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1. INTRODUÇÃO 

A Avaliação dos Coordenadores dos Cursos Superiores do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), realizada no Câmpus Votuporanga, corresponde ao 

levantamento de opiniões da comunidade interna sobre o trabalho dos coordenadores de curso. No 

ano de 2019 participaram do questionário os estudantes e professores, que lecionaram nos cursos 

superiores, mas em 2020, o questionário foi aplicado somente aos estudantes.  

Historicamente, o relatório contempla apenas o resultado da Avaliação dos Coordenadores 

dos Cursos Superiores desenvolvida pela Comissão Própria de Avaliação Local do IFSP (CPA). 

Este ano, por conta da pandemia sanitária e necessária utilização do Ensino Remoto no Câmpus, 

torna-se imprescindível avaliar os coordenadores de todos os cursos do campus de Votuporanga, 

visando sempre a obtenção de informações para melhoria contínua. É importante oferecer a 

possibilidade de todos os alunos responderem e avaliarem o trabalho do coordenador de curso, 

principalmente neste momento de dificuldade, cujas ações refletem de maneira efetiva na vida 

acadêmica dos discentes. O questionário de avaliação contempla questões referentes ao 

desenvolvimento do trabalho dos coordenadores dos cursos de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, Bacharelado em Engenharia Civil, Licenciatura em Física, Bacharelado em Engenharia 

Elétrica, Bacharelado em Sistema da Informação e Técnico em Mecânica. A pesquisa é realizada 

com o objetivo de aprimorar as atividades acadêmicas e de gestão do Câmpus Votuporanga. A 

CPA fica à disposição para maiores informações. 

 

1.1 Identificação e atributos da Unidade 

• Órgão de Vinculação: Ministério da Educação 

• Denominação Completa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

• Denominação Abreviada: Instituto Federal de São Paulo (IFSP) 

• Natureza Jurídica: Autarquia Federal  

• CNPJ: 10.882.594/0018-03 

• Autarquia criada nos termos da Lei nº. 11.892, de 20 de dezembro de 2008 

• Principal Atividade: Educação Profissional de Nível Tecnológico 

• Telefone da Comissão Própria de Avaliação Central: (11) 3775-4597 

• Endereço Web da Comissão Própria de Avaliação Local (CPA- Campus Votuporanga): 

vtp.ifsp.edu.br/site/index.php/cpa.html 
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• Endereço de E-mail da Comissão Própria de Avaliação Local: cpa.vtp@ifsp.edu.br 

• Endereço Postal: Av. Jerônimo Figueira da Costa, 3014 - Pozzobon, Votuporanga - SP, 15503-

110 

Reitor 

Silmário Batista dos Santos 

 

Diretor Geral do Câmpus 

Ricardo Teixeira Domingues 

 

Membros da Comissão Própria de Avaliação Local 

Rodrigo Cleber da Silva (Presidente) – representante docente 

Cláudia Regina Megda – representante docente 

Lucimeri Gomes da Silva – representante técnico-administrativo 

Fernando Barão de Oliveira – representante técnico-administrativo 

Aline de Moraes Prates  – representante discente 

Maria Fernanda Gomes Brigati  – representante discente 

Gabriel Willian Callegari de Oliveir – representante discente 

Rogério de Sá Ferraz – representante da sociedade civil 

Luciana Moreira De Mariz – representante da sociedade civil 
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2. APRESENTAÇÃO DOS DADOS  

Dentre as avaliações efetuadas pela CPA (Comissão Própria de Avaliação) do Câmpus 

Votuporanga, consta a Avaliação dos Coordenadores dos Cursos Superiores, realizada durante a 

Avaliação das Práticas Docentes 2021/1, ao final do primeiro semestre letivo. Os alunos de todos 

os cursos superiores oferecidos no campus e o curso técnico em mecânica foram convidados a 

responder um questionário sobre a atuação do coordenador do curso.   

O questionário era de múltipla escolha, cujas respostas possíveis eram: sempre, muitas vezes, às 

vezes, raramente e nunca. A resposta dos alunos foi colhida de forma eletrônica, conjuntamente à 

Avaliação das Práticas Docente 2021/1. Todos os dados foram coletados, tabulados e seus gráficos 

foram gerados e, a seguir, serão apresentadas as respostas das questões da avaliação dos 

coordenadores de curso.  

 

2.1 Análise e Desenvolvimento de Sistemas  

O curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas possui 76 alunos matriculados, dos quais 02 

responderam ao questionário. Seguem as respostas por ano (e período). 

• Alunos do 3º Semestre (Total de respostas: 2) 

 

• Alunos do 5º Semestre (Total de respostas: 1) 

Não houve participação. 
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2.2 Bacharelado em Engenharia Civil  

O curso de Bacharelado em Engenharia Civil possui 204 alunos matriculados, dos quais 26 

responderam ao questionário. Seguem as respostas por ano (e período) e média dos alunos. 

• Alunos do 1º Semestre (Total de respostas: 9) 

 

• Alunos do 3º Semestre (Total de respostas: 3) 
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• Alunos do 5º Semestre (Total de respostas: 6) 

 

• Alunos do 7º Semestre (Total de respostas: 10) 
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• Alunos do 9º Semestre (Total de respostas: 1) 

 

2.3 Licenciatura em Física   

O curso de Licenciatura em Física possui 83 alunos matriculados, dos quais 14 responderam ao 

questionário. Seguem as respostas por ano (e período). 

• Alunos do 1º Semestre (Total de respostas: 5) 
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• Alunos do 3º Semestre (Total de respostas: 2) 

 

 

 

• Alunos do 5º Semestre (Total de respostas: 5) 
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• Alunos do 7º Semestre (Total de respostas: 2) 

 

2.4 Bacharelado em Engenharia Elétrica 

O curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica possui 151 alunos matriculados, dos quais 51 

responderam ao questionário. Seguem as respostas por ano (e período). 

• Alunos do 1º Semestre (Total de respostas: 16) 
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• Alunos do 3º Semestre (Total de respostas: 9) 

 

 

• Alunos do 5º Semestre (Total de respostas: 16) 
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• Alunos do 7º Semestre (Total de respostas: 4) 

 

• Alunos do 9º Semestre (Total de respostas: 6) 
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2.5 Bacharelado em Sistemas da Informação 

O curso Bacharelado em Sistema da Informação possui 36 alunos matriculados, dos quais 8 

responderam ao questionário. Seguem as respostas por ano (e período). 

• Alunos do 1º Módulo (Total de respostas: 3) 

 

2.6 Técnico em Mecânica 

O curso Técnico em Mecânica possui 42 alunos matriculados, dos quais 3 responderam ao 

questionário. Seguem as respostas por ano (e período). 

• Alunos do 1º Módulo (Total de respostas: 3) 

 

• Alunos do 4º Módulo (Total de respostas: 0) 

Não houve participantes.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Avaliação dos Coordenadores dos Cursos tem por objetivo avaliar a atuação do coordenador na 

perspectiva dos alunos e tem sua importância por fazer parte de um complexo processo avaliativo 

para nortear e aprimorar as atividades acadêmicas e de gestão do Câmpus Votuporanga. Num 

momento de crise sanitária, fez-se necessário avaliar o trabalho e atuação dos coordenadores de 

todos os cursos oferecidos pelo Campus Votuporanga, devida sua importância e o impacto que 

essa atuação reflete nos estudantes. Entretanto, devido a existência da pandemia ocorreu uma 

redução significativa na participação dos alunos. A CPA agradece a colaboração de todas as 

pessoas que se dispuseram a participar dessa Avaliação. 
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