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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 INFORMATICA - INTEGRADO AO ENSINO MEDIO

Exibir gráficos
Sim
Filtrar

Dados do relatório
Relatório gerado em 20/02/2018 - 13:13:16
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=57&graficos=S
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Nível de ensino: Técnico (Integrado, concomitante ou subsequente)
Curso: TECNICO EM INFORMATICA - INTEGRADO AO ENSINO MEDIO

Monitoramento de atividade

Tempo médio
02 minutos e 17 segundos 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=57&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=57&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=57&graficos=S
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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=57&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=57&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=57&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=57&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=57&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
Os laboratórios são insuficientes e pequenos para a quantidade de alunos.
Os laboratórios são pequenos para a turma
Os espaços dos laboratórios de informática são pequenos para a quantidade de alunos, principalmente o laboratório de redes e de hardware.
É necessário, para o curso de informatica, mais laboratórios específicos para esse curso, bem como professores (é preciso mais professores de qualidade da
área).
Com relação as aulas práticas, o número de laboratórios e equipamentos não são suficientes para atender o número de alunos do curso.
Seria importante que o campus adquira armários para os estudantes do curso Informática.
Para o curso, acredito que salas maiores, que acomodem melhor todos os alunos, para as aulas práticas melhorariam o aprendizado, até porque, essas aulas são
muito importantes para o Estágio.
armário para a informática do Primeiro ano
Armário para informática do Primeiro ano
Precisa de mais espaço para o técnico em informática, pois o espaço que tem é insuficiente para todos os alunos, e precisa de mais professores.
Na parte de informática, deve ter maior conteúdo de hardware. Deve ter preparação para como realmente funciona o mundo do trabalho
espaço limitado em laboratórios da área de informática como de hardware e de redes e falta equipamentos para todos
https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=2&campus=8&segmento=1&niveis=1&cursos=57&graficos=S
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Os laboratórios destinados à informática são muito pequenos, não comportando a turma inteira, e não possuem materiais suficientes para as necessidades dos
professores e alunos.
Os laboratórios destinados á informática são muito pequenos, não comportando a turma inteira, e não possuem materiais suficientes para as necessidades dos
professores e alunos.
Os laboratórios destinados á informática são muito pequenos, não comportam a turma inteira, e não possuem materiais suficientes para as necessidades dos
professores e alunos.

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=2&campus=8&segmento=1&niveis=1&cursos=57&graficos=S
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