
ÃAVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL ‐ 2011
Campus Porto Alegre



Avaliação Institucional e 
AutoavaliaçãoAutoavaliação

Avaliação Institucional:ç
As orientações e instrumentos propostos na avaliação institucional apóiam-se:

Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96; 
Lei 10.861/04, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES)(SINAES).

A Coordenação da Autoavaliação no IFRS é realizada por:
Comissão Própria da Avaliação do IFRS 
Subcomissão Própria de Avaliação dos Campi

Objetivos da Autoavaliação:Objetivos da Autoavaliação:
Promover o desenvolvimento de uma cultura de avaliação no IFRS; 
Implantar um processo contínuo de avaliação institucional; 
Planejar e redirecionar as ações da Instituição a partir da avaliação institucional; 
Garantir a qualidade no desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão; 
Construir um planejamento institucional norteado pela gestão democrática e 
autônoma; 
Consolidar o compromisso social da Instituição.Consolidar o compromisso social da Instituição. 



Atribuições da SPAAtribuições da SPA
Compete à SPA:Compete à SPA:

Mobilizar a participação na comunidade interna e externa do processo de 
avaliação institucional; 
Implementar e coordenar o processo de auto-avaliação da Instituição 
(C ) d d di t i t b l id l C i ã(Campus), de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Comissão 
Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES; 
Coordenar e organizar a aplicação dos instrumentos de avaliação em seu 
campus;campus; 
Organizar relatório parcial de auto-avaliação institucional; 
Promover eventos avaliativos para sensibilização e divulgação do 
processo e resultados da auto-avaliação; 
Proceder devolução dos resultados aos sujeitos envolvidos no processo 
de avaliação; 
Sugerir propostas de desenvolvimento institucional, articulando ao 
planejamento de gestão;planejamento de gestão; 
Manter arquivo das atividades realizadas. 



Como foi feita a autoavaliação 
2011 no Campus Porto Alegre?2011 no Campus Porto Alegre?

Instrumento de avaliação online – respondido por docentes, 
discentes e técnicos-administrativos em nov/2011
Relatos das Diretorias e setores

O relatório do IFRS e o relatório do Campus serão 
disponibilizados no site do campus (www.poa.ifrs.edu.br) –
menu “Avaliação Institucional” Acesse!menu “Avaliação Institucional”. Acesse!



As 10 Dimensões do SINAESAs 10 Dimensões do SINAES

1. A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
2. A Política para o ensino, a pesquisa e a extensão
3. A Responsabilidade Social da Instituição
4. A Comunicação com a sociedade
5 As Políticas de pessoal de carreiras do corpo docente e5. As Políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e 

corpo técnico-administrativo
6. Organização e Gestão da Instituiçãog ç ç
7. Infraestrutura física
8. Planejamento e avaliação
99. Políticas de Atendimento a estudantes e egressos
10.Sustentabilidade financeira

5



PDI e Políticas de Ensino, 
P i E t ãPesquisa e Extensão

1- A Instituição me oferece a possibilidade de participar dos processos de ç p p p p
discussão para construção e/ou reformulação de propostas de cursos.
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2- A Instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos de 
extensão
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3- A Instituição me oferece a possibilidade de participar de ç p p p
pesquisa
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4- A Instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos que ç p p p p j q
integre docentes, discentes e técnicos-administrativos da educação básica, 
técnica e superior
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Comunicação com a Sociedade

5- O site do IFRS fornece com clareza e agilidade informações sobre o5- O site do IFRS fornece, com clareza e agilidade, informações sobre o 
Instituto e seu funcionamento
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6- O site do campus apresenta informações sobre as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão do IFRS à comunidade externa



7- Os meios de comunicação utilizados pelo IFRS são adequados para 
divulgar suas atividades a comunidade.
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Organização e gestão do IFRSg ç g

8- A Instituição me oferece a possibilidade de participar de Conselhos8- A Instituição me oferece a possibilidade de participar de Conselhos, 
Comissões, Colegiados e/ou Grupos de Trabalho no IFRS.
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9- A Instituição divulga seu regimento portarias resoluções ordens de serviço9- A Instituição divulga seu regimento, portarias, resoluções, ordens de serviço 
e demais regulamentações do IFRS.
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Infraestrutura e serviçosf ç

10- O acervo - qualidade e quantidade de livros na biblioteca - é 
adequado



11- O espaço físico da biblioteca e as instalações são adequadosp ç ç q



12- As salas de aula apresentam espaço físico e mobiliário adequado ao12- As salas de aula apresentam espaço físico e mobiliário adequado ao 
número de estudantes.



13- O serviço de higienização atende as necessidades do Campusç g ç p



14- O serviço de segurança atende as necessidades do Campusç g ç p



15- Local adequado para atividades do professor (estudos, atendimento 
ao aluno, planejamento das aulas, atividades de pesquisa e extensão)



15- Local adequado para atividades do professor (estudos, atendimento 
ao aluno, planejamento das aulas, atividades de pesquisa e extensão)



SPA do Campus Porto AlegreSPA do Campus Porto Alegre
Representantes Docentes:Representantes Docentes:
Ângelo Cássio Magalhães Horn
Bianca Smith Pilla (presidente)
Cl i M t i E ttClarice Monteiro Escott
Rodrigo Prestes Machado (suplente)
Representantes Técnicos‐administrativos:
Filipe Xerxeneski da Silveira (secretário)
Gabriela Fernanda Cé Luft
Diego Hepp
Ademir Gautério Troina Junior (suplente)
Representantes Discentes:
André Müller
Jacques Humberto Arboite Oliveira 
Lidiane Carlesso Vicari
Daniela Mota da Silva (suplente)


