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Com base na pesquisa aplicada em novembro de 2016, e que subsidiou o Relatório de
Autoavaliação Institucional entregue em 31 de março de 2017, apresentamos abaixo, as ações
que foram realizadas durante o ano de 2017 pela Direção Geral do Câmpus Salto para manter
ou melhorar os indicadores.
As ações a seguir foram retiradas do Relatório de Autoavaliação Institucional 2018 Exercício
2017, em diretores(as) gerais dos Câmpus, Pág. 214.
Texto original: http://www2.ifsp.edu.br/cpa/2017/IFSP-ano2017relatorioAutoAvaliacaoInstitucional.pdf
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EIXO 1 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
1.4 Sim. Apesar disso, ainda é necessário melhorar a divulgação dos dados produzidos pela CPA para
a comunidade do Câmpus Salto, para além da divulgação no site institucional, o que já é realizado.
Essa certamente é ação prevista para o ano de 2018.
Eixo 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
2.1 A partir de dezembro de 2016 foi retomado o processo de revisão do PDI 2014-2018, que não havia
sido concluído de forma a atender os balizadores. Em julho de 2017 concluímos o trabalho de revisão
que certamente corrigiu algumas distorções. Ainda são necessários avanços, mas essa retomada foi,
definitivamente, muito significativa.
2.2 Ao longo da revisão do PDI foram realizadas abordagens sobre a temática. Ações mais concretas,
porém, serão iniciadas em 2018 (inclusive com realização de evento para discussão do papel e lugar
do estágio em nosso campus). Seguindo orientação do Relatório da CPA - Câmpus Salto, foi dada
maior divulgação aos resultados do PDI, mas, principalmente ao seu processo.
2.3 Ao longo de 2017 o Câmpus Salto deu continuidade a diferentes ações de extensão, que já têm se
configurado como marca da Instituição. Exemplos são o grupo ColoroAfro, Festival de Rock e Festival
Esportivo. Cabe destacar a maior aproximação com o poder público municipal, que já possibilitou oferta
de cursos FIC em articulação com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo e
parcerias que estão em andamento com a Secretaria de Educação e Secretaria do Meio Ambiente.
2.4 Uma das ações propostas no relatório da CPA referente a 2016 foi o aumento da divulgação das
possibilidades de atividades de pesquisa. Temos trabalho nessa ação e buscando maior aproximação
com potenciais demandantes de atividades de pesquisa da região. Um exemplo foi a realização do
evento Conexão e Inovação no Câmpus Salto.
2.6.1 A oferta dos cursos de Assistente em Administração, Metrologia e Inspetor de Qualidade em
parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo foi um exemplo de
iniciativa nesse sentido.
2.7 O Câmpus Salto ainda precisa avançar nesse quesito. Cabe destacar, porém, que se encontra em
andamento parceria com a Secretaria do Meio Ambiente que refletirá diretamente nesse aspecto.
2.8.1 e 2.8.2 O Câmpus Salto conta com projeto de extensão denominado ColoreAfro que vem
desempenhando papel essencial na promoção da igualdade étnico-racial
2.9.1 e 2.9.2 Entre dezembro de 2016 e julho de 2017 foram criadas diferentes oportunidades de
discussão do PDI, seu significado e, consequentemente, da missão do IFSP, com a comunidade interna
e externa. Foram realizadas três fases de Audiência Pública para retomada de nosso processo de
revisão do PDI, reuniões gerais com todos os servidores e visitas às salas de aula, por exemplo.
Eixo 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS
3.1.1 Foram instauradas em 2017 Comissões para revisão dos projetos pedagógicos dos cursos
técnicos (integrados e concomitantes/subsequentes) do Câmpus Salto. Os trabalhos devem ser
finalizados em 2018.
3.1.2 O Câmpus Salto ainda precisa avançar nesse quesito.
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3.1.3 Foi instaurada muito recentemente (2018) Comissão para estudo da viabilidade de implantação
de cursos e componentes curriculares na modalidade semipresencial. Os trabalhos ainda não foram
iniciados, mas existe a previsão de desenvolvimento da temática ainda nesse primeiro semestre.
3.1.4 Tem-se buscado estratégias de melhoria no acompanhamento dos bolsitas. Em 2018 a
supervisão deve passar a ser realizada pelo Setor Sóciopedagógico.
3.4.1 a 3.4.5 A gestão do Câmpus Salto tem procurado ampliar o fomento das ações técnico-científicas
e culturais. Exemplos são a participação do Câmpus na Mostra de Teatro Estudantil, a realização de
festivais culturais (em 2017 foram realizados Festival de Rock e Festa Mexicana, além da já tradicional
Festa Junina), dentre outras ações. No que se refere a divulgação, foram instituídas duas ações
principais, que já vêm demonstrando resultados: a instituição do Núcleo de Comunicação do Câmpus
Salto que, dentre outras ações, produz boletins semanais e melhora a qualidade visual de nossas
divulgações, e a instituição de Reuniões Gerais mensais, que dão oportunidade a todos os servidores
de tomar conhecimento dos principais encaminhamentos e oportunidades de ação no âmbito do
Câmpus.
3.5.1 a 3.5.4 As ações elencadas acima, com o objetivo de ampliar o conhecimento de nossa
comunidade sobre oportunidades dessa natureza, também se aplicam às políticas de extensão.
3.6.1.1 a 3.6.1.7 As ações descritas no item 3.4 também se aplicam a esse item pois consistem em
propostas de melhoria na comunicação interna e externa do Câmpus.
3.7.1 a 3.7.5 Com exceção do aspecto ouvidoria, classificado como suficiente pelos docentes, todos os
demais itens foram categorizados como insuficientes na avaliação. Como ações, além do Núcleo de
Comunicação, que foi criado no Câmpus em 2017, com o intuito de melhorar ações de comunicação
interna e externa (cabe destacar os resultados muito positivos obtidos a partir da ampliação do
Facebook como ferramenta de diálogo com a comunidade externa), o Câmpus Salto tem procurado se
inserir nas esferas públicas municipais. Sendo assim, foi realizada apresentação de divulgação
institucional na Câmara dos Vereadores de Salto, com transmissão ao vivo para toda a comunidade
Saltense. Além disso, foram iniciadas visitas às escolas da região, ação que certamente deve ser
ampliada em 2018. Ainda carecemos de melhorias, mas certamente ações nesse sentido já foram
iniciadas
3.8.1 a 3.8.5 O Núcleo de Comunicação tem agido nesse sentido, como já descrito anteriormente (ex.
Boletins informativos), e as Reuniões Gerais mensais têm se mostrado um bom espaço de ampliação
da divulgação para a comunidade interna do Câmpus Salto.
3.9.1 O Setor sociopedagógico do Câmpus Salto tem sido reestruturado, havendo previsão de
composição por 5 profisisonais em 2018, passando a contar, efetivamente, com a participação de
Psicóloga, Assistentes Sociais, Pedagoga e Técnica em Assuntos Educacionais.
3.9.2 As ações de acolhimento têm sido aprimoradas semestre após semestre, sendo ampliada a
participação de servidores e estudantes em sua organização e operacionalização.
3.9.3 Em abril de 2017 foi realizada a Semana de Conscientização
e Promoção da Educação Inclusiva do IFSP Câmpus Salto –
2017, além de visita ao SENAI de Itu, Centro de Referência em atendimento a pessoas com deficiência.
Espera-se que ações decorrentes desses momentos de discussão sejam concretizadas em 2018.
3.9.5 O Câmpus Salto vem historicamente incentivando projetos de monitoria.
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3.10.1 a 3.10.3 Apesar da categoria insuficiente ter se destacado na maioria dos itens, os estudantes
do Câmpus Salto têm participado com interessante frequência de feiras (FEBRACE, 3M, Cotuca, por
exemplo) e eventos (como a Jornada do IFSP realizada em Cubatão). Cabe destacar que o Câmpus
não dispõe de orçamento para incentivo a essas ações de maneira sistemática, ficando na dependência
dos editais oriundos da Reitoria, dos quais temos participado ativamente. No que se refere às visitas
técnicas, esse é um ponto que, de fato, precisa ser melhorado, ainda que o edital de Ações Universais
lançado ao final do ano tenha permitido a realização de algumas. Em 2017 foram iniciados estudos
para terceirização de transporte, estudo esse que deve ser concluído em 2018.
3.12.1 a 3.12.5 Em 2017 foi criada um Portal de Egressos no Facebook, ação ainda inicial, que precisa
ser expandida. A Coordenadoria de Extensão planeja dois eventos relacionados a egressos a
ocorrerem no primeiro semestre de 2018.
3.13 Não foi realizada nova ação nova em 2017, de modo que esse item será objeto de maior atenção
em 2018.
Eixo 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO
4.1.1 a 4.1.4 No início da gestão, em abril de 2017, a insuficiência de oportunidade de capacitação era
uma fala constante, com especial destaque para os técnicos administrativos. De lá pra cá temos
levantado demandas por capacitação e orientado os servidores sobre as formas de obter auxílio para
recebê-la, seja via Reitoria ou Recursos do próprio Câmpus. No que se refere aos docentes, sua
participação em ações de formação e capacitação são constantes e frequentes existindo, inclusive,
Equipe de Formação Continuada com atribuições de desenvolvimento mensal de ações.
4.3.1 a 4.3.4 O Câmpus Salto tem evoluído bastante nesse quesito, e algumas ações merecem
destaque: utilização do site institucional para divulgação periódica de atas e documentos; ação do
Núcleo de Comunicação na divulgação das finalidades e objetivos de órgão colegiados, como o
CONCAM; utilização do espaço das Reuniões Gerais para divulgação das oportunidades de
representação no âmbito do Câmpus e fora dele; alteração do modelo de Portarias, com a finalidade
de deixar mais claros objetivos e vigências de órgãos colegiados, núcleos e comissões.
4.4.1 a 4.4.4 Apesar de ter sido quesito classificado como satisfatório, encontra-se em fase de estudo
a possibilidade de informatização de procedimentos ainda realizados manualmente.
4.7 Todas as ações decorrentes desse quesito decorrem do PDI e tem sido reiteradamente discutidas
e avaliadas em reuniões gerais de coordenadores.
4.8 Todas as ações decorrentes desse quesito decorrem do PDI e tem sido reiteradamente discutidas
e avaliadas em reuniões gerais de coordenadores.
Eixo 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA
5.1.1 e 5.1.2 No que se refere ao quesito quantidade, trata-se de desafio que o Câmpus Salto vem
enfrentado há alguns anos. Ação proposta em 2017 e que será possivelmente executada em 2018, é
a aquisição de container para guarda de material de almoxarifado e desfazimento, de forma a criar
possibilidade de novos arranjos espaciais, influenciando também no quesito dimensão, futuramente.
5.1.3 No que se refere à limpeza, considerada suficiente, temos desenvolvido um bom trabalho, que
tem sido melhorado através da expertise adquirida pela fiscalização do contrato.
5.1.4 Uma das primeiras ações da gestão, iniciada em abril de 2017, foi a troca de lâmpadas dos
ambientes educacionais e administrativos do Câmpus Salto, ação decorrente de parceria com a
Reitoria, mutirão com atuação de professores e pais que atuam na área e, posteriormente, ação da
equipe de manutenção, cujo contrato entrou em vigor em setembro de 2017.
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5.1.5 O Câmpus Salto localiza-se em frente à Rodoviária de Salto, motivo pelo qual medidas de
melhoria da questão acústica são de difícil implementação. Tentaremos a substituição dos ventiladores
de teto por de parede, o que deve reduzir, mas certamente não acabará com o problema.
5.1.6 Foi realizado estudo para instalação de aparelhos de ar condicionado nos ambientes
administrativos e educacionais. Tendo se mostrado ação inviável, em 2018 será realizada a troca dos
ventiladores de teto por parede, mais eficientes e silenciosos.
5.1.7 No que se refere à segurança, considerada suficiente, temos desenvolvido um bom trabalho, que
tem sido melhorado através da expertise adquirida pela fiscalização do contrato.
5.1.8 Não foi realizada nova ação nova em 2017, de modo que esse item será objeto de maior atenção
em 2018.
5.1.9 A contratação de equipe de manutenção, cujas atividades tiveram início em setembro de 2017,
pode ser apontada como a principal ação com vistas à melhoria desse indicador no Câmpus Salto.
5.2.1 e 5.2.2 No que se refere ao quesito quantidade, trata-se de desafio que o Câmpus Salto vem
enfrentado há alguns anos. Tiveram início em 2017 tratativas com a Prefeitura Municipal de Salto para
disponibilização de espaço para desenvolvimento das atividades do Câmpus, incluindo a oferta de
novos cursos. Essa iniciativa encontra-se em fase adiantada e devemos iniciar atividades nessa
Unidade 2 ainda no primeiro semestre de 2018.
5.2.3 No que se refere à limpeza, considerada suficiente, temos desenvolvido um bom trabalho, que
tem sido melhorado através da expertise adquirida pela fiscalização do contrato.
5.2.4 Uma das primeiras ações da gestão, iniciada em abril de 2017, foi a troca de lâmpadas dos
ambientes educacionais e administrativos do Câmpus Salto, ação decorrente de parceria com a
Reitoria, mutirão com atuação de professores e pais que atuam na área e, posteriormente, ação da
equipe de manutenção, cujo contrato entrou em vigor em setembro de 2017.
5.2.5 O Câmpus Salto localiza-se em frente à Rodoviária de Salto, motivo pelo qual medidas de
melhoria da questão acústica são de difícil implementação. Tentaremos a substituição dos ventiladores
de teto por de parede, o que deve reduzir, mas certamente não acabará com o problema.
5.2.6 Foi realizado estudo para instalação de aparelhos de ar condicionado nos ambientes
administrativos e educacionais. Tendo se mostrado ação inviável, em 2018 será realizada a troca dos
ventiladores de teto por parede, mais eficientes e silenciosos.
5.2.7 No que se refere à segurança, considerada suficiente, temos desenvolvido um bom trabalho, que
tem sido melhorado através da expertise adquirida pela fiscalização do contrato.
5.2.8 Não foi realizada nova ação nova em 2017, de modo que esse item será objeto de maior atenção
em 2018.
5.2.9 A contratação de equipe de manutenção, cujas atividades tiveram início em setembro de 2017,
pode ser apontada como a principal ação com vistas à melhoria desse indicador no Câmpus Salto.
O Câmpus Salto conta com um auditório com capacidade para 100 pessoas. A situação ideal preveria
um maior número de assentos, mas isso não é possível na estrutura atual.
5.3.3 No que se refere à limpeza, considerada suficiente, temos desenvolvido um bom trabalho, que
tem sido melhorado através da expertise adquirida pela fiscalização do contrato.
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5.3.4 ver item 5.3.8
5.3.5 O Câmpus Salto localiza-se em frente à Rodoviária de Salto, motivo pelo qual medidas de
melhoria da questão acústica são de difícil implementação.
5.3.6 Foi realizado contrato de Apoio e Manutenção que contempla a manutenção dos aparelhos de ar
condicionado do auditório.
5.3.7 No que se refere à segurança, considerada suficiente, temos desenvolvido um bom trabalho, que
tem sido melhorado através da expertise adquirida pela fiscalização do contrato.
5.3.8 Não foi realizada nova ação nova em 2017, mas o auditório já conta com rampa de acesso e
entrada alternativa, também com uma pequena rampa.
5.3.9 Foram realizadas importantes ações no que se refere à conservação do Auditório. Em primeiro
lugar, ação desencadeada por pais de estudante levou à reforma das cadeiras, permitindo que
voltássemos a ter a capacidade de 100 lugares. Além dessa ação, a equipe de manutenção, orientados
pela Coordenadoria de Almoxarifado, Manutenção e Patrimônio, tem realizado importante trabalho de
recuperação desse espaço, com troca de lâmpadas, conserto do palco, pintura e outras ações.
Para as salas dos professores aplicam-se as observações feitas anteriormente. Mas, considerando a
necessidade de revisão do layout para melhor aproveitamento e adequação às atividades dos
professores, foi recentemente instaurada comissão de revitalização das salas dos professores, que
deverá concluir seus trabalhos até setembro de 2018.
5.4.3 No que se refere à limpeza, considerada suficiente, temos desenvolvido um bom trabalho, que
tem sido melhorado através da expertise adquirida pela fiscalização do contrato.
5.4.5 O Câmpus Salto localiza-se em frente à Rodoviária de Salto, motivo pelo qual medidas de
melhoria da questão acústica são de difícil implementação.
5.4.7 No que se refere à segurança, considerada suficiente, temos desenvolvido um bom trabalho, que
tem sido melhorado através da expertise adquirida pela fiscalização do contrato.
5.4.8 Não foi realizada nova ação nova em 2017, mas o auditório já conta com rampa de acesso e
entrada alternativa, também com uma pequena rampa.
5.4.9 A contratação de equipe de manutenção, cujas atividades tiveram início em setembro de 2017,
pode ser apontada como a principal ação com vistas à melhoria desse indicador no Câmpus Salto.
No que se refere ao quesito quantidade, trata-se de desafio que o Câmpus Salto vem enfrentado há
alguns anos. Tiveram início em 2017 tratativas com a Prefeitura Municipal de Salto para
disponibilização de espaço para desenvolvimento das atividades do Câmpus. Essa iniciativa encontrase em fase adiantada e devemos iniciar atividades nessa Unidade 2 ainda no primeiro semestre de
2018.
5.5.3 No que se refere à limpeza, considerada suficiente, temos desenvolvido um bom trabalho, que
tem sido melhorado através da expertise adquirida pela fiscalização do contrato.
5.5.4 ver item 5.3.8
5.5.5 O Câmpus Salto localiza-se em frente à Rodoviária de Salto, motivo pelo qual medidas de
melhoria da questão acústica são de difícil implementação.
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5.5.6 Foi realizado estudo para instalação de aparelhos de ar condicionado nos ambientes
administrativos e educacionais. Tendo se mostrado ação inviável, em 2018 será realizada a troca dos
ventiladores de teto por parede, mais eficientes e sileciosos.
5.5.7 No que se refere à segurança, considerada suficiente, temos desenvolvido um bom trabalho, que
tem sido melhorado através da expertise adquirida pela fiscalização do contrato.
5.5.8 Não foi realizada nova ação nova em 2017, mas o auditório já conta com rampa de acesso e
entrada alternativa, também com uma pequena rampa.
5.5.9 Não foi realizada nova ação nova em 2017, mas o auditório já conta com rampa de acesso e
entrada alternativa, também com uma pequena rampa.
5.9.1.1 Foi realizada mudança de layout de forma a atender maior número de estudantes (ampliação
da disponibilidade de assentos).
5.9.1.2 No que se refere à limpeza, considerada suficiente, temos desenvolvido um bom trabalho, que
tem sido melhorado através da expertise adquirida pela fiscalização do contrato.
5.9.1.5 No que se refere à segurança, considerada suficiente, temos desenvolvido um bom trabalho,
que tem sido melhorado através da expertise adquirida pela fiscalização do contrato.
5.9.1.6 Não foi realizada nova ação nova em 2017, mas o auditório já conta com rampa de acesso e
entrada alternativa, também com uma pequena rampa.
5.9.2.1 a 5.9.2.4 Foi realizada mudança de layout de forma a atender maior número de estudantes
(ampliação da disponibilidade de assentos).
5.10.1 a 5.10.5 A Biblioteca do Câmpus Salto opera, atualmente, com dois profissionais da área de
biblioteconomia e um auxiliar em bliblioteca, permanecendo aberta das 7h30 às 22h (houve ampliação
do horário de atendimento). Em 2017 foi retomada a disponibilidade de internet para os estudantes na
Biblioteca e o empréstimo foi automatizado pelo uso de leitores de códigos de barra. Ainda em 2017 a
Biblioteca Virtual Pearson foi implantada, tendo sido elaborados diversos tutoriais para utilização dos
estudantes. A quantidade de empréstimos para estudantes dos cursos superiores foi aumentada,
atendendo às demandas. No que se refere a eventos, houve exposição de livros durante a Semana de
Consciência Negra.
5.12.1 Em 2017 foram adquiridas 50 novas máquinas para atendimento às demandas dos cursos
ofertados pelo Câmpus Salto. No que se refere à manutenção, periféricos são constantemente
substituídos por novos, ou até mesmo, melhores e mais atuais.
5.12.2 Novas configurações foram aplicadas em nossos sistemas de controle de uso dos computadores
e da rede. Além disso, uma padronização de informação dos equipamentos aumentou nossa
capacidade de gerenciamento destes ambientes afim de analisar o fluxo de dados e seu uso.
5.12.3 A readequação das disposições de cabos e computadores foi alterada de maneira a permitir
maior comodidade e locomoção por parte dos professores e alunos.
5.12.4 Melhoramos a velocidade de conexão com a internet, efetuando a troca do cabeamento e de
alguns switch. Com a substituição de alguns switch, a configuração melhorou no sentido de segurança
(item 5.12.2) e estabilidade da conexão
5.12.5 Novos softwares foram instalados e configurados no primeiro e segundo semestres de 2017. Os
sistemas operacionais de alguns computadores passaram por atualizações.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA
5.12.6 Não foi realizada nova ação nova em 2017, de modo que esse item será objeto de maior atenção
em 2018.
5.12.7 Não foi realizada nova ação nova em 2017, de modo que esse item será objeto de maior atenção
em 2018.
5.12.8 A readequação das disposições de cabos e computadores foi alterada de maneira a permitir
maior comodidade e locomoção por parte dos professores e alunos.
5.12.10 Durante todo o ano a equipe de suporte trabalhou em planos de melhorias contínuas nos
laboratórios. Diminuímos o tempo de atendimento as solicitações técnicas físicas e lógicas.
5.12.11 Foram concluídos levantamentos relacionados à reformulação dos laboratórios no que se
refere a layout, upgrade de hardware, infraestrutura de rede, rede elétrica e projetores.
5.13 Não foi realizada nova ação nova em 2017, de modo que esse item será objeto de maior atenção
em 2018.
5.15.1 e 5.15.2 Ação importante concernente às normas de segurança nos laboratórios da área de
Indústria do Câmpus Salto foi a elaboração de minuta de diretrizes para sua utilização. Ela foi elaborada
em 2017, encontra-se em fase de consulta e deve ser aprovada ainda no primeiro trimestre de 2018.
5.16.1.1 a 5.16.1.8 Ainda que tenham sido classificadas como suficientes, referente ao período de 2016,
melhorias vêm sendo realizadas desde a chegada da Equipe de Apoio e Manutenção em setembro de
2017.
5.16.2.1 a 5.16.2.8 Os quesitos limpeza, iluminação, ventilação, segurança, acessibilidade e
conservação podem ser respondidos mediante o que já foi exposto anteriormente. Cabe destacar nesse
quesito, ação decorrente de projeto de inovação pedagógica e curricular (Edital 80/2017-PRE IFSP) e
de outros projetos de ensino e extensão, que se dedicaram à criação e melhoria dos espaços de
convivência no Câmpus Salto. Deles decorreram a construção de uma área de convivência em um
jardim, de uma horta, revitalização de nossa cerca viva e outras ações que contribuem para a melhoria
desses espaços.
5.16.3.1 a 5.16.3.8 Ação importante relacionada à alimentação ocorrida em 2017 foi a retomada da
atividade de cantina. Em relação ao espaço, foram instalados toldos laterais para evitar a chegada da
água da chuva em caso de vento, como vinha acontecendo. Também foi reformada parte da cobertura
de toldo, ficando outra parte para 2018. Em relação à quantidade, limpeza, iluminação, ventilação e
segurança, acessibilidade e conservação, são válidos também para esse item os apontamentos já
realizados anteriormente.

