BACHARELADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA
CAMPUS JOINVILLE – IFSC

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO COLEGIADO DO CURSO

Este documento estabelece o instrumento
de avaliação do Colegiado do Curso de
Bacharelado em Engenharia Elétrica do
Campus Joinville do Instituto Federal de
Santa Catarina – IFSC.

Joinville, 10 de julho de 2019
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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Este instrumento de coleta de dados visa conhecer o desempenho do colegiado do
Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, do IFSC, Câmpus Joinville, para
implementação ou ajustes na prática de gestão.
Este instrumento é proposto pelo colegiado do curso e deve ser revisto pelo menos
uma vez a cada 3 anos, visando adequação ao momento do curso, ou sempre que o
colegiado entender ser necessário.
Para serem consideradas, as alterações devem ser registradas em ata do colegiado
do curso com aprovação de pelo menos 2/3 dos seus membros.
A periodicidade de aplicação deste instrumento é anual, preferencialmente no quarto
trimestre, após o conselho de classe parcial.
Joinville, 10 de julho de 2019

INSTRUMENTO PROPOSTO

Preencha, conforme o conceito que julgar mais adequado, para o desempenho do
colegiado do Curso, sendo:
1 - Nunca

2 - Raramente 3 - Normalmente 4 - Na maioria das vezes 5 - Sempre
Atividades pertinentes ao colegiado do curso
Conceito

1. Discute assuntos pertinentes ao Projeto Pedagógico do Curso.
2. Participa do processo de reestruturação e atualização curricular.
3. Propõe e/ou desenvolve propostas de atividades complementares.
4. Participa dos processos de avaliação interna e externa do curso.
5. Acompanha e dá suporte ao trabalho do NDE.
6. Propõe, quando necessário, alterações no regulamento do
colegiado do curso.
7. Mantém os registros de reuniões atualizados e disponíveis ao
acesso.
8. O Presidente do Colegiado do Curso representa o colegiado nas
demais instâncias representativas do Câmpus e do IFSC.
9. O Presidente do Colegiado do Curso encaminha as decisões do
colegiado.
10. O Presidente do Colegiado do Curso cumpre e faz cumprir o
regulamento vigente.
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Além dos aspectos avaliados anteriormente, indique:
Pontos Positivos (avanços) promovidos pelo Colegiado do Curso

Pontos a serem melhorados (necessitam de atenção)

Avaliação da Direção de Ensino sobre o desempenho do Colegiado do Curso

Joinville, ___ de __________ de _____
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