
CPAv Local (Engenharia 
Elétrica)



Questões para 
avaliar a 

frequência das 
tarefas de apoio 
ao curso como 

Técnico



Propostas de 
Melhoria

▪ Aumentar o tempo dos técnicos em atividades de 
ensino, pesquisa e extensão;

▪ Contratar técnicos para a parte administrativa do curso.



Questões para 
avaliar o quanto 

o técnico 
considera que o 

curso está 
articulado



Propostas de 
Melhoria

▪ Divulgar mais o PDI e Avaliação Institucional; 

▪ Divulgar as propostas de articulação do curso em 
relação ao PDI.

▪ Envolver os técnicos nas propostas de articulação.



Questões para 
avaliar o quanto 

o técnico 
considera que o 

curso ofertou 
experiências



Propostas de 
Melhoria

▪ Aumentar as atividades de pesquisa e extensão dentro 
do curso; 

▪ Aumentar o número e o nível de debates das 
necessidades socio-político-econômicas do Estado de 
Rondônia;

▪ Aumentar o número e o nível de debates sobre a 
formação profissional dentro do curso.



Questões para 
avaliar o quanto 

o técnico 
considera que o 

curso zelou pelas 
condições de 

oferta



Propostas de 
Melhoria

▪ Aumentar o uso dos laboratórios para projetos de 
ensino, pesquisa e extensão; 

▪ Incentivar o uso do espaço de convivência dos 
estudantes;

▪ Disponibiliza e divulgar o acesso dos estudantes a 
acervos virtuais;

▪ Disponibilizar e divulgar o acesso a bibliografia do 
curso na biblioteca;

▪ Manter o nível de uso de AVA no pós-pandemia.



Questões para 
avaliar o quanto o 
técnico se sente 

informado sobre a 
estrutura e 

funcionamento do 
curso



Propostas de 
Melhoria

▪ Divulgar mais a composição e atuação do NDE; 

▪ Divulgar mais a composição e atuação do Colegiado do 
Curso;

▪ Divulgar mais a agenda e rotina da gestão do Curso;

▪ Divulgar os dados de fluxo, taxa de sucesso e índices 
de conclusão do curso;

▪ Aumentar o nível de acompanhamento dos egressos;

▪ Divulgar mais os horários de atendimento ao público;

▪ Aumentar ainda mais o nível de apoio aos estudantes.



Questões para 
avaliar o quanto 

o técnico está 
satisfeito 

quanto a gestão 
do Curso



Propostas de 
Melhoria

▪ Divulgar mais a atuação do chefe de Departamento do 
Curso;

▪ Aumentar a divulgação das decisões colegiadas e dos 
resultados de avaliação do Curso.

▪ Engajar professores, técnicos e estudantes na busca do 
sucesso do curso.



Questões para 
avaliar o quanto 

o técnico está 
satisfeito 

quanto a gestão 
do Curso



Propostas de 
Melhoria

▪ Aumentar número de técnicos;

▪ Melhorar condições de equipamentos de laboratório;

▪ Buscar melhorar a limpeza dos espaços de trabalho;

▪ Buscar formas de melhorar a infraestrutura necessária 
ao Curso.



Considerações 
finais

▪ A pesquisa feita com os técnicos engloba todos os 
técnicos do Campus José Ribeiro Filho. Logo, as 
respostas dizem respeito ao que os técnicos veem dos 
respectivos cursos, não refletindo necessariamente a 
visão que os técnicos da Engenharia Elétrica têm em 
relação ao curso. 

▪ O curso de Engenharia Elétrica já vem implementando 
a maior parte das propostas de melhoria envolvendo a 
divulgação de informações, através do site do curso: 
https://eletrica.unir.br



Considerações 
finais

▪ A meta do curso em relação a divulgação de 
informações é que todos saibam onde elas se 
encontram de maneira fácil e prática.

▪ O curso de Engenharia Elétrica possui um prédio 
próprio com salas de aulas e laboratórios de ensino e 
pesquisa. Mesmo assim, sempre é possível melhorar a 
infraestrutura, na medida do possível.

▪ Com a infraestrutura, é possível engajar mais 
estudantes, professores e técnicos com o curso.


