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Dados do relatório
Relatório gerado em 20/02/2018 - 11:10:37
Instrumento: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL IFRS/COMUNIDADE INTERNA
Campus: Campus Ibirubá
Segmento: Todos

Monitoramento de atividade
https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=1&campus=8&segmento=0&niveis=0&cursos=0&graficos=S
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Tempo médio
03 minutos e 53 segundos foi o tempo médio que estas pessoas levaram para responder o questionário.

Chaves utilizadas

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=1&campus=8&segmento=0&niveis=0&cursos=0&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
PDI e Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão
1- A Instituição me oferece a possibilidade de participar dos processos de discussão para construção e/ou reformulação de propostas de cursos.

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=1&campus=8&segmento=0&niveis=0&cursos=0&graficos=S
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2- A Instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos de extensão

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=1&campus=8&segmento=0&niveis=0&cursos=0&graficos=S
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3- A Instituição me oferece a possibilidade de participar de pesquisa

4- A Instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos que integre docentes, discentes e técnicos-administrativos da educação básica, técnica e superior

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=1&campus=8&segmento=0&niveis=0&cursos=0&graficos=S
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Comunicação com a Sociedade
5- O site do IFRS fornece, com clareza e agilidade, informações sobre o Instituto e seu funcionamento

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=1&campus=8&segmento=0&niveis=0&cursos=0&graficos=S
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6- O site do campus apresenta informações sobre as atividades de ensino, pesquisa e extensão do IFRS à comunidade externa

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=1&campus=8&segmento=0&niveis=0&cursos=0&graficos=S
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7- Os meios de comunicação utilizados pelo IFRS são adequados para divulgar suas atividades a comunidade.

Organização e gestão do IFRS
8- A Instituição me oferece a possibilidade de participar de Conselhos, Comissões, Colegiados e/ou Grupos de Trabalho no IFRS.

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=1&campus=8&segmento=0&niveis=0&cursos=0&graficos=S
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9- A Instituição divulga seu regimento, portarias, resoluções, ordens de serviço e demais regulamentações do IFRS.

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=1&campus=8&segmento=0&niveis=0&cursos=0&graficos=S
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Infraestrutura e serviços
10- O acervo - qualidade e quantidade de livros na biblioteca - é adequado

11- O espaço físico da biblioteca e as instalações são adequados

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=1&campus=8&segmento=0&niveis=0&cursos=0&graficos=S
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12- As salas de aula apresentam espaço físico e mobiliário adequado ao número de estudantes.

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=1&campus=8&segmento=0&niveis=0&cursos=0&graficos=S
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13- O serviço de higienização atende as necessidades do Campus

14- O serviço de segurança atende as necessidades do Campus

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=1&campus=8&segmento=0&niveis=0&cursos=0&graficos=S
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15- Local adequado para atividades do professor (estudos, atendimento ao aluno, planejamento das aulas, atividades de pesquisa e extensão)

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=1&campus=8&segmento=0&niveis=0&cursos=0&graficos=S
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Tabela de respostas
1 - Concordo
totalmente

PDI e Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão
1- A Instituição me oferece a possibilidade de
participar dos processos de discussão para construção
e/ou reformulação de propostas de cursos.
2- A Instituição me oferece a possibilidade de
participar de projetos de extensão
3- A Instituição me oferece a possibilidade de
participar de pesquisa
4- A Instituição me oferece a possibilidade de
participar de projetos que integre docentes, discentes e
técnicos-administrativos da educação básica, técnica e
superior

4Discordo

5 - Discordo
totalmente

48%

21%

13%

4%

36%

54%

7%

2%

1%

30%

57%

10%

2%

1%

23%

48%

23%

6%

1%

1 - Concordo
totalmente

5- O site do IFRS fornece, com clareza e agilidade,
20%
informações sobre o Instituto e seu funcionamento
6- O site do campus apresenta informações sobre as
atividades de ensino, pesquisa e extensão do IFRS à
19%
comunidade externa
7- Os meios de comunicação utilizados pelo IFRS são
adequados para divulgar suas atividades a
17%
comunidade.
1 - Concordo
totalmente

Organização e gestão do IFRS

2Concordo

3 - Não concordo nem
discordo

4Discordo

5 - Discordo
totalmente

41%

21%

12%

6%

53%

19%

7%

2%

44%

22%

14%

4%

2Concordo

3 - Não concordo nem
discordo

4Discordo

5 - Discordo
totalmente

20%

49%

21%

8%

1%

18%

54%

21%

6%

1%

1 - Concordo
totalmente

Infraestrutura e serviços
10- O acervo - qualidade e quantidade de livros na

3 - Não concordo nem
discordo

15%

Comunicação com a Sociedade

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

2Concordo

13%

23 - Não concordo nem
Concordo
discordo
36%
23%

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=1&campus=8&segmento=0&niveis=0&cursos=0&graficos=S

45 - Discordo
Discordo
totalmente
23%
5%
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biblioteca - é adequado
11- O espaço físico da biblioteca e as instalações são
adequados
12- As salas de aula apresentam espaço físico e
mobiliário adequado ao número de estudantes.
13- O serviço de higienização atende as necessidades
do Campus
14- O serviço de segurança atende as necessidades do
Campus
15- Local adequado para atividades do professor
(estudos, atendimento ao aluno, planejamento das
aulas, atividades de pesquisa e extensão)
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35%

48%

9%

6%

1%

17%

48%

19%

13%

4%

18%

48%

19%

12%

4%

19%

57%

16%

6%

2%

16%

49%

19%

12%

3%

Observações
Os meios de comunicação digitais, principalmente o site do campus, é complexo para navegar e contém informações desatualizadas ou incompletas,
especialmente no que diz respeito aos cursos. Penso que o site precisa de uma completa reestruturação, e que este sistema seja melhor gerido.
Ainda há pouco ou nenhum estímulo para projetos de pesquisa, ensino ou extensão com iniciativa de discentes ou servidores não docentes. Apesar da
obrigatoriedade da vinculação de um docente, poderia haver um estímulo maior, ou pelo menos maior receptividade, à iniciativa de outros integrantes.
Instalações físicas não acompanharam o crescimento dos cursos. A escassez de espaço tem se tornado um problema em muitos setores. É notável que a falta de
recursos para investimento impede a capacidade de solucionarmos este problema, mas cabe ressaltar a importância de possuirmos boas instalações.
O site é desorganizado e confuso...
Falta terminar o prédio da Engenharia
O IFRS é uma ótima instituição, muito mais do que aprender, formamos uma opinião. Porém tenho uma proposta a oferecer: utilizar os espaços vazios, os
campos que estão perto do módulo, para fazer estacionamentos, principalmente para ônibus. Assim, diminuirá os transtornos causados pelos mesmos.
No campus Ibirubá, o prédio da mecânica deveria ser concluído, assim como deveria haver mais investimentos na informática. Gostaria de uma melhor rede de
wifi para os alunos.
O acervo da biblioteca poderia ser maior e melhor.
Algumas salas de aula não possuem projetor.
Muitas vezes falta papel higiênico nos banheiros.
Avisar os alunos sobre as atividades do campus com antecedência.
https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=1&campus=8&segmento=0&niveis=0&cursos=0&graficos=S
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O acesso ao campus é ruim, sendo assim, difícil de ser estacionados os ônibus, percebo que há pouco espaço para o curso de informática, laboratórios pequenos
e insuficientes.
Tem poucos ônibus para muitos alunos, não tem banco para todo mundo, então muitos tem que ficar de pé e apertados.
Os laboratórios de informática são pequenos, sendo assim, não servindo todos os alunos.
Os ônibus às vezes não esperam, nem sequer uns 5 minutos.
Os laboratórios que são usados pelo Técnico em Informática são muito inadequados por causa do seu tamanho, além de ter poucos laboratórios para uso da
Informática
É importante haver armários para todas as turmas.
É necessário maior rigor com alunos depredadores.
O espaço para locomoção dos transportes na instituição é muito ruim, gerando transtornos. Muitos ônibus estão sempre lotados e não esperam a chegada de
todos os alunos.
Não existem armários para todos os alunos. Apenas alguns possuem.
As salas não possuem projetores, ou se possuem, esses não estão funcionando. Os que temos
à disposição são de uma qualidade ruim e precisam sempre ser transportados de uma sala para outra.
O sinal de internet é restrito a apenas alguns lugares e a qualidade não é boa. Assim como o sinal de telefonia que é inexistente em muitas partes do campus.
O espaço para locomoção dos transportes na instituição é muito ruim, gerando transtornos. Muitos ônibus estão sempre lotados e não esperam a chegada de
todos os alunos.
Não existem armários para todos os alunos. Apenas alguns possuem.
As salas não possuem projetores, ou se possuem, esses não estão funcionando. Os que temos a disposição são de uma qualidade ruim e precisam sempre ser
transportados de uma sala para outra.
O sinal de internet é restrito a apenas alguns lugares e a qualidade não é boa. Assim como o sinal de telefonia que é inexistente em algumas partes do campus.
O espaço para locomoção dos transportes é muito ruim, gerando transtornos. Muitos ônibus estão sempre lotados e não esperam a chegada de todos os alunos.
Não existem armários para todos os alunos. Apenas alguns possuem.
As salas não possuem projetores ou se possuem, esses não estão funcionando. Os que temos a disposição são de uma qualidade ruim e precisam sempre ser
transportados de uma sala para outra.
O sinal de internet é restrito apenas alguns lugares e a qualidade não é boa. Assim como o sinal de telefonia que é inexistente em algumas partes do campus.
matriculas online
A segurança é exagerada, não é possível entrar no campus de carro para acessar área agrícola para atividades.
Faltam mais projetos de pesquisa e extensão, com uma maior gama (quantidade de professores), são poucos hoje para atender a demanda da AGRONOMIA.
https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=1&campus=8&segmento=0&niveis=0&cursos=0&graficos=S
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Ainda é "proibido" estacionar no local público do IFRS.
Um curso superior recebeu nota zero do MEC no item "acesso a internet nas salas de aula"
Matricula online é necessária.
Moodle é um sistema que não deu certo.
Atualmente, o IFRS foca apenas no ensino. É necessário investir mais em pesquisa e extensão e apoiar os professores que querem realizar projetos de pesquisa e
extensão. Esse apoio deve ser tanto em tempo quanto em espaços adequados.
O acervo bibliográfico precisa ser melhorado.
Os meios de divulgação do IFRS precisam ser melhorados, principalmente a divulgação dos cursos.
Poderia ter um espaço para estacionar os ônibus
Fazer um estacionamento para os ônibus, com telhado e uma passarela para que nos dias de chuva os alunos não se molhem.
Almoço nas quartas feiras deveria retornar assim como pastéis e todinho nos lanches a tarde.
Quero almoço gratuito nas quartas-ferias, e de qualidade !
E nos intervalos, pastéis e achocolatado para o lanche!
A ESCOLA TEM UMA ÓTIMA INFRAESTRUTURA POREM PERCEBO QUE DEVERIA AUMENTAR AS VAGAS DE ALUNOS PARA O TÉCNICO
INTEGRADO, PRECISA-SE DE GRUPOS ONDE OS JOVENS ESTUDANTES DA ESCOLA SE INTEGREM POIS O ÚNICO LUGAR ONDE TODOS SE
ENCONTRAM É AQUI
Acho que a instituição devia ter um área voltada a assistência à saúde, e caixa eletrônico.
Devida a situação financeira isto não é possível, porém com redução de cortes ou conscientização de redução de gastos isto pode ser umas realidade. Obg.
Também um espaço para os ônibus estacionarem ou local reservado para os mesmos, devido ao tumulto nos horários de chegada e saída.
Em Termos de Infraestrutura, seria interessante que tivesse espaço de estacionamento para os ônibus, pois os alunos ao desembarcarem , ficam eu um local de
perigo.
deveriam construir um estacionamento para os onibus, para embarque e desembarque mais seguro dos alunos, e tambem pra proteger da chuva ao esperar seu
onibus
Vejo deficiência na parte de conectividade, falta internet aberta a todos, pois muitos são de outras cidades e tem problemas de conversar com parentes, até por
que no local onde situa-se o campus não tem sinal de telefone.
outro aspecto negativo é a falta de um local de estacionamento de ônibus, pois, pode causar acidentes ao manobra-los.
https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=1&campus=8&segmento=0&niveis=0&cursos=0&graficos=S
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Falta estrutura no que diz respeito a comunicação, como falta de wifi aberto e que funcione.
Também há problema quanto a infraestrutura de estacionamento, principalmente para os ônibus, que atualmente precisam estacionar no cordão da rua e é bem
complicado nos dias de chuva.
Os baners, do IF, Campus Ibiruba, podem melhorar quanto a escrita e desenhos.
Quanto a aulas de reforço, seria de grande valia se existisse um local apropriado, e não na sala dos professores.
Quanto a projetos de pesquisa e extensão, acredito que deva ser reavaliado o método no qual é escolhido o futuro bolsista, pois acredito estar havendo algum
tipo de preferência desleal nestas escolhas.
O prédio da engenharia seria mais útil as alunos pronto pela disponibilidade de salas e teria mais equipamentos, o que seria importante para os alunos.
Aumentar o número de livros na biblioteca, tem uma diversa gama mas poucos exemplares.
Falta melhorar a infraestrutura das salas e da biblioteca, pega muito sol, calor infernal;
O IFRS poderia utilizar a rádio com mais frequência para divulgação dos seus eventos, como semanas acadêmicas.
A biblioteca esta com um grande acervo, e a disponibilidade de livros é abrangente, podendo variar na mesma disciplina em até 3 livros, aproximadamente.
Entretanto, os horários de funcionamento estão sendo complicados de administrar para nós alunos, pois a mesma se encontra fachada em períodos de troca de
turno dos servidores, momento em que muitos alunos estão aqui para estudar na mesma.. Sabe-se que há a falta de servidor..
É preciso melhorar as técnicas de divulgação do instituto. O site oficial é confuso e lento.
Observo falta de integração entre os docentes e técnicos administrativos no desenvolvimento de projetos de pesquisa, ensino e extensão;
Falta divulgação das pesquisas e eventos à comunidade externa, tem eventos onde há participação somente do público interno ou baixa participação de público
externo;
Falta comunicação interna sobre eventos e acontecimentos que ocorrem no Campus, pessoas externas pedem informação e não temos conhecimento ou pouco
conhecimento para orientá-las;
Deficiência de livros na área de alimentos.
Seria interessante ter um espaço, mesmo que provisório, para que todos os professores da área da Mecânica ficassem juntos. Como no contexto atual, tem-se
dois grupos geograficamente separados, o fluxo de informações é sempre truncado.
Faltam livros necessários para área das agrárias.
Salas com projetores e cortinadas com defeito
os projetores na maioria das salas de aula não funcionam, faltam livros na biblioteca.
Estamos enfrentando problemas com projetores
https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=1&campus=8&segmento=0&niveis=0&cursos=0&graficos=S
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estamos a muito tempo com problemas nas janelas persianas onde o sol atrapalha as aulas,
temos um grande deficit de estacionamento para os alunos e uma grande área para estacionar dentro do campus.
Deve-se realizar algumas mudanças principalmente no que se refere as salas de aula no quesito de conforto do estudante
Sinal de internet muito ruim e não é liberada para os alunos na maioria das vezes o sinal. Pega em áreas especificas e outras não, isso quando liberam sinal e a
velocidade é péssima. Necessita condições ótimas para que possam ser realizadas pesquisas em salas de aula, o que não se consegue realizar quando os
professores passam atividade deste tipo em aula.
Outra questão são os calores nas salas de aula no verão, que muitas vezes são insuportáveis, necessitando ar-condicionado, já que outros setores na sua maioria
possui, mas nas salas de aula que são onde passamos a maior parte do tempo não tem.
Maior investimento na área agrícola, para que os alunos possam realizar as praticas, pois nessas práticas é onde a maioria das vezes cai a "ficha" do aluno no
que ele aprendeu na teoria.
Quanto a questão de segurança, entrada e saída do campus, nos horários de inicio da manhã e final da tarde, trata-se de um verdadeiro caos!! Alunos (menor de
idade) circulando no centro da via onde, ao mesmo tempo, carros e ônibus circulam simultaneamente. Carros são atingidos por pedras, merenda escolar,
mochilas, espelhos são desnucados, entre outros.
Falta liberação de estacionamento para alunos dentro do instituto durante o dia.
estacionamento para alunos
Estacionamento para alunos
Acredito que o espaço de estudos da bibliotexca devia ser mais dividido. as salas sao muito grandes e na maiorias das vezes quando vc quer estudar so nao tem
lugar pois as grandes salas tao ocupadas por 3 ou 4 alunos...
As salas de aula poderiam contar com cadeiras confortaveis e ar condicionado ou ventidadores que funcionasses
Desnecessária a proibição de entrar nas salas de estudo da biblioteca com mochilas, pastas e ou/bolsas.
Falta infraestrutura de estacionamento,acesso ao ifrs e estacionamento dos onibus
Acho que deveria ser disponibilizado vagas para alunos que não são bolsistas, pois só bolsistas podem estacionar o carro dentro do IFRS. Aliás, até hoje não vi
nenhuma "LEI" ou regulamento que proíbe nós, alunos desta instituição, de estacionar o carro dentro do IFRS, assim como é feito em outros Campus.
Outro ponto que tenho que ressaltar, é que precisaria ser coberta a parte que os alunos chegam, depois do pórtico, pois em dia de chuva nos molhamos sempre.
Poderia ter uma melhor infraestrutura para os alunos guardarem seu materiais para não precisa carrega a mochila pesada com livros cadernos e notbook. Ex: um
armário para cada aluno

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=1&campus=8&segmento=0&niveis=0&cursos=0&graficos=S
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O setor de comunicação do campus deixa muito a desejar, as notícias são muito mal escritas. Seguidamente encontramos erros de concordância, as matérias não
são claras nem objetivas, os títulos (manchetes) não chamam a atenção do leitor. Quando queremos que as notícias saiam como realmente devem sair, nós
mesmos precisamos elaborá-las.
O site também tem problemas, muitas coisas não conseguimos, ou temos dificuldade em conseguir encontrar.
O serviço de higienização e segurança não atende as necessidades do campus por falta de orçamento, não por falta de qualidade dos poucos profissionais que
atuam.
Hoje, é de extrema necessidade dos alunos do curso de Ciência da Computação a disponibilidade de Wi-fi, laboratórios adequados para as aulas práticas.
Parabéns ao responsável pela iniciativa de liberar estacionamento para os alunos.
- em algumas diciplinas, faltam livros, principalmente em epocas de provas.
- salas de aula deveriam ter ao menos ventiladores, em 100%.
-Disponibilidade do prédio novo
-Laboratório de física
-Livros
seria necessário ampliar a disponibilidade de estacionamento para veículos.
apurar termino de construção do novo prédio da engenharia mecânica.
aumentar numero de exemplares dos livros usados com referencia básica.
Necessário uma sala para atendimento e estudo dos alunos da engenharia, sala semelhante a que têm no curso da matemática.
Necessidade de uma laboratório de física, bem equipado, para complementar o aprendizado.
Necessidade de conclusão do prédio da engenharia.
Em relação a infraestrutura, seria oportuno disponibilizar um maior espaço físico voltado a um laboratório de física, dispondo de experimentos já existentes,
construídos por bolsistas e pelos próprios alunos cursantes das disciplinas de Física I, II e III.
Poderia haver também um espaço destinado para os alunos bolsistas que realizam projetos de pesquisa na instituição,
Acesso ao IFRS Ibirubá pela rodovia é muito precário, com riscos de acidentes graves.
Estacionamento para veículos de grande porte não tem e para alunos ainda faltam muitas vagas.
Termino dos prédios em construção para sua utilização e melhor comodidade do aluno.
Maior acervo de livros para a biblioteca.
- Falta de estacionamento para os alunos, onde o carro possa ficar em segurança, e os ônibus que prestam serviço de transporte das cidades até o IFRS. Hoje os
ônibus param na frente do IFRS, sendo que o lugar não é nada apropriado para realizar esse tipo de manobra (desembarque dos alunos).
- Ventiladores nas salas de aula, pois o calor atrapalha o aprendizado do aluno, que acaba ficando estressado por causa do clima.
- O quanto antes acabar o prédio destinado a Engenharia Mecânica, pois é um curso que demanda laboratórios bem estruturados para um formação de qualidade,
https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=1&campus=8&segmento=0&niveis=0&cursos=0&graficos=S
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honrando o lema do IFRS.
- Falta de ofertas para disciplinas semestralmente.
Com o aumento no número de alunos no curso de Engenharia Mecânica falta espaço físico nas salas de aula, a solução esta em terminar as obras do prédio que
sera dedicado ao curso de engenharia. Vagas de estacionamento são necessárias. Ventiladores ou ar condicionado nas salas de aula para que as aulas possam
render mais. Falta de ofertas de disciplinas semestralmente, isso faz com que o aluno esperem um ano para voltar a cursar a disciplina e como consequência sua
formação atrasa um ano aumentando o período de curso e de despesas da instituição com os alunos.
O acervo, quantidade de determinados livros na biblioteca não suficiente para o numero de alunos.
Turmas do Diurno manter seus materiais organizados e limpos.
Estacionamento para os ônibus é precário, não tendo espaço o suficiente, dificultando na mobilidade dos mesmos.
Internet melhor na biblioteca
Estacionamento para ônibus de outras cidades
Iluminação interna adequada no IF
Como a maioria dos alunos vem de escolas publicas e suas condições de aquisição de livros é baixa, há falta de livros para locar na biblioteca que falta, os quais
os professores solicitam.
A instituição oferece oportunidade de participar de projetos de pesquisa e extensão, porém é permitido em apenas um projeto. Visto que muitas vezes os projetos
não tem estudantes interessados e os que poderiam não é permitido.
Sugestão: se inscrever para mais de um projeto de pesquisa e extensão.
Comunicação: necessita mais divulgação em redes sociais de eventos no campus.
deveriam dar mais vagas para os alunos estacionarem seu carros dentro da instituição, para assim ter mais vagas para os transportes escolares e uma melhor
circulação dos mesmos, com mais segurança ao deixarem os alunos no campus.
wifi liberado para fazer trabalhos e tudo mais melhorar o estacionamento tanto dos carros quanto dos onibus
INSTALAR CLIMATIZAÇÃO NA SALA DE AULA
cobertura sobre caminho na entrada da instituição, AR CONDICIONADO NAS SALAS DE AULA.......
Cobertura adequada sobre o caminho na entrada do intituto, WiFi nao funciona corretamente, Ar-condicionado em todas as salas,
A LANCHERIA ESTA COM PREÇOS MEIO ALTOS E COM PRODUTOS VENCIDOS EU COMPREI JÁ DUAS VEZES PRODUTOS VENCIDOS
https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=1&campus=8&segmento=0&niveis=0&cursos=0&graficos=S
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Cobertura adequada sobre caminho na entrada da instituição até o corredor , Ar-condicionado ligado frequentamente no período das aulas , WIFI adequado para
TODOS os alunos da instituição .
falta de espaço nos laboratórios e materiais de uso continuo
Na area da computação faltam professores, faltam laboratórios, os professores da area da computação estão sobrecarregados!!
É necessário melhorias no acesso ao campus pois é perigoso algumas pessoas na via muito perto dos carros onde nem tem lugar para pedestres sem contar os
ônibus fazendo suas linhas e retornos.
Infraestrutura e serviços: Vários projetores com lampadas ruins, o que causa projeções ruins.
Falta de infraestrutura de internet para os alunos(utilizar o seu notebook, celular).
em dias de chuva o acesso da portaria ate corredores com telhados fazem frequentadores do ifrs campus ibiruba ficarem totalmente molhados.
Pela parte do Campus a estrutura oferecida com a quantia recebida está excelente, mas poderia vir mais recursos para a biblioteca, laboratórios e salas de aula.
Cada vez mais precisamos de climatização em lugares de permanência dos alunos e outros. E máquinas mais evoluídas para manter o aprendizado compatível
com o mercado de trabalho.
No que diz respeito ao item comunicação com a sociedade: As informações referentes ao campus, em sua grande maioria, estão contidas no site do campus, bem
como em redes sociais, mas isso não quer dizer que a comunidade acesse estes meios, e consequentemente saiba das informações. É necessário repensar
estratégias mais eficientes de comunicação com a sociedade, e em nossa região o rádio e TV funcionam bem neste sentido. Outra forma é o contato direto com a
sociedade através de projetos de Ensino, pesquisa e extensão.
No item Organização da gestão, algumas portarias e regimentos não são adequadamente divulgadas por suas respectivas comissões, ou muitas vezes são
divulgadas, mas são difíceis de encontrar.
Biblioteca: O espaço físico é adequado, mas este espaço é extremamente quente no verão e frio no inverno. Um sistema de ar condicionado se faz necessário.
Salas de aula: As salas de aula não são muito adequadas, o mobiliário é suficiente, mas também há problemas de conforto térmico no inverno e verão. A falta de
cortinas adequadas traz muitas vezes problemas com a luminosidade. A falta de um sistema de computador e projetor, ou mesmo projetor com um sistema de
comunicação adequado com tablets ou smartphones na sala sempre traz muitos transtornos aos docentes: Falta de computadores interativos ou mesmo muitos
materiais para carregar além do interativo que é muito pesado.
Faltam espaços adequados para atendimento aos alunos.
os guardas nao nos defende da ameaça que é aquele cachorro branco no portico
- Cachorro no pórtico do instituto não é adequado.
- Livros na biblioteca tem em quantidade boa mas em determinados conteúdos está em falta.
No estacionamento do campus ibirubá tem espaço de sobra para o estacionamento, más só os servidores podem estacionar, e os alunos e pais não podem
estacionar dentro do campus, assim sobra um monte de vagas e temos que estacionar para o lado de fora que acaba muitas vezes enchendo e é preciso estacionar
https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=1&campus=8&segmento=0&niveis=0&cursos=0&graficos=S
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na afrente da asfuca.
Melhorar o almoço.
O acervo da biblioteca é antigo e muito limitado.
Biblioteca poderia ter mais salas, Wi-Fi melhor para pesquisas, e pode ficar mais que uma semana com o livro antes de renovar
o estacionamento da escola é exclusivo para os professores e isso é ruim pois não há espaço com segurança para os pais (por exemplo) estacionarem
O acervo da biblioteca é bom, porém os livros são antigos e precisariam ser atualizados;
O espaço físico da biblioteca é bom, porém há carência de salas em determinados dias e a internet é lenta em relação a sua demanda.
O site do IFRS - campus Ibirubá é muito confuso, principalmente para que é de fora da instituição;
Os livros são antigos, não atendem a demanda para realização de trabalhos atuais do curso.
O Estacionamento deveria seguir outra forma de regimento.
o estacionamento do if falta pecúnia.
O serviço de segurança tranca as salas as vezes sem avisar;
A rede de internet da biblioteca não atende a demanda;
A instituição atua em algumas áreas sem a opinião geral dos alunos;
O fato de não poder entrar na biblioteca com mochilas é horrível para os alunos;
Na biblioteca só tem livro antigo.
Referente a espaço físico falta estrutura para atender os alunos nas quartas, principalmente em final de trimestre onde ha maior demanda. Muitos preferem não
fazer trabalhos ou atividades escolares na escola principalmente quando há necessidade de utilização de internet que muitas vezes nos deixa na mão. Sem contar
com o desconforto de deixar nossos matérias expostos pois não se pode levar para dentro da salas, e muitas vezes não cabem no armário. e a falta de livros para
alguns trabalhos principalmente da área técnica ou na parte de literatura obrigatória
Na biblioteca poderia haver mais livros de pesquisa sobre os trabalhos passados pelos professores, muitas vezes fizemos trabalhos no qual não havia nenhum
material disponível. Também poderia haver mais livros para a descontração pessoal.
Nas salas de aula, para as turmas grandes, o espaço é pequeno, não temos projetor e algumas classes estão sendo destruídas por alguns alunos, nos quais,
realizam "churrasco na grelha" em cima das mesas, sugiro que isto seja investigado.
O serviço de higiene as vezes falha, como na distribuição de papel higiênico e papel toalha.
Poderia ter WI-FI em toda a instituição principalmente liberada para todos os alunos.
Sugiro melhorias nas instalações do curso técnico em agropecuária (Aviários, chiqueiros, etc.).
Maiores oportunidades para projetos de pesquisa.
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Melhoria nas salas como projetores e classes.
Disponibilizar estacionamento para todos os alunos e servidores.
Melhorar WI-FI em velocidade e quantidade de conexões.
Poderia haver a liberação do estacionamento dentro do IF.
Melhorar o Wifi tanto no quesito velocidade, quanto capacidade de conexões.
Mais investimentos na infraestrutura na parte agropecuária.
Arrumar os projetores das salas de aula.
Disponibilizar estacionamento para os alunos do campus, pois muitas vezes o estacionamento se encontra vago e as vagas não são disponibilizadas.
Melhorias nas instalações agropecuárias (Aviários, Chiqueiro etc...).
Projetores nas salas.
O nosso acervo deveria ter mais livros (atualizados) técnicos.
Os seguranças não nos protegem os alunos e visitantes do cachorro branco perigoso que fica no pórtico
A biblioteca poderia disponibilizar de mais livros, tanto didáticos quanto não didáticos para desencadear nos alunos o gosto pela leitura
A instituição deveria disponibilizar Wi-fi liberado para os alunos do campus em todos os locais, sendo importante para pesquisas dentro e aula e outras
funcionalidades contando que os alunos ficam na instituição grande parte do dia sem contato algum com o meio externo
É necessário datashows para o melhor aprendizado dos alunos, assim como armários em melhores condições.
falta animais, omo suínos. tem boa estrutura mais falta os animais.
fata projetores.
estacionamento para os ônibus, pois ocorre o risco de atropelamento de estudantes, com os outros saindo de carro do doze.
falta papeis nos banheiros para secar as mãos.
melhorar o lanche.
Falta de papel higiênico no banheiro, bebedouros se condições nas aulas práticas, projetores inadequados
A biblioteca não possui acervo adequado às necessidades dos alunos dos cursos técnicos, nem mesmo dos livros demandados em aula, por exemplo, literatura
brasileira. Os livros didáticos opcionais são limitados.
O serviço de higienização do campus, reposição de papeis, limpeza, é por vezes ineficiente nos espaços de maior circulação.
O site da instituição não está bem articulado, os tópicos não são esclarecidos.
Falta papel higiênico nos banheiro;
Falta local adequado para que os alunos saiam dos ônibus;
Falta bebedouro na área agrícola;
Falta transporte para a aula prática, tendo esse, seria economizado tempo de aula, dessa forma teríamos mais tempo para aprendizagem.
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Bebedouro de água na área agrícola se faz necessário, além de um espaço exclusivo para os ônibus estacionarem para que não aja tumulto e possível acidente
após as aulas.
1-Seria importante ter um espaço para melhor estacionamento no instituto para que os alunos tivessem melhor facilidade para se deslocar;
2-Melhores equipamentos para aulas práticas estão em falta, pois são de grande importância para um melhor aprendizado do conteúdo;
3-Um melhor fornecimento de lanches, e um cardápio mais variado no almoço;
4-Disponibilidade de transportes para se deslocarmos para atividades práticas e atividades fora da escola referentes a disciplina (viagens de estudo)
sobre a infraestrutura do campus, eu acho que deveria focar mais em relação a sanidades básicas dos alunos, pois muitas vezes o básico de tudo esta faltando
nesse caso água em alguns lugares do campus.
Falta bebedouro no viveiro, casa de apicultura velha com telhado velho, açudes abandonados, burocracia para fazer atividades práticas com animais
principalmente aves , peixes e suinos, chiqueiro abandonado.
Pintura das salas caindo
Bebedouro de água para a área agrícola e estacionamento para ônibus, para que assim se previne os acidentes e tumultos
Eu acredito que o acervo da biblioteca poderia ser maior e levar em conta as sugestões dos alunos para que satisfazer a sua necessidade de conhecimento.
Repor o bebedouro da área agrícola. pois ele foi retirado e acho que ele seria muito bem vindo se fosse recolocado de volta.
E eu acho que poderia proporcionar locais mais adequados para principalmente as aulas praticas dos professores, como (arrumar os açudes que estão
abandonados).
melhorias nos estacionamentos do campus
estacionamento para os estudantes
nada a declarar
falta de algum materiais na pratica .
*7 - Infelizmente os meios de comunicação utilizados pelo IFRS não são adequados, pois a comunidade da nossa própria cidade muitas vezes não conhece o
Instituto, não sabe que cursos o Campus oferece... seria necessário maior espaço para divulgação, outdoors, tv, rádio, banners dos cursos etc...;
*10 - O acervo e espaço da biblioteca é muito bom;
*12 - Precisamos de investimento para o laboratório de redes, sistemas digitais... é necessário/essencial aliarmos a teoria com a prática.. temos ótimos
laboratórios de informática, mas precisamos de internet WI-FI e melhorias nesse sentido;
Com uma carga horária de 18h/a é difícil a disponibilidade para poder realizar projetos de extensão e pesquisa com qualidade.
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Falta piscinas para uma aula de natação.
*as vezes falta papel higiênico nos banheiros;
O IFRS é uma instituição de ensino muito adequada, com espaços para atendimento com professores, biblioteca, laboratórios... mas algumas coisas precisam ser
melhoradas como, wifi, mais opções de livros para leitura...
Sobre a infraestrutura, não há local adequado para o embarque e o desembarque de estudantes dos ônibus, o que é muito prejudicial nos dias de chuvas. Além
disso não há telhados que conecte todos o prédios do campus, como a biblioteca e o prédio central, também sendo muito prejudicial nos dias de chuvas.
O que poderia ser melhorado no campus Ibirubá é que é bem complicado o acesso a rede Wi-fi, outro ponto é que o prédio da mecânica ainda não esta concluído
isso faz com que algumas salas de aula tem ficam na biblioteca e que a Oficina fica muito apertada, outra que o auditorial e muito pequeno e muitos alunos as
vezes tem que ficar de pé para assistir as palestras, uma coisa que é bem ruim que o modulo esportivo quando chove fica com possas de água.
Um grande problema que ocorre frequentamente é que o wi-fi não pega em certos lugares como dentro da sala de aula. Os projetores de imagens são bem ruins,
e as vezes nem funcionam. A oficina é mal ventilada, no verão as salas de aula são extremamente quentes. Os Ônibus estão quase sempre lotados, não tem
estacionamento para os ônibus e isso é perigoso até pode acontecer um acidente.
Infraestrura : ar condicionado e cadeiras estofadas .
Monitoramento do E-mail geral dos estudantes do IF-Ibirubá quando a mensagens inadequadas enviadas por alguns alunos(Spam).
O acervo da biblioteca necessita de mais livros e também uma organização melhor para bem aproveitar o espaço físico.
Professores necessitam de espaços adequados para prestarem seus respectivos atendimentos.
Com os cortes serviços como limpeza e vigilância tiveram que ser reduzidos.
Finalizar a obra que já ocorre a 3 anos é que na está sendo utilizada mesmo faltando poucas coisas para seu termino.
Acesso ao estacionamento para estudantes sendo que á noite a rua que dá acesso ao prédio fica lotada de carros estacionados mesmo tendo um amplo espaço de
estacionamentos.
Estacionamento para ônibus o que melhoraria o tráfego nas saídas e chegadas e aumentaria a segurança dos alunos que ficam a espera de ônibus na rua que dá
acesso ao instituto
*deve-se finalizar a obra do prédio de engenharia mecânica
*ter uma melhor organização de estacionamento do campus, liberando acesso aos estudantes e liberando espaço de estacionamento para ônibus que trazem os
alunos até a instituição
*melhorar a qualidade do almoço e disponibilizar para todos os dias da semana
*proporcionar espaços para os alunos darem opiniões e ideias para melhorar a qualidade do curso técnico
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Finalizar prédio da mecânica acrescentaria muito no processo de aprendizado.
Câmeras de segurança fariam o trabalho dos guardas por um melhor custo e beneficio e provavelmente cobrindo uma maior área com maior qualidade.
Não há possibilidade de o aluno participar de algumas reuniões referentes a ele mesmo, como comissão da assistência estudantil, onde a representação dos
alunos é escolhida de forma indireta.
Organização do estacionamento é péssima, o campus dispõe de uma área enorme, mas os alunos não tem possibilidade de estacionar dentro do IFRS. Os ônibus
tem de estacionar longe o que é realmente um problema em dias de chuva. Se a instituição tem o objetivo de ampliar o número de vagas, tem de perceber que
em breve não haverá mais espaço para carros e ônibus do modo como está organizado.
O Governo Federal deve cumprir a previsão orçamentária com a Educação, e menos investimentos e pagamentos de juros bancários que não produzem riquezas
para o país.
Biblioteca: Sugiro que a instituição faça parcerias com bibliotecas digitais, assim todos os alunos e servidores terão acesso a acervos atualizados. Também, não
impacta em compra de livros que ficam desatualizados muito rápido, como livros da área de informática/computação. O espaço necessário para o
armazenamento de livros irá diminuir muito. Quanto a área de informática, sugiro a biblioteca digital da editora Pearson, que tem livros de quase todas as áreas
da Computação. Acredito que seja muito mais barato para a instituição disponibilizar online os livros do que comprar para todos os 17 Câmpus.
Segurança: Acredito que não seja necessária uma segurança armada no Câmpus, nós não somos banco. Não manuseamos com dinheiro. Acredito que o Câmpus
(Ibirubá) todo deveria possuir câmeras e o segurança ficar trancado em uma sala cuidando as câmeras, em caso de alguma necessidade, ligar para as autoridades
competentes.
Local adequado para atividades do professor: no Câmpus Ibirubá, precisaríamos de um espaço para que os professores possam orientar os seus alunos, inclusive,
um espaço para os alunos realizarem seus trabalhos. Hoje os bolsistas ficam trabalhando junto com o professor ou nos laboratórios de aula, quando estão
disponíveis.
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