dispositivos da Lei n.º 8.112, de 11 de 16 servidores do Ifes são: 
dezembro de 1990, quanto a licenças e afastamentos para ações de 
desenvolvimento (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2019/decreto/D9991.htm). Está mantida, no que couber, a Resolução 
do Conselho Superior do Ifes n.º 46, de 11 de dezembro de 2018, que aprova 
a Política de Capacitação dos Servidores do Ifes 
(https://www.ifes.edu.br/images/stories/-publicacoes/conselhos-
comissoes/conselho-superior/2018/politica_capacitacao_V6.3.pdf) 
pertencentes às carreiras do Magistério do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico e dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, detentores 
ou não de funções e cargos de direção e assessoramento, e àqueles sem 
vínculo efetivo com a administração pública, respeitadas as normas 
específicas aplicáveis a cada carreira ou cargo priorizando os servidores 

 
Eixo 4 

06.c - Quanto a ações 
de Internacionalização, 
avalie - Realização de 
eventos internacionais 
para participação de 
alunos(as) e 
servidores(as): 

Eixo 2 03.a - Quanto à 
realização de 
atividades artísticas e 
culturais na sua 
unidade, avalie - 
Quantidade: 

Eixo 3 02- Quanto à Pesquisa, 
como você avalia a 
carga horária para o 
desenvolvimento das 
atividades? 

Eixo 4 06.a - Quanto a ações 
de Internacionalização, 
avalie - Oferta de 
oportunidades de 
intercâmbio com 
instituições 
estrangeiras: 

Eixo 5 05.b - Quanto às 
ferramentas 
tecnológicas 
(sistemas), avalie - 
Capacitação 
(treinamento) para 
uso: 

https://cefor.ifes.edu.br/index.php/cursos/formacao?view=default
https://mooc.cefor.ifes.edu.br/
http://gedoc.ifes.edu.br/documento/7CAA6BCE31B41B6D0BD1C25DC567624A?inline
http://gedoc.ifes.edu.br/documento/7CAA6BCE31B41B6D0BD1C25DC567624A?inline
http://gedoc.ifes.edu.br/documento/6E01D20849BA38067735FF9D1E5D9789?inline
http://gedoc.ifes.edu.br/documento/6E01D20849BA38067735FF9D1E5D9789?inline
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/nte
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9991.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9991.htm
https://www.ifes.edu.br/images/stories/-publicacoes/conselhos-comissoes/conselho-superior/2018/politica_capacitacao_V6.3.pdf
https://www.ifes.edu.br/images/stories/-publicacoes/conselhos-comissoes/conselho-superior/2018/politica_capacitacao_V6.3.pdf
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Eixo 4 07.b - Em relação à 
Capacitação dos 
Servidores(as), avalie - 
Oferta de capacitação 
para atividades 
específicas: 

efetivos.  

 Anualmente, o Ifes promove o Levantamento de Necessidades de 
Capacitação (LNC) para que os servidores interessados em realizar 
capacitações ou solicitar afastamentos e licenças para capacitação no ano 
subsequente possam informar sobre as atividades pretendidas, as quais 
integrarão o Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) do Ifes (Vide 
notícia: https://www.ifes.edu.br/noticias-servidor/20186-levantamento-de-
necessidades-de-capacitacao-pode-ser-preenchido-ate-sexta-22); 

 Semestralmente, o Campus de Alegre realiza processos internos para 
classificação de servidores interessados em usufruir licença para capacitação. 
Editais 2021: Edital 1/2021 - CGGP - Licença para Capacitação; Edital 2/2021 
- CGGP - Licença para Capacitação; Edital 1/2021 - CGGP - Afastamento para 
participação em programa de pós-graduação Stricto Sensu; e Edital 2/2021 - 
CGGP - Afastamento para pós-graduação stricto sensu;  

 Doutorado Interinstitucional em Cognição e Linguagem, ofertado 
pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro em parceria 
com o Ifes (vide http://pgcl.uenf.br/processos-seletivos#dinter-ifes) em 
pleno funcionamento (as aulas são ministradas no Campus de Alegre); 

 Doutorado Interinstitucional em Produção Vegetal, ofertado pela 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro em parceria com o 
Ifes em pleno funcionamento (as aulas são ministradas no Campus de 
Alegre);  

 Recentemente (abril de 2022), a  Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação (PRPPG) realizou pesquisa para avaliar o interesse pessoal dos 
servidores em ampliar sua formação acadêmica, com cursos de mestrado ou 
doutorado. Com base no resultado dessa pesquisa , a PRPPG buscará criar 
convênios ou acordos que possam contemplar as necessidades da 
administração em consonância com os interesses dos servidores 
(https://www.ifes.edu.br/noticias-servidor/20453-responda-ate-segunda-
feira-18-a-pesquisa-de-demanda-por-mestrados-e-doutorados-para-os-
servidores). O resultado dessa pesquisa está disponível em: 
https://prppg.ifes.edu.br/noticias/16432-resultado-da-pesquisa-de-
interesse-dos-servidores-em-mestrado-ou-doutorado 

 As normas e os instrumentos para avaliação dos servidores docentes 
em estágio probatório no âmbito do Ifes foram revistos e regulamentados 
por meio da Resolução CS n.º 5/2020, de 8 de junho de 2020 
(https://www.ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_5_20
20_-_Aprova_Est%C3%A1gio_Probat%C3%B3rio_Docente.pdf). Até então, os 
instrumentos utilizados para avaliação do desempenho docente em estágio 
probatório estavam estabelecidos na Resolução do Conselho Superior da 
antiga Escola Técnica Federal do Espírito Santo (ETFES) n.º 1, de 29 de janeiro 
de 1993. Quanto à avaliação do estágio probatório dos técnicos 
administrativos em educação, as normas estão contidas na Resolução do 
Conselho Superior nº 05/2014, de 6 de março de 2014  
(https://www.ifes.edu.br/images/stories/files/Institucional/conselho_superi
or/2014/res_CS_05_2014_estagio_probatorio.pdf). O Ifes, em 2019, 
disponibilizou amplamente o módulo Protocolo do Sistema Integrado de 
Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC/Ifes) com o objetivo de 
interromper a abertura de processos físicos e migrar gradualmente para os 
processos totalmente eletrônicos. Em dezembro de 2019, mediante a 

 

 
Eixo 2 

2.b - Em relação à 
inclusão de pessoas 
com deficiência e 
transtorno de 
neurodesenvolvimento 
(Transtorno de Déficit 
de Aten ção e 
Hiperatividade (TDAH) 
Transtorno do Espectro 
Autista e Distúrbios da 
Aprendizagem), avalie - 
As práticas e ações de 
inclusão na sua 
unidade. 

Eixo 1 01.a - Quanto a este 
Instrumento de 
Avaliação Institucional, 
avalie - Quantidade de 
itens: 

 

 
Eixo 2 

02.c - Em relação à 
inclusão de pessoas 
com deficiência e 
transtorno de 
neurodesenvolviment
o (Transtorno de 
Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH) 
Transtorno do 
Espectro Autista e 
Distúrbios da 
Aprendizagem), avalie 
- As oportunidades de 
capacitação dos 
servidores e da 
comunidade 
acadêmica no 
atendimento às 
políticas de inclusão 
na sua unidade. 

 
Eixo 3 

10 - Em relação ao 
Núcleo de Estudos e 
Pesquisas sobre 
Gênero e Sexualidade, 
avalie as ações 
desenvolvidas nesta 
temá- tica no âmbito 
da sua unidade: 

https://www.ifes.edu.br/noticias-servidor/20186-levantamento-de-necessidades-de-capacitacao-pode-ser-preenchido-ate-sexta-22
https://www.ifes.edu.br/noticias-servidor/20186-levantamento-de-necessidades-de-capacitacao-pode-ser-preenchido-ate-sexta-22
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/283-editais-licenca-para-capacitacao/18570-edital-1-2021-cggp-licenca-para-capacitacao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/283-editais-licenca-para-capacitacao/18640-edital-2-2021-cggp-licenca-para-capacitacao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/283-editais-licenca-para-capacitacao/18640-edital-2-2021-cggp-licenca-para-capacitacao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/284-editais-afastamentos/18571-edital-1-2021-cggp-afastamento-para-participacao-em-programa-de-pos-graduacao-stricto-sensu
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/284-editais-afastamentos/18571-edital-1-2021-cggp-afastamento-para-participacao-em-programa-de-pos-graduacao-stricto-sensu
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/284-editais-afastamentos/18641-edital-2-2021-cggp-afastamento-para-participacao-em-programa-de-pos-graduacao-stricto-sensu
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/284-editais-afastamentos/18641-edital-2-2021-cggp-afastamento-para-participacao-em-programa-de-pos-graduacao-stricto-sensu
http://pgcl.uenf.br/processos-seletivos#dinter-ifes
https://www.ifes.edu.br/noticias-servidor/20453-responda-ate-segunda-feira-18-a-pesquisa-de-demanda-por-mestrados-e-doutorados-para-os-servidores
https://www.ifes.edu.br/noticias-servidor/20453-responda-ate-segunda-feira-18-a-pesquisa-de-demanda-por-mestrados-e-doutorados-para-os-servidores
https://www.ifes.edu.br/noticias-servidor/20453-responda-ate-segunda-feira-18-a-pesquisa-de-demanda-por-mestrados-e-doutorados-para-os-servidores
https://prppg.ifes.edu.br/noticias/16432-resultado-da-pesquisa-de-interesse-dos-servidores-em-mestrado-ou-doutorado
https://prppg.ifes.edu.br/noticias/16432-resultado-da-pesquisa-de-interesse-dos-servidores-em-mestrado-ou-doutorado
https://www.ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_5_2020_-_Aprova_Est%C3%A1gio_Probat%C3%B3rio_Docente.pdf
https://www.ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_5_2020_-_Aprova_Est%C3%A1gio_Probat%C3%B3rio_Docente.pdf
https://www.ifes.edu.br/images/stories/files/Institucional/conselho_superior/2014/res_CS_05_2014_estagio_probatorio.pdf
https://www.ifes.edu.br/images/stories/files/Institucional/conselho_superior/2014/res_CS_05_2014_estagio_probatorio.pdf
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Eixo 3 

05 - Em relação ao 
Núcleo de Estudos 
Afro-brasileiros e 
indígenas, avalie as 
ações de sensibilização 
da comunidade a 
respeito das temáticas 
de cultura Afro-
brasileira e indígena, 
no âmbito de sua 
unidade ou de seu 
campus: 

Resolução do Conselho Superior nº 55/2019, de 6 de dezembro de 2019 (vide 
https://www.ifes.edu.br/images/stories/Res_CS_55_2019_-
_Regulamenta_a_abertura_cadastro_autua%C3%A7%C3%A3o_e_movimenta
%C3%A7%C3%A3o_de_processos_e_documetnos_eletr%C3%B4nicos_no_%
C3%A2mbito_do_Ifes_-_Alterada.pdf), o SIPAC, por meio do módulo 
Protocolo, foi instituído como sistema oficial de informações, documentos 
digitais e processos eletrônicos no âmbito do Ifes. Essa inovação trouxe 
várias benefícios para Administração Pública: promoção da produtivididade; 
celeridade e transparência na tramitação de processos e documentos na 
Instituição; sustentabilidade ambiental; e melhorias no acesso às 
informações e às instâncias administrativas.  A a Resolução do Conselho 
Superior nº 55/2019, de 6 de dezembro de 2019 também instituiu a 
Comissão Permanente de Gerenciamento dos Processos Eletrônicos – 
CPGPE. Essa comissão tem trabalhado intensamente para a produção de 
instruções de uso do SIPAC, bem como na revisão do material já 
disponibilizado. Também tem atuado ativamente na proposição de melhorias 
no sistema para a Diretoria de Tecnologia da Informação da Reitoria. 
Tutoriais para uso do SIPAC, instrumentos para classificação de documentos 
e processos e contato para esclarecimentos de dúvidas são disponibilizados 
pela CPGPE em: https://prodi.ifes.edu.br/2017-08-01-12-30-45/comissao-
permanente-de-gestao-do-processo-eletronico-cpgpe 

 Em 2021, o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 
Específicas (Napne) do Ifes- Campus de Alegre, mesmo em meio à pandemia 
do novo coronavírus e à manutenção das Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais (APNP), contribuiu de forma efetiva no atendimento aos alunos 
público-alvo, mediante o acompanhamento da garantia de seus direitos, em 
conjunto com a gestão pedagógica do campus, o profissional de Atendimento 
Educacional Especializado, e orientações prestadaas aos professores e 
coordenadores de cursos, entre outras ações: atendimento aos alunos com 
necessidades específicas dos cursos técnicos integrados ao ensino médio e 
ensino superior, seguido de orientação pedagógica aos professores; tradução 
de editais para Libras; interpretação de diversas lives institucionais e eventos 
virtuais realizados pelas coordenações de cursos; participação nas reuniões 
de pais e mestres; participação na campanhas e ações da educação inclusiva; 
e parcerias com outras instituições em formações on-line sobre o 
atendimento aos alunos em contexto de pandemia. Em 2022,  foi 
disponibilizada ao Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 
Específicas (Napne) do Ifes- Campus de Alegre uma Função Gratificada 
(código FG-1) específica. A servidora DANIELI MARCOLAN CARARI, matrícula 
SIAPE 1916738, foi designada coordenadora do aludido Núcleo, conforme 
Portaria nº 566, de 14 de março de 2022 
(http://gedoc.ifes.edu.br/documento/88F19BE0C12A2197F2E44E9102C1EAF
1?inline); 

 A Comissão Setorial de Avaliação do Campus de Alegre participa 
ativamente das reuniões convocadas pela Comissão Própria de Avaliação do 
Ifes e realiza um compromissado trabalho de estudo e proposição de 
possibilidades de melhoria/adaptação dos indicadores da avaliação 
institucional às peculiaridades das unidades administrativas. Possui espaço 
disponibilizado na página eletrônica institucional do campus: 
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/cpa 

 O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi) e o Núcleo 

Eixo 1 01.c - Quanto a este 
Instrumento de 
Avaliação Institucional, 
avalie - Objetividade: 

Eixo 1 3 - Quanto às ações 
(providências) da 
Gestão decorrentes da 
Avaliação Institucional, 
avalie: 

Eixo 1 02.b - Quanto ao 
processo de 
Autoavaliação 
Institucional, avalie - 
Estratégias de 
divulgação dos 
resultados obtidos: 

 

 
 

Eixo 2 

02.a - Em relação à 
inclusão de pessoas 
com deficiência e 
transtorno de 
neurodesenvolvimento 
(Transtorno de Déficit 
de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH) 
Transtorno do Espectro 
Autista e Distúrbios da 
Aprendizagem), avalie - 
As políticas insti- 
tucionais (de Ensino, 
Pesquisa, Extensão e 
Gestão Administra- 
tiva) no âmbito do Ifes. 

Eixo 1 01.b - Quanto a este 
Instrumento de 
Avaliação Institucional, 
avalie - Clareza: 

Eixo 2 03.b - Quanto à 
realização de 
atividades artísticas e 
culturais na sua 
unidade, avalie - 

https://www.ifes.edu.br/images/stories/Res_CS_55_2019_-_Regulamenta_a_abertura_cadastro_autua%C3%A7%C3%A3o_e_movimenta%C3%A7%C3%A3o_de_processos_e_documetnos_eletr%C3%B4nicos_no_%C3%A2mbito_do_Ifes_-_Alterada.pdf
https://www.ifes.edu.br/images/stories/Res_CS_55_2019_-_Regulamenta_a_abertura_cadastro_autua%C3%A7%C3%A3o_e_movimenta%C3%A7%C3%A3o_de_processos_e_documetnos_eletr%C3%B4nicos_no_%C3%A2mbito_do_Ifes_-_Alterada.pdf
https://www.ifes.edu.br/images/stories/Res_CS_55_2019_-_Regulamenta_a_abertura_cadastro_autua%C3%A7%C3%A3o_e_movimenta%C3%A7%C3%A3o_de_processos_e_documetnos_eletr%C3%B4nicos_no_%C3%A2mbito_do_Ifes_-_Alterada.pdf
https://www.ifes.edu.br/images/stories/Res_CS_55_2019_-_Regulamenta_a_abertura_cadastro_autua%C3%A7%C3%A3o_e_movimenta%C3%A7%C3%A3o_de_processos_e_documetnos_eletr%C3%B4nicos_no_%C3%A2mbito_do_Ifes_-_Alterada.pdf
https://prodi.ifes.edu.br/2017-08-01-12-30-45/comissao-permanente-de-gestao-do-processo-eletronico-cpgpe
https://prodi.ifes.edu.br/2017-08-01-12-30-45/comissao-permanente-de-gestao-do-processo-eletronico-cpgpe
https://prodi.ifes.edu.br/2017-08-01-12-30-45/comissao-permanente-de-gestao-do-processo-eletronico-cpgpe
https://prodi.ifes.edu.br/2017-08-01-12-30-45/comissao-permanente-de-gestao-do-processo-eletronico-cpgpe
http://gedoc.ifes.edu.br/documento/88F19BE0C12A2197F2E44E9102C1EAF1?inline
http://gedoc.ifes.edu.br/documento/88F19BE0C12A2197F2E44E9102C1EAF1?inline
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/cpa


5 
 

5 
 

Frequência anual: de Estudo e Pesquisa em Gênero e Sexualidadade (Nepgens) tiveram 
dificuldades impostas pelo distanciamento social. Em 2022, com a retomada 
total da atividades acadêmicas no formato presencial, esses núcleos 
passaram por modificações em sua composição (vide PORTARIA N.º 56, DE 21 
DE FEVEREIRO DE 2022   e PORTARIA N.º 146, DE 5 DE ABRIL DE 2022) e 
realizaram, até a elaboração do presente relatório, algumas ações, tais como: 
VII Semana da Mulher (vide 
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18689-vii-semana-da-mulher); 
participação na Reunião Pedagógica Inicial – Ano letivo de 2022 
(https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18695-reuniao-pedagogica-
inicial-ano-letivo-de-2022); e Palestra Crimes Sexuais e Feminicídios: Perícia 
Criminal, a Ciência a Favor da Justiça 
(https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18726-crimes-sexuais-e-
feminicidios-pericia-criminal-a-ciencia-a-favor-da-justica); 

 A gestão está reformando espaço físico de fácil acesso para a 
comunidade interna e externa, destinado exclusivamente a sediar os núcleos 
institucionais para desenvolvimento de suas atividades. 

Eixo 4 03 - Avalie o estímulo 
institucional no âmbito 
do Ifes quanto às 
práticas inovadoras - 
No ambiente de 
trabalho: 

Eixo 4 08. c - Quanto à 
Progressão 
Docente/Promoção 
TAE, avalie, no âmbito 
do Ifes - A tramitação 
(tempo e fluxo) do 
processo: 

Eixo 4 09. c - Quanto a 
Avaliação de Estágio 
Probatório, avalie, no 
âmbito do Ifes - A 
tramitação (tempo e 
fluxo) do processo: 

Eixo 4 09. a - Quanto a 
Avaliação de Estágio 
Probatório, avalie, no 
âmbito do Ifes - O 
Instrumento de 
Avaliação: 

Eixo 4 08. a - Quanto à 
Progressão 
Docente/Promoção 
TAE, avalie, no âmbito 
do Ifes - O instrumento 
de avaliação: 

Eixo 4 07.a - Em relação à 
Capacitação dos 
Servidores(as), avalie - 
Oferta de cursos e/ou 
eventos de formação: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gedoc.ifes.edu.br/documento/55693BFB458F8EB8AB26A92CC8429040?inline
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/55693BFB458F8EB8AB26A92CC8429040?inline
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/13E3EA61FF704DFE86E27E4DCBD0A83A?inline
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18689-vii-semana-da-mulher
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18689-vii-semana-da-mulher
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18695-reuniao-pedagogica-inicial-ano-letivo-de-2022
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18695-reuniao-pedagogica-inicial-ano-letivo-de-2022
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18695-reuniao-pedagogica-inicial-ano-letivo-de-2022
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18726-crimes-sexuais-e-feminicidios-pericia-criminal-a-ciencia-a-favor-da-justica
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18726-crimes-sexuais-e-feminicidios-pericia-criminal-a-ciencia-a-favor-da-justica
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18726-crimes-sexuais-e-feminicidios-pericia-criminal-a-ciencia-a-favor-da-justica
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18726-crimes-sexuais-e-feminicidios-pericia-criminal-a-ciencia-a-favor-da-justica
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Segmento técnico administrativo atuante na área de ensino, pesquisa e extensão 
 
 

 
Eixo 

 
Indicador 

 
Ações realizadas 

 
 
Eixo 2 

2.c - Em relação à 
inclusão de pessoas 
com deficiência e 
transtorno de 
neurodesenvolvimento 
(Transtorno de Déficit 
de Aten- ção e 
Hiperatividade (TDAH) 
Transtorno do Espectro 
Autista e Distúrbios da 
Aprendizagem), avalie - 
As oportunidades de 
capacitação dos 
servidores e da 
comunidade acadêmica 
no atendimento às 
políticas de inclusão na 
sua unidade. 

 Napne; 

 Capacitação de servidores; 

 Núcleo de Relações Internacionais; 

 Núcleo de Tecnologia Educacional; 

 Sobre o estímulo institucional no âmbito do Ifes quanto às práticas 
inovadoras,  a Incubadora do Ifes é um ambiente organizacional e 
educacional desenvolvido com a finalidade de oferecer residência 
temporária e suporte para empreendimentos inovadores (empresas, 
startups, organizações da sociedade civil), proporcionar aos 
empreendedores diversas oportunidades de capacitação, uso e 
compartilhamento de infraestrutura física, serviços, laboratórios de 
pesquisa, mentoria e assessoria gerencial, com vistas a promover evolução 
e consolidação do empreendimento com projetos inovadores para a 
sociedade. Neste Campus de Alegre, está sediada a Incubadora Sul 
Capixaba, gerida em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo 
(Ufes), que no uso de suas   atribuições legais, disponibiliza editais de 
incubação de empreendimentos (residentes e não residentes), bem como 
oportunidades para atuação no núcleo incubador. (vide 
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/incubadora-sul-capixaba)  
 

 

Eixo 4 07.a - Em relação à 
Capacitação dos 
Servidores(as), avalie: 
Oferta de cursos e/ou 
eventos de formação: 

Eixo 4 07.c - Em relação à 
Capacitação dos 
Servidores(as), avalie: 
Oferta de capacitação 
para atividades 
específicas: 

Eixo 4 06.a - Quanto a ações 
de Internacionalização, 
avalie - Oferta de 
oportunidades de 
intercâmbio com 
instituições 
estrangeiras: 

Eixo 4 06.b - Quanto a ações 
de Internacionalização, 
avalie - Projetos e 
parcerias com 
instituições 
estrangeiras: 

https://alegre.ifes.edu.br/index.php/incubadora-sul-capixaba
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Eixo 2 

2.a - Em relação à 
inclusão de pessoas 
com deficiência e 
transtorno de 
neurodesenvolvimento 
(Transtorno de Déficit 
de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH) 
Transtorno do Espectro 
Autista e Distúrbios da 
Aprendizagem), avalie - 
As políticas 
institucionais (de 
Ensino, Pesquisa, 
Extensão e Gestão 
Administrativa) no 
âmbito do Ifes. 

 
Eixo 4 

03.b - Avalie o estímulo 
institucional no âmbito 
do Ifes quanto às 
práticas inovadoras - 
No desenvolvimento de 
Negócios Inovadores: 

 
Eixo 4 

06.c - Quanto a ações 
de Internacionalização, 
avalie - Realização de 
eventos internacionais 
para participação de 
alunos(as) e ser 
vidores(as): 

 
Eixo 3 

11 - Quanto à Pesquisa, 
como você avalia a 
carga horária para o 
desenvolvimento das 
atividades? 

 
Eixo 3 

24 - Em relação ao 
Núcleo de Tecnologia 
Educacional, avalie as 
ações desenvolvidas 
nesta temática no 
âmbito da sua unidade: 

 
 
Eixo 2 

2.b - Em relação à 
inclusão de pessoas 
com deficiência e 
transtorno de 
neurodesenvolvimento 
(Transtorno de Déficit 
de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH) 
Transtorno do Espectro 
Autista e Distúrbios da 
Aprendizagem), avalie - 
As práticas e ações de 
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inclusão na sua 
unidade. 

 
 

Segmento Docente 
 

 
Eixo 

 
Indicador 

 
 

Eixo 4 06.e - Quanto a ações 
de Internacionalização, 
avalie - Realização de 
eventos internacionais 
para participação de 
alunos(as) e ser- 
vidores(as): 

 Núcleo de Relações Internacionais; 

 Núcleo de Arte e Cultura; 

 Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas; 

 No ano de 2021, o Campus de Alegre, por intermédio da 
Coordenadoria de Extensão vinculada à Diretoria de Pesquisa, Pós- 
Graduação e Extensão, geriu os seguintes processos seletivos referentes    à 
organização e à execução de ações de extensão do campus: 

Edital nº 01/2021 - Seleção de voluntários para atuação em ações de 
extensão; 

Edital nº 02/2021 - Seleção de bolsistas para atuação em ações de 
extensão; 

Edital nº 03/2021 - Seleção de bolsistas para atuação em ações de 
extensão; 

Edital nº 04/2021 - Seleção de bolsistas para atuação em ações de 
extensão. 

 No que se refere à formação continuada de egressos, em 2021, 
foram realizados os seguintes processos seletivos: 

Edital 01/2021 - Seleção de alunos para oferta de cursos de extensão; 

Edital 02/2021 - Seleção de alunos para oferta de cursos de extensão; 

 Outras ações: 

Ação de extensão - Paisagismo funcional: uma estratégia para valorizar 
as plantas tradicionais. 

 Quanto à carga horária para desenvolvimento de atividades de 
pesquisa, ressalte-se que as atividades docentes no âmbito do Ifes e os 
critérios de alocação de carga horária docente estão regulamentados 
conforme a Resolução do Conselho Superior nº 18/2019, de 1º de julho de 
2019 (vide https://www.ifes.edu.br/images/stories/Res_CS_18_2019_-
_Regulamenta_as_atividades_docentes_no_%C3%A2mbito_do_Ifes.pdf); 

 Progressão docente/promoção TAE: Acrescente-se que a Pró-
Reitoria de Desenvolvimento Institucional está construindo o Manual do 
Servidor, repositório em que os servidores encontrarão informações 
sobre os assuntos de competência do setor de gestão de pessoas (vide 
https://prodi.ifes.edu.br/manual-do-servidor). Além disso, orientações 
processuais e demais documentos referentes à carreira docente podem 
ser acessadas na página da Comissão Permanente de Pessoal Docente 
(https://www.ifes.edu.br/conselhos-comissoes/comissao-permanente-de-
pessoal-docente?start=1). Dúvidas também podem ser sanadas pela 

Eixo 4 06.b - Quanto a ações 
de Internacionalização, 
avalie - Oferta de 
oportunidades de 
intercâmbio com 
instituições 
estrangeiras: 

Eixo 4 06.c - Quanto a ações 
de Internacionalização, 
avalie - Oferta de 
oportunidades de 
intercâmbio com 
instituições 
estrangeiras: 

Eixo 4 06.d - Quanto a ações 
de Internacionalização, 
avalie - Projetos e 
parcerias com 
instituições 
estrangeiras: 

Eixo 4 06.a - Quanto a ações 
de Internacionalização, 
avalie - Aulas bilíngues: 

Eixo 3 08.g - Quanto às ações 
de Extensão, avalie - A 
formação continuada de 
egressos, com vistas à 
sua progressão no 
mundo do trabalho: 

 
Eixo 3 

4.a - Sobre os processos 
de ensino, avalie - A 
aplicabilidade das 
Políticas de Educação 
Especial na perspectiva 
inclusiva Educação de 
Jovens e Adultos, na sua 
unidade é: 

https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18625-edital-n-01-2021-selecao-de-voluntarios-para-atuacao-em-acoes-de-extensao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18625-edital-n-01-2021-selecao-de-voluntarios-para-atuacao-em-acoes-de-extensao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18590-edital-n-02-2021-selecao-de-bolsistas-para-atuacao-em-acoes-de-extensao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18590-edital-n-02-2021-selecao-de-bolsistas-para-atuacao-em-acoes-de-extensao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18601-edital-n-03-2021-selecao-de-bolsistas-para-atuacao-em-acoes-de-extensao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18601-edital-n-03-2021-selecao-de-bolsistas-para-atuacao-em-acoes-de-extensao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18607-edital-n-04-2021-selecao-de-bolsistas-para-atuacao-em-acoes-de-extensao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18607-edital-n-04-2021-selecao-de-bolsistas-para-atuacao-em-acoes-de-extensao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18609-selecao-de-alunos-para-oferta-de-cursos-de-extensao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18623-edital-02-2021-selecao-de-alunos-para-oferta-de-cursos-de-extensao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18487-acao-de-extensao-paisagismo-funcional-uma-estrategia-para-valorizar-as-plantas-tradicionais
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18487-acao-de-extensao-paisagismo-funcional-uma-estrategia-para-valorizar-as-plantas-tradicionais
https://www.ifes.edu.br/images/stories/Res_CS_18_2019_-_Regulamenta_as_atividades_docentes_no_%C3%A2mbito_do_Ifes.pdf
https://www.ifes.edu.br/images/stories/Res_CS_18_2019_-_Regulamenta_as_atividades_docentes_no_%C3%A2mbito_do_Ifes.pdf
https://prodi.ifes.edu.br/manual-do-servidor
https://www.ifes.edu.br/conselhos-comissoes/comissao-permanente-de-pessoal-docente
https://www.ifes.edu.br/conselhos-comissoes/comissao-permanente-de-pessoal-docente?start=1
https://www.ifes.edu.br/conselhos-comissoes/comissao-permanente-de-pessoal-docente?start=1
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Eixo 3 16 - Quanto à Pesquisa, 
como você avalia a 
carga horária para o 
desenvolvimento das 
atividades? 

Comissão Setorial Permanente de Pessoal Docente (vide composição 
PORTARIA N.º 167, DE 18 DE ABRIL DE 2022) 

 Núcleo de Tecnologia Educacional; 

 Núcleo de Estudo e Pesquisa em Gênero e Sexualidadade 
(Nepgens); 

 Módulo Protocolo do Sistema Integrado de Patrimônio, 
Administração e Contratos (SIPAC/Ifes); 

 Quanto à divulgação das ações de extensão; 

 Abaixo, seguem alguns programas/projetos de extensão do 
Campus de Alegre com vigência em 2021 e término em 2022. Ressalte-se 
que a Pró-Reitoria de Extensão do Ifes também disponibiliza relatório de 
ações de extensão cadastradas a cada ano; 

 Núcleo de Incubação Sul Capixaba; 

 Os procedimentos para criação de grupos de pesquisa são 
disponibilizados pela Diretoria de Pesquisa vinculada à Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação do Ifes na página institucional dessa pró- 
reitoria (vide https://prppg.ifes.edu.br/diretoria-de-pesquisa?start=4). 
Normas para a criação, registro e funcionamento de grupos de pesquisa 
no âmbito do Ifes estão disposta na RESOLUÇÃO CONSUP/IFES nº 73 
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021; 

 Os discentes têm livre espaço para constituírem o Diretório 
Acadêmico e Grêmio Estudantil e fazerem uso dessas associações 
estudantis para apresentar sugestões de melhorias e pedidos de 
esclarecimentos. Outrossim, com vistas à promoção do cooperativismo, o 
Campus de Alegre mantém convênio com a Cooperativa dos Alunos do 
Ifes – Campus de Alegre; 

 Quanto à oferta de cursos e/ou eventos de formação (vide Cefor); 

 O ano de 2021 foi marcado pela transição de gestores. A  
participação da comunidade acadêmcica nas ações de Gestão é 
possibilitada pelo Conselho de Gestão do Campus, o qual conta com a 
participação dos ocupantes de Cargo de Direção, coordenadores de curso 
e representantes discentes (vide RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR 
Nº 45/2018, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018, que dispõe sobre o 
regimento interno do Conselho de Gestão do Campus de Alegre). 
Atualmente, um novo regimento interno do Conselho de Gestão de Alegre 
está em fase de elaboração, em conformidade com a Resolução do 
Conselho Superior nº 3/2020, de 8 de junho de 2020 (Consulte o Processo 
23149.004192/2021-18 em: 
https://sipac.ifes.edu.br/public/jsp/portal.jsf); 

 Em 2022, a atual gestão, em parceria com as diretorias de Ensino 
e de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, propôs a ampliação dos 
espaços democráticos para discussão e análise de demandas da 
comunidade acadêmica. Foram constituídas comissões internas para 
elaboração de regimento interno das seguintes instâncias: a) Câmara de 
Apoio à Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da Diretoria 
de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, de natureza consultiva de 
assessoramento, de incentivo, de colaboração e de contribuição para 

Eixo 4 09.c - Quanto à 
Progressão 
Docente/Promoção 
TAE, avalie, no âmbito 
do Ifes - A tramitação 
(tempo e fluxo) do 
processo: 

Eixo 3 Quanto às práticas 
pedagógicas, a 
articulação das 
atividades de ensino 
com a Extensão e a 
Pesquisa é: 

Eixo 5 01.c - Quanto às 
ferramentas 
tecnológicas 
(sistemas), avalie - 
Disponibilidade 
(acessível quando 
necessário): 

 
Eixo 5 

01.a - Quanto às 
ferramentas tecnológicas 
(sistemas), avalie - 
Acessibilidade Digital 
(aplicativos em Libras, 
descritores de imagens, 
computador adaptado, 
etc.): 

Eixo 3 28 - Em relação ao 
Núcleo de Estudos e 
Pesquisas sobre Gênero 
e Sexualidade, avalie as 
ações desenvolvidas 
nesta temática no âmbito 
da sua unidade: 

Eixo 4 09.b - Quanto à 
Progressão 
Docente/Promoção 
TAE, avalie, no âmbito 
do Ifes - A confecção 
(montagem) do 
processo: 

Eixo 5 01.b - Quanto às 
ferramentas 
tecnológicas 
(sistemas), avalie - 
Capacitação 

https://gedoc.ifes.edu.br/documento/503FBA876CCB63B0D4525AE46ED29961?inline
https://proex.ifes.edu.br/cgaex/cadastramento-das-acoes-de-extensao?start=2
https://proex.ifes.edu.br/cgaex/cadastramento-das-acoes-de-extensao?start=2
https://prppg.ifes.edu.br/diretoria-de-pesquisa?start=4
https://www.ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_73_2021_-_Define_Cria%C3%A7%C3%A3o_Grupos_de_Pesquisa_no_Ifes.pdf
https://www.ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_73_2021_-_Define_Cria%C3%A7%C3%A3o_Grupos_de_Pesquisa_no_Ifes.pdf
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/component/content/article?id=17729
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/component/content/article?id=17729
https://www.ifes.edu.br/images/stories/-publicacoes/conselhos-comissoes/conselho-superior/2018/Res_CS_45_2018_-_Aprova_altera%C3%A7%C3%A3o_Regimento_Conselho_Gest%C3%A3o_campus_Alegre.pdf
https://sipac.ifes.edu.br/public/jsp/portal.jsf
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(treinamento) para 
uso: 

fortalecimento das ações científicas, extensionistas e tecnológicas, 
subordinada diretamente à Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Extensão do campus para os assuntos relativos à pesquisa, extensão, 
pós-graduação, relações institucionais e extensão comunitária (vide 
PORTARIA CALEGRE IFES/IFES N.º 58, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022); b) 
Conselho de Ensino, instância de consultoria e assessoramento, 
subordinada diretamente à Diretoria de Ensino, para assuntos relativos ao 
ensino (vide PORTARIA CALEGRE IFES/IFES N.º 53, DE 18 DE FEVEREIRO DE 
2022) e o Núcleo de Educação Ambiental e Agroecologia (vide PORTARIA 
CALEGRE IFES/IFES N.º 217, DE 18 DE MAIO DE 2022); 

 Sobre a sustentabilidade ambiental (vide Núcleo de Educação 
Ambiental e Agroecologia); 

 
 

Eixo 1 
01.a - Quanto a este 
Instrumento de Avaliação 
Institucional, avalie - 
Quantidade de itens: 

Eixo 3 14 - Avalia as condições 
para a formação e o 
fortalecimento dos 
Grupos de Pesquisa: 

Eixo 4 08.c - Em relação à 
Capacitação dos 
Servidores(as), 
avalie - Oferta de 
capacitação para 
atividades 
específicas: 

Eixo 5 01.d - Quanto às 
ferramentas 
tecnológicas 
(sistemas), avalie - 
Adequação ao 
trabalho: 

Eixo 3 7.a - Quanto às 
atividades Pedagógicas, 
avalie - A quantidade 
dos momentos de 
planejamento coletivo 
entre docentes e servi- 
dores que atuam nas 
áreas de ensino: 

Eixo 3 7.b - Quanto às 
atividades Pedagógicas, 
avalie - A qualidade dos 
momentos de 
planejamento coletivo 
entre docentes e 
servidores que atuam 
nas áreas de ensino: 

Eixo 3 08.a - Quanto às ações de 
Extensão, avalie - As 
atividades para a 
superação das 
desigualdades e da 
exclusão social: 

Eixo 4 04.a - Avalie o 
estímulo institucional 
no âmbito da sua 
unidade quanto às 
práticas inovadoras - 
No Ensino: 

https://gedoc.ifes.edu.br/documento/21DAF3CBC34A6747799F52814A135301?inline
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/D7482B0FC26430B1394504AB940CEF53?inline
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/D7482B0FC26430B1394504AB940CEF53?inline
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/D29C32991FF139BA9A5AC4B9FFDCD895?inline
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/D29C32991FF139BA9A5AC4B9FFDCD895?inline
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Eixo 4 04.b - Avalie o 
estímulo institucional 
no âmbito da sua 
unidade quanto às 
práticas inovadoras - 
Na Pesquisa: 

Eixo 4 04.c - Avalie o 
estímulo institucional 
no âmbito da sua 
unidade quanto às 
práticas inovadoras -) 
Na Extensão: 

Eixo 3 19 - Como você considera 
a disseminação da cultura 
empreendedora na sua 
unidade, no âmbito do 
desenvolvimento 
econômico local e 
regional? 

Eixo 2 3.a - Quanto à 
realização de 
atividades artísticas e 
culturais na sua 
unidade, avalie - 
Quantidade: 

Eixo 4 08.a - Em relação 
à Capacitação dos 
Servidores(as), 
avalie - Oferta de 
cursos e/ou 
eventos de 
formação: 

Eixo 4 08.d - Em relação à 
Capacitação dos 
Servidores(as), avalie - 
Envolvimento e 
participação nas 
formações ofertadas na 
unidade: 

Eixo 3 08.b - Quanto às ações 
de Extensão, avalie - A 
divulgação das 
atividades: 

Eixo 4 03.b - Avalie o estímulo 
institucional no âmbito 
do Ifes quanto às 
práticas inovadoras - No 
desenvolvimento de 
Negócios Inovadores: 

Eixo 3 08.f - Quanto às ações de 
Extensão, avalie - 
Ingresso e permanência 
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no Ifes de jovens e 
adultos trabalhadores e 
de integrantes de grupos 
sociais em situação de 
vulnerabilidade: 

Eixo 2 3.b - Quanto à 
realização de 
atividades artísticas e 
culturais na sua 
unidade, avalie - 
Frequência anual: 

Eixo 3 9.b - Em relação a 
oportunidades para o 
protagonismo estudantil 
no que concerne ao 
empreendedorismo, ao 
associativismo 
(representação por 
ordem de classe, 
sindicato etc.) e ao 
cooperativismo, avalie as 
ações da sua unidade/do 
seu campus que apoiam 
a criação e consolidação 
dos seguintes 
empreendimentos 
estudantis - Empresas 
simuladas e laboratórios 
de empreendedorismo: 

Eixo 4 01.b - Em relação à 
Gestão Democrática, 
avalie - A possibilidade de 
participação nas ações de 
Gestão da sua unidade: 

Eixo 3 08.d - Quanto às 
ações de Extensão, 
avalie - Contribuição 
dos cursos para a 
inclusão social e 
cidadã aliada à 
geração de emprego e 
renda: 

Eixo 3 08.e - Quanto às ações 
de Extensão, avalie - 
Qualificação profissional 
básica e técnica de 
trabalhadores: 

Eixo 2 3.d - Quanto à 
realização de 
atividades artísticas e 
culturais na sua 
unidade, avalie - 
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Infraestrutura 
utilizada: 

Eixo 2 3.e - Quanto à 
realização de atividades 
artísticas e culturais na 
sua unidade, avalie - As 
oportunidades de 
participação/envolvi- 
mento da comunidade 
acadêmica: 

Eixo 3 19 - Como você considera 
a disseminação da cultura 
empreendedora na sua 
unidade, no âmbito do 
desenvolvimento 
econômico local e 
regional? 

Eixo 2 3.a - Quanto à 
realização de 
atividades artísticas e 
culturais na sua 
unidade, avalie - 
Quantidade: 

Eixo 4 08.a - Em relação 
à Capacitação dos 
Servidores(as), 
avalie - Oferta de 
cursos e/ou 
eventos de 
formação: 

Eixo 4 08.d - Em relação à 
Capacitação dos 
Servidores(as), avalie - 
Envolvimento e 
participação nas 
formações ofertadas na 
unidade: 

Eixo 3 08.b - Quanto às ações 
de Extensão, avalie - A 
divulgação das 
atividades: 

Eixo 4 03.b - Avalie o estímulo 
institucional no âmbito 
do Ifes quanto às 
práticas inovadoras - No 
desenvolvimento de 
Negócios Inovado- res: 

Eixo 3 08.f - Quanto às ações de 
Extensão, avalie - 
Ingresso e permanência 
no Ifes de jovens e 
adultos trabalhadores e 
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de integrantes de grupos 
sociais em situação de 
vulnerabilidade: 

Eixo 2 3.b - Quanto à 
realização de 
atividades artísticas e 
culturais na sua 
unidade, avalie - 
Frequência anual: 

Eixo 3 9.b - Em relação a 
oportunidades para o 
protagonismo estudantil 
no que concerne ao 
empreendedorismo, ao 
associativismo 
(representação por 
ordem de classe, 
sindicato, etc.) e ao 
cooperati vismo, avalie as 
ações da sua unidade/do 
seu campus que apoiam 
a criação e consolidação 
dos seguintes 
empreendimentos 
estudantis - Empresas 
simuladas e laboratórios 
de empreen- dedorismo: 

Eixo 4 01.b - Em relação à 
Gestão Democrática, 
avalie - A possibilidade 
de participação nas ações 
de Gestão da sua 
unidade: 

Eixo 3 08.d - Quanto às ações 
de Extensão, avalie - 
Contribuição dos cursos 
para a inclusão social e 
cidadã aliada à geração 
de em- prego e renda: 

Eixo 3 08.e - Quanto às ações de 
Extensão, avalie - 
Qualificação profissional 
básica e técnica de 
trabalhadores: 

Eixo 2 3.d - Quanto à realização 
de atividades artísticas e 
culturais na sua unidade, 
avalie - Infraestrutura 
utilizada: 

Eixo 2 3.e - Quanto à realização 
de atividades artísticas e 
culturais na sua unidade, 
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avalie - As oportunidades 
de 
participação/envolviment
o da comunidade 
acadêmica: 

 
Eixo 4 

01.a - Em relação à 
Gestão Democrática, 
avalie - A possibilidade 
de participação na 
elaboração do PDI e de 
outros documentos 
institucionais, no âmbito 
do Ifes. 

Eixo 4 01.c - Em relação à 
Gestão Democrática, 
avalie - A atuação do 
Conselho de Gestão da 
sua unidade: 

Eixo 5 02.d - Avalie o Ambiente 
Virtual de Aprendizagem 
(AVA) quanto à(ao) - 
Acessibilidade Digital 
(aplicativos em Libras, 
descritores de imagens, 
computador adaptado, 
etc.): 

Eixo 1 03 - Quanto às ações 
(providências) da Gestão 
decorrentes da Avaliação 
Institucional, avalie: 

Eixo 3 20.a - Considerando a 
sustentabilidade 
ambiental, avalie - Ações 
para diminuir os 
impactos ambientais 
gerados pela sua 
unidade. 

Eixo 4 10.c - Quanto a Avaliação 
de Estágio Probatório, 
avalie, no âmbito do Ifes 
- A tramitação (tempo e 
fluxo) do processo: 

Eixo 3 08.c - Quanto às ações de 
Extensão, avalie - A 
colaboração na 
construção e difusão de 
valores da cidadania: 

Eixo 4 09.a - Quanto à 
Progressão 
Docente/Promoção TAE, 
avalie, no âmbito do Ifes 
- O instrumento de 
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avaliação: 

Eixo 3 12.b - Avalie a divulgação 
de ofertas de bolsa - De 
Extensão: 

Eixo 4 08.b - Em relação à 
Capacitação dos 
Servidores(as), avalie - 
Apoio institucional para 
que o(a) servidor(a) 
realize capacitação: 

Eixo 3 15.a - Em relação à Pós-
Graduação, avalie - A 
articulação entre a 
instância decisória e as 
instâncias consultivas 
sobre a oferta de cursos: 

Eixo 5 02.c - Avalie o 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) 
quanto à(ao) - 
Capacitação 
(treinamento) para 
uso: 

Eixo 3 9.c - Em relação a 
oportunidades para o 
protagonismo estudantil 
no que concerne ao 
empreendedorismo, ao 
associativismo 
(representação por 
ordem de classe, 
sindicato, etc.) e ao 
cooperati- vismo, avalie 
as ações da sua 
unidade/do seu campus 
que apoiam a criação e 
consolidação dos 
seguintes 
empreendimentos 
estudantis - Núcleos de 
Incubação de 
empreendimentos tec- 
nológicos industriais, 
sociais e da economia 
criativa: 

Eixo 2 02.c - Em relação à 
inclusão de pessoas com 
deficiência e transtorno 
de 
neurodesenvolvimento 
(Transtorno de Déficit de 
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Aten- ção e 
Hiperatividade (TDAH) 
Transtorno do Espectro 
Autista e 

 Distúrbios da 
Aprendizagem), avalie - 
As oportunidades de 
capacitação dos 
servidores e da 
comunidade acadêmica 
no atendimento às 
políticas de inclusão na 
sua unidade são: 

Eixo 3 15.b - Em relação à 
Pós-Graduação, avalie 
- O apoio do Ifes em 
relação à mobilidade 
docente para atuação 
nos cursos: 

Eixo 4 05 - Quanto à 
Comunicação 
Institucional, avalie o 
acesso aos conteúdos 
informativos: 

Eixo 3 4.e - Sobre os processos 
de ensino, avalie - A 
aplicabilidade das 
Políticas de Equidade de 
Gênero e Orientação 
Sexual na sua uni- dade 
é: 

Eixo 4 03.a - Avalie o estímulo 
institucional no âmbito do 
Ifes quanto às práticas 
inovadoras - No ambiente 
de trabalho: 

Eixo 3 25 - Em relação ao Núcleo 
de Arte e Cultura, avalie 
se as ações incentivam, 
desenvolvem e 
promovem o acesso à 
cultura e às artes no 
âmbito da sua unidade: 

Eixo 3 22.b - Em relação à 
educação para a 
diversidade sexual e de 
gê nero, avalie - As 
ações práticas na sua 
unidade/no seu campus 
voltadas para esse tema 

Eixo 5 01.e - Quanto às 
ferramentas 
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tecnológicas 
(sistemas), avalie - 
Suporte técnico: 

Eixo 1 02.b - Quanto ao 
processo de 
Autoavaliação 
Institucional, avalie 
- Estratégias de 
divulgação dos resultados 
obtidos: 

Eixo 3 4.b - Sobre os processos 
de ensino, avalie - A 
aplicabilidade das 
Políticas de permanência 
e êxito, na sua unidade é: 

Eixo 3 Quanto às práticas 
pedagógicas, a 
integração de 
conhecimentos gerais e 
específicos, básicos, 
profissionais, teóricos e 
práticos nos currículos é: 

Eixo 3 10.e - Quanto ao Estágio, 
obrigatório e não 
obrigatório, avalie - 
Atuação do Ifes na 
mediação de 
oportunidades de vagas 
junto às empresas e 
instituições: 

Eixo 3 26 - Em relação ao 
Núcleo de Educação 
Ambiental, avalie as 
ações desenvolvidas 
nesta temática no 
âmbito da sua unidade: 

Eixo 1 01.c - Quanto a este 
Instrumento de Avaliação 
Institucional, avalie - 
Objetividade: 

Eixo 3 21.a - Em relação à 
educação para as 
relações étnico-
raciais, avalie - As 
políticas 
institucionais 
propostas sobre o 
tema no âmbito do 
Ifes. 

Eixo 3 27 - Em relação ao 
Núcleo de Inovação 
Tecnológica e Empreen- 
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dedorismo/Núcleo 
Incubador, avalie as 
ações desenvolvidas 
nesta temática no 
âmbito de sua unidade: 

Eixo 2 02.a - Em relação à 
inclusão de pessoas com 
deficiência e transtorno 
de 
neurodesenvolvimento 
(Transtorno de Déficit de 
Aten- ção e 
Hiperatividade (TDAH) 
Transtorno do Espectro 
Autista e Distúrbios da 
Aprendizagem), avalie - 
As políticas institucionais 
(de Ensino, Pesquisa, 
Extensão e Gestão 
Administrativa) no âm- 
bito do Ifes são: 

Eixo 3 4.c - Sobre os processos 
de ensino, avalie - A 
aplicabilidade das 
Políticas de Educação 
para as Relações Étnico-
raciais na sua unidade é: 

Eixo 3 20.b - Considerando a 
sustentabilidade 
ambiental, avalie - Ações 
curriculares de educação 
ambiental na sua 
unidade/no seu campus. 

Eixo 3 22.a - Em relação à 
educação para a 
diversidade sexual e de 
gênero, avalie - As 
políticas institucionais 
propostas sobre o tema 
no âmbito do Ifes. 

Eixo 2 3.c - Quanto à 
realização de 
atividades artísticas e 
culturais na sua 
unidade, avalie - 
Qualidade: 

Eixo 3 23 - Em relação ao Núcleo 
de Estudos Afro-
brasileiros e indígenas, 
avalie as ações de 
sensibilização da 
comunidade a respeito 
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das temáticas de cultura 
Afro-brasileira e indígena, 
no âmbito de sua unidade 
ou de seu campus: 

Eixo 4 10.b - Quanto a 
Avaliação de Estágio 
Probatório, avalie, no 
âmbito do Ifes - A 
confecção (montagem) 
do processo: 

Eixo 3 17.e - Quanto à 
divulgação do 
conhecimento 
científico, avalie - 
Publicação de 
trabalho no âmbito do 
Ifes 

Eixo 3 21.a - Em relação à 
educação para as 
relações étnico-
raciais, avalie - As 
ações práticas na 
sua unidade 
voltadas para esse 
tema. 

 

 

Eixo 2 

01 - Em relação à Missão 
do Ifes que é: “promover 
educação profissional, 
científica e tecnológica 
pública de excelência, 
inte- grando de forma 
inovadora o Ensino, a 
Pesquisa e a Extensão 
para a construção de uma 
sociedade democrática, 
justa e sus- tentável” 
você percebe que ela está 
sendo cumprida de 
forma: 

Eixo 3 4.d - Sobre os processos 
de ensino, avalie - A 
aplicabilidade das 
Políticas de Educação 
Ambiental na sua unidade 
é: 

 

Nº Tipo Nome Eixo Início Término Status Coordenador 

23149.000383/201
5-21 

Programa 

Pólo de Educação 
Ambiental da Mata 
Atlântica 
Ifes/Alegre 

Meio 
Ambiente 

2015 2022 Iniciado 
Marcos 
Antonio 
Sattler 

23149.000064/201 Programa Controle Saúde 2018 2022 Iniciado Paulo Sérgio 
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9-40 populacional e 
posse responsável 
de cães e gatos 

Cruz de 
Andrade 
Júnior 

23149.002038/201
8-75 

Curso 
Iniciação e 
Aprimoramento 
Esportivo do Futsal 

Educação 2019 2021 Iniciado 
Danilo Alves 
Lemos de 
Oliveira 

23149.002516/201
8-47 

Curso 

Iniciação e 
Aprimoramento 
Esportivo em 
Voleibol 

Educação 2019 2021 Iniciado 
Danilo Alves 
Lemos de 
Oliveira 

23149.000480/201
9-48 

Projeto 
A ciência em forma 
da arte 

Meio 
Ambiente 

2019 2021 Iniciado 

Claudio 
Barberini 
Camargo 
Filho 

23149.001533/201
9-48 

Programa 
Floresta Piloto do 
Ifes Campus de 
Alegre 

Meio 
Ambiente 

2019 2021 Iniciado 

Telma 
Machado de 
Oliveira 
Peluzio 

23149.000668/201
9-96 

Programa 

Desenvolvimento 
Sustentável da 
Agricultura Familiar 
na Região do 
Caparaó 

Tecnologia 
e 
Produção 

2019 2024 Iniciado 
Alexandre 
Cristiano 
Santos Júnior 

23149.001780/201
9-61 

Projeto 

Cão Alegre – 
Terapia/Atividade 
Assistida por 
Animais 

Saúde 2019 2021 Iniciado 

Paulo Sérgio 
Cruz de 
Andrade 
Júnior 

23149.001534/201
9-92 

Programa 

Plano de ações do 
NAC – Núcleo de 
Arte e Cultura do 
Ifes, campus 
deAlegre 

Cultura 2019 2022 Iniciado 
Arlindo 
Rodrigues 
Picoli 

23149.002571/201
9-44 

Programa 
Produção e 
Caracterização de 
Cafés Especiais. 

Tecnologia 
e 
Produção 

2019 2022 Iniciado 
João Batista 
Pavesi Simão 

23149.002534/201
9-73 

Evento 

Quintal 
agroecológico: 
plantas medicinais 
e plantas 
alimentícias não 
convencionais. 

Tecnologia 
e 
Produção 

2019 2021 Iniciado 
Luciano 
Menini 

23149.000432/202
0-79 

Programa 

Boas Práticas na 
Produção de 
Bovinos Leiteiros e 
de Corte 

Tecnologia 
e 
Produção 

2020 2022 Iniciado 
César 
Otaviano 
Penna Jr 

23149.000772/202
0-17 

Programa 

Apicultura Familiar 
- Produção apícola 
como fonte de 
renda em pequenas 
propriedades rurais 

Tecnologia 
e 
Produção 

2020 2022 Iniciado 
Rafael 
Ambrósio 
Loures 

23149.001402/202
0-79 

Projeto 

Qualificação 
técnica em TI para 
alunos das escolas 
públicas da 
microrregião do 
Caparaó 

Tecnologia 
e 
Produção 

2020 2022 Iniciado 
Janio Gloria 
de Oliveira 
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Alegre, 14 de junho de 2022. 
 
 

ROMULO MATOS DE MORAES 
Diretor-Geral 
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