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CPA / Inicial

CPA - Sistema de Administração

Cadastros

Listar chaves

Relatórios

Alterar senha

Sair

Usuário: Edimilson Porto / Campus Ibirubá

CPA - Instrumentos de Avaliação

Relatórios
Filtros
Instrumento
AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO

Campus
Campus Ibirubá

Segmento
Discente

Nível de ensino
Técnico (Integrado, concomitante ou subsequente)

Curso
TECNICO EM AGROPECUARIA - INTEGRADO AO ENSINO MEDIO

Exibir gráficos
Sim
Filtrar

Dados do relatório
Relatório gerado em 20/02/2018 - 13:11:35
Instrumento: AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO
Campus: Campus Ibirubá
Segmento: Discente
https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=2&campus=8&segmento=1&niveis=1&cursos=56&graficos=S

1/11

20/02/2018

CPA - Sistema de Administração

Nível de ensino: Técnico (Integrado, concomitante ou subsequente)
Curso: TECNICO EM AGROPECUARIA - INTEGRADO AO ENSINO MEDIO

Monitoramento de atividade

Tempo médio
02 minutos e 01 segundo foi o tempo médio que estas pessoas levaram para responder o questionário.

Chaves utilizadas

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=2&campus=8&segmento=1&niveis=1&cursos=56&graficos=S
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* No caso de listagem de discentes onde há filtro de nível de ensino e/ou curso, o número mostrado aqui reflete apenas o total de chaves utilizadas, pois não é
possível obter essas informações de discentes que não preencheram a pesquisa.

Estatísticas de respostas individuais
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO CURSO
1- O currículo do curso (disciplinas, distribuição de conteúdos, pré-requisitos, quantidade de horas, etc...) é atualizado e atende às necessidades do mundo do trabalho.

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=2&campus=8&segmento=1&niveis=1&cursos=56&graficos=S
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2- A coordenação do curso está disponível para atendimento aos docentes e discentes, nos horários divulgados.

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=2&campus=8&segmento=1&niveis=1&cursos=56&graficos=S

4/11

20/02/2018

CPA - Sistema de Administração

3- Com relação às aulas práticas, os equipamentos disponíveis dos laboratórios são suficientes para o número de estudantes.

4- Os docentes do curso oferecem projetos e oportunidades de atuação em projetos de pesquisa

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=2&campus=8&segmento=1&niveis=1&cursos=56&graficos=S
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5- Os docentes atuantes no curso oferecem projetos e oportunidades de atuação em pesquisa.

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=2&campus=8&segmento=1&niveis=1&cursos=56&graficos=S
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6- Os docentes atuantes no curso oferecem projetos e oportunidades de atuação em projetos de extensão

7- Os docentes atuantes no curso oferecem projetos e oportunidades de atuação em ensino.

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=2&campus=8&segmento=1&niveis=1&cursos=56&graficos=S
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8 - O curso/instituição oferece e divulga ações de auxílio ao estudante como apoio pedagógico, monitoria, orientação de trabalhos, dentre outras

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=2&campus=8&segmento=1&niveis=1&cursos=56&graficos=S
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9 - O curso/instituição possui parcerias e/ou convênios com instituições públicas e/ou privadas, com interação de docentes e estudantes.

Tabela de respostas
1 - Concordo
totalmente

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO CURSO
1- O currículo do curso (disciplinas, distribuição de
conteúdos, pré-requisitos, quantidade de horas, etc...) é
atualizado e atende às necessidades do mundo do
trabalho.
2- A coordenação do curso está disponível para
atendimento aos docentes e discentes, nos horários
divulgados.
3- Com relação às aulas práticas, os equipamentos
disponíveis dos laboratórios são suficientes para o
número de estudantes.
4- Os docentes do curso oferecem projetos e
oportunidades de atuação em projetos de pesquisa
5- Os docentes atuantes no curso oferecem projetos e

2Concordo

3 - Nem concordo nem
discordo

4Discordo

5 - Discordo
totalmente
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https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=2&campus=8&segmento=1&niveis=1&cursos=56&graficos=S
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oportunidades de atuação em pesquisa.
6- Os docentes atuantes no curso oferecem projetos e
oportunidades de atuação em projetos de extensão
7- Os docentes atuantes no curso oferecem projetos e
oportunidades de atuação em ensino.
8 - O curso/instituição oferece e divulga ações de
auxílio ao estudante como apoio pedagógico,
monitoria, orientação de trabalhos, dentre outras
9 - O curso/instituição possui parcerias e/ou convênios
com instituições públicas e/ou privadas, com interação
de docentes e estudantes.
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Observações
É necessário investimento em compra de mais materiais para as aulas práticas.
O número de instrumentos de aula prática não atendem ao número de alunos existentes na turma.
Os laboratórios para aula prática não comportam a quantidade de alunos que estão nas turmas. Os instrumentos dos mesmo são ultrapassados.
nao gosto do berute!
Deve se aumentar a quantidade de equipamentos, que são necessários para as aulas práticas, consequentemente aumentaria a quantidade de aulas práticas
disponíveis para os alunos, o que melhoraria a compreensão e fixação dos conteúdos.
Em relação às aulas práticas, tanto em laboratórios, quanto à campo, e mesmo nas aulas práticas de educação física, não possuímos materiais suficientes para
atender a demanda de alunos.
Algumas disciplinas não são necessárias.
Não vejo grandes oportunidades para a pesquisa, os projetos são "escondidos" e selecionados para alguns alunos.
Poderia haver mais apoio para a realização de trabalhos principalmente no primeiro ano.
Deveria ter mais aulas práticas e melhores equipamentos para os estudantes.
Acredito que muitas matérias são inúteis, como climatologia e meio ambiente.
sugiro uma matéria que trate do uso de agrotóxicos seus tipos sua utilização pois no estágio fiquei sem base nenhuma dessa parte e acredito que meus colegas
também.
O curso esta deficiente nessa parte.
https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=2&campus=8&segmento=1&niveis=1&cursos=56&graficos=S
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É necessário fazer mais aulas práticas voltadas para a parte animal
Acredito que o currículo está desfalcado e pode ser melhorado com um novo PPC.
Falta transporte para a aula pratica, assim teremos mais tempo de aula.
Falta bebedouro para que possamos suprir nossa necessidade de água.
Eu acho que tem algumas salas de informáticas deveriam ter mais lugares por que algumas que não tem lugar para todos sentarem ou computadores para todos.

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=2&campus=8&segmento=1&niveis=1&cursos=56&graficos=S
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