
Relato de Caso: 
 
 

Atuação da CPA no contexto do 
Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Santa 

Catarina - IFSC 

Eduardo A. Hübler 

Raphael T. Gerba 



Abrangência de Atuação da CPA do IFSC  



Abrangência de Atuação da CPA do IFSC  

A Lei nº 11.892, em seu artigo 7º define os objetivos dos Institutos Federais: 
 
I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na 
forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o 
público da educação de jovens e adultos; 
II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, 
objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização 
de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação 
profissional e tecnológica; 
(...) 
VI - ministrar em nível de educação superior: 
a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os 
diferentes setores da economia; 
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 
pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação básica, 
sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional; 
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais 
para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; 
d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, 
visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e 
e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que 
contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, 
ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação tecnológica. 
(BRASIL, 2008). 
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Cabe salientar que do total de discentes matriculados, 55% estão 
matriculados em cursos técnicos, superiores e de pós-graduação, 
devidamente habilitados a participar do processo de avaliação e, dos 
quais, 28% participaram do processo (4.260 alunos). 
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Principais Ações Operacionais Decorrentes da 
Atuação da CPA do IFSC  

• Subsídio ao processo de consulta feita pela Direção do 
IFSC e que resultou em eleição de Diretores Gerais de 
determinados Câmpus da instituição, no final de 2013; 
 
 

•  Suporte a elaboração do Planejamento Estratégico em 
curso, previsto no PDI, para o período 2014-2018. 
 
 

• Melhoria na estrutura física e lógica de diversos 
Câmpus. 



Desafios para a CPA do IFSC  

• Implementação das CPA’s locais; 
 

• Estabelecer integração com os NDE’s; 
 

•  Incrementar a participação dos servidores, sem 
comprometer o direito ao sigilo e ao anonimato; 
 

• Aperfeiçoar o sistema de coleta dos dados, de forma a 
garantir a consistência dos resultados;  
 

• Acompanhar a implementação das ações operacionais 
decorrentes da avaliação institucional; 
 

• Consolidar a cultura de avaliação na instituição. 


