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ALFEN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR Mestrado Integral Estatutário 52 Mês(es) 

ANA ELISA FERREIRA SCHMIDT Doutorado Integral Estatutário 17 Mês(es) 

ANAXIMANDRO DALRI MERIZIO Mestrado Integral Estatutário 35 Mês(es) 

Carlos Alberto Souza Doutorado Integral Estatutário 5 Mês(es) 

CASSIO AURELIO SUSKI Doutorado Integral Estatutário 30 Mês(es) 

DANIEL DOS SANTOS MATOS Mestrado Integral Estatutário 4 Mês(es) 

Douglas Alexandre Rodrigues de Souza Mestrado Integral Estatutário 42 Mês(es) 

EDUARDO AQUINO HUBLER Mestrado Integral Estatutário 5 Mês(es) 

EDUARDO MAYER Mestrado Integral Estatutário 42 Mês(es) 

ENIO DOS SANTOS SILVA Mestrado Integral Estatutário 12 Mês(es) 

FERNANDA ISABEL MARQUES ARGOUD Doutorado Integral Estatutário 52 Mês(es) 

GUILHERME RANZOLIN PIAZZETTA Mestrado Integral Estatutário 4 Mês(es) 

JESSICA DE AGUIAR FRANCA Mestrado Integral Estatutário 43 Mês(es) 

JOAO CARLOS POZZOBON Mestrado Integral Estatutário 22 Mês(es) 

JOAO PAULO CAMELO CUNHA Mestrado Integral Estatutário 22 Mês(es) 

KAROLINY CORREIA Doutorado Integral Estatutário 52 Mês(es) 

LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA PROENCA Doutorado Integral Estatutário 51 Mês(es) 

Luiz Fernando Pozas Doutorado Integral Estatutário 29 Mês(es) 

MARCELO DOS SANTOS COUTINHO Mestrado Integral Estatutário 28 Mês(es) 

Marcelo Palma de Oliveira Mestrado Integral Estatutário 52 Mês(es) 

MARESSA DANIELLI DOLZAN Doutorado Integral Estatutário 23 Mês(es) 

MATHIAS ALBERTO SCHRAMM Doutorado Integral Estatutário 52 Mês(es) 

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA BONIFÁCIO Doutorado Integral Estatutário 10 Mês(es) 

ROBERTA NARA SODRE DE SOUZA Doutorado Integral Estatutário 36 Mês(es) 

ROBSON PIACENTE ALVES Mestrado Integral Estatutário 35 Mês(es) 

RODDY ALEXANDER ROMERO ANTAYHUA Doutorado Integral Estatutário 20 Mês(es) 

SAIMON MIRANDA FAGUNDES Mestrado Integral Estatutário 23 Mês(es) 

SAULO ZULMAR VIEIRA Mestrado Integral Estatutário 0 Mês(es) 

SERGIO AUGUSTO BITENCOURT PETROVCIC Mestrado Integral Estatutário 5 Mês(es) 

Thiago Pereira Alves Doutorado Integral Estatutário 46 Mês(es) 

TIAGO DRUMMOND LOPES Mestrado Integral Estatutário 40 Mês(es) 

Wilson Valente Junior Doutorado Integral Estatutário 52 Mês(es) 
 

  
  



 
CATEGORIAS AVALIADAS 

Dimensão 1: Análise preliminar 
 

1.1. Informar nome da mantenedora. 
 

O Instituto Federal de Santa Catarina é uma Instituição Federal de Educação Superior, Básica e Profissional, constituída como 
Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educação, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-
pedagógica e disciplinar. É mantida com recursos provenientes principalmente do Orçamento Geral da União. 

1.2. Informar o nome da IES. 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - IFSC. 

1.3. Informar a base legal da IES, seu endereço e atos legais. 
 

O IFSC é Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal. 
O Campus Itajaí, local da avaliação in loco, fica situado à Av. Abrahão João Francisco Nº: 3899, Bairro Ressacada, CEP: 
88307302 - Itajaí/SC. 
O IFSC Foi criado através da Lei Nº 11.182, de 29 de dezembro de 2008. Foi recredenciado por meio da Portaria MEC Nº 659, de 
12/07/2018, publicada no DOU de 13/07/2018. 

1.4. Descrever o perfil e a missão da IES. 
 

O IFSC é uma instituição pública vinculada ao Ministério da Educação (MEC) através da Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica (SETEC), possuindo uma Reitoria e 22 campi: Araranguá, Caçador, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Garopaba, 
Gaspar, Jaraguá do Sul – Rau (Geraldo Werninghaus), Florianópolis, Florianópolis-Continente, Itajaí, Joinville, Jaraguá do Sul, 
Lages, São José, Palhoça Bilíngue, São Carlos, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, Tubarão, Urupema e Xanxerê. 
 
O IFSC possui perfil tecnológico e tem por finalidade ofertar formação e qualificação em diversas áreas, nos vários níveis e 
modalidades de ensino, bem como realizar pesquisa e desenvolvimento de novos processos, produtos e serviços, em articulação 
com os setores produtivos da sociedade catarinense. 
 
Adicionalmente, o IFSC tem por missão "promover a inclusão e formar cidadãos, por meio da educação profissional, científica e 
tecnológica, gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e 
cultural". 

1.5. Verificar, a partir dos dados socioeconômicos e ambientais apresentados no PPC para subsidiar a justificativa 
apresentada pela IES para a existência do curso, se existe coerência com o contexto educacional, com as necessidades 
locais e com o perfil do egresso, conforme o PPC do curso. 

 

JUSTIFICATIVA DA IES PARA A EXISTÊNCIA DO CURSO 
Itajaí é compreendida como a cidade-sede de uma microrregião que integra um total de 12 municípios, com população total de 
571.027 habitantes, sendo destes um percentual de 94,93% residentes nas áreas urbanas, 52% com idades entre 10 e 39 anos e uma 
taxa de crescimento de 41,05%, em dez anos. Na microrregião, existe uma ampla oferta de cursos de nível técnico, além da 
demanda, inclusive. Segundo a “Síntese Informativa da Microrregião de Itajaí” (IFSC 2013), que aponta os dados do Censo da 
educação superior do MEC, em 2012, a região já possuía ao todo a oferta de 85 cursos técnicos distintos. Somente na área 
específica de eletroeletrônica, pode-se identificar sete cursos técnicos ofertados pelo IFSC e SENAI/Itajaí, nas modalidades 
concomitante e subsequente. Com a entrada do Pronatec na matriz de cursos profissionalizantes da microrregião em 2014, esse 
número de vagas em educação profissional foi ainda mais ampliado, substancialmente. 
Por outro lado, tem-se a oferta insuficiente de cursos superiores na região, por parte das instituições de ensino superior (IES), 
conforme dados obtidos no senso da educação superior (MEC 2012). 
Na microrregião de Itajaí atuam aproximadamente 28 faculdades, com um total de 25.507 alunos matriculados, nos mais variados 
cursos e áreas, isto é, apenas 4% da população da região estão cursando alguma formação acadêmica superior, número este muito 
abaixo da média nacional, que está em 10%. Assim, muitos migram para outras regiões, como Florianópolis e Blumenau para dar 
continuidade aos seus estudos. 
No que se refere à área das engenharias, destaca-se ainda que apenas 3 dessas instituições ofertam as 
360 vagas anuais disponíveis em cursos de engenharia: 
• Univali – Engenharias Ambiental e Sanitária, Civil, da Computação, de Produção, Mecânica e 
Química; 
• IFES – Instituto Cenecista Fayal de Ensino Superior - Engenharias Civil e de Produção; 
• CESFI – Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí/UDESC - com o curso de Engenharia de Petróleo, em Balneário 
Camboriú, que oferta as únicas 40 vagas públicas e gratuitas de toda a região. 
Em síntese, são ofertadas atualmente apenas 40 vagas anuais para cursos de engenharia em IES públicas, lotadas na microrregião 
da AMFRI, em contraste com as também insuficientes 320 vagas ofertadas pelas IES privadas, para um universo de 6.210 
egressos do Ensino Médio, por ano. Além disso, nenhum desses cursos se dá na área de engenharia elétrica/eletrônica, ou afim, 
para atender toda a região dos 12 municípios. 
Portanto, torna-se evidente que o curso de Bacharel em Engenharia Elétrica se faz necessário para a região, bem como para o 
Estado de Santa Catarina, uma vez que propõe formar profissionais qualificados na área e que tenham, além de uma preocupação 
socioambiental, a capacidade de criar soluções tecnológicas, garantindo a diversificação da base econômica, seja nas cadeias de 
produção industrial ou em áreas de tecnologia de ponta. 
 
PERFIL DO EGRESSO 
 
O objetivo do curso é formar um profissional generalista, com habilitação plena, que seja capaz de contribuir com os diversos 
ramos de atividade da Engenharia Elétrica e de atuar num cenário globalizado e em constantes transformações, sem estar 
particularmente focado em uma subárea, especificamente. 
O curso foi construído com base na legislação vigente e atende plenamente as cargas horárias, conteúdos, disciplinas, habilidades, 
competências, preconizados nas leis 5.194/66, decisão normativa CONFEA 57/1995, resolução CNE/CES 11/2002 e no 
documento de Construção dos Referenciais Nacionais dos cursos de Graduação – bacharelados e licenciaturas e engenharias, que 
estabelecem uma formação bastante focada no setor de energia elétrica. Em seus aspectos curricular e metodológico, o curso 
também propiciará uma formação e qualificação flexíveis, multidisciplinares e com abordagem ampla, com atenção também ao 



projeto e desenvolvimento de sistemas eletrônicos, sistemas digitais e computacionais, sistemas industriais, controle e automação 
de processos, telecomunicações, de engenharia biomédica, bem como, de gestão e administração de projetos, empreendedorismo, 
ciências exatas e humanas. 
É importante salientar que o curso de Bacharel em Engenharia Elétrica deve oferecer ao aluno, além do conhecimento técnico-
científico, o desenvolvimento de uma consciência crítica, de um pensamento autônomo e interdisciplinar, de empreendedorismo, 
de pró-atividade, bem como capacitar o futuro profissional ao trabalho em equipe e voltado à comunicação. Procura-se incentivar 
a atuação consciente, o pensar e agir antecipadamente com confiança e criatividade, despertando o futuro profissional às relações e 
responsabilidades sociais, ambientais e de sustentabilidade. 

1.6. Redigir um breve histórico da IES em que conste: a criação; sua trajetória; as modalidades de oferta da IES; o número 
de polos (se for o caso); o número de polos que deseja ofertar (se for o caso); o número de docentes e discentes; a 
quantidade de cursos oferecidos na graduação e na pós-graduação; as áreas de atuação na extensão; e as áreas de pesquisa, 
se for o caso. 

 

A IES, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA (IFSC), possui longa 
história iniciada com a criação em Florianópolis como Escola de Aprendizes Artífices de Santa Catarina por meio do Decreto nº 
7.566/1909, com o objetivo de oferecer formação profissional para atender as demandas do setor produtivo e da comunidade. 
Em 1937, por meio da Lei nº 378, a instituição mudou de nome e status, para Liceu Industrial de Florianópolis e, cinco anos mais 
tarde (Decreto-lei nº 4.127/1942), transformou-se em Escola Industrial de Florianópolis. Com isso, começou a oferecer cursos 
industriais básicos e cursos de mestria. Em 1965, passou a ser denominada Escola Industrial Federal de Santa Catarina, e em 1968, 
a instituição tornou-se Escola Técnica Federal de Santa Catarina (ETF-SC). 
Em 1988, a escola iniciou a oferta dos cursos de Telecomunicações e de Refrigeração e Ar Condicionado, em São José. Três anos 
depois, a instituição inaugurou a Unidade São José, sendo esta a primeira unidade de ensino do atual IFSC fora da capital 
catarinense. 
Em 1994, foi implantada a terceira unidade de ensino da instituição, a primeira no interior de Santa Catarina, na cidade de Jaraguá 
do Sul, região norte do estado. No ano seguinte, iniciou no município de Joinville o Curso Técnico em Enfermagem. 
 
Após a transformação de todas as Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica (lei federal de nº 
8.948, de 8 de dezembro de 1994), foi criado o Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina (CEFET/SC), através 
decreto presidencial de 27 de março de 2002, passando a oferecer cursos superiores de tecnologia e de pós-graduação lato sensu. 
 
Em 2006, o CEFET/SC implantou três novas unidades de ensino, que hoje são campus do IFSC. Uma delas, a Unidade Continente 
(atual Campus Florianópolis-Continente), foi instalada na parte continental de Florianópolis, onde antes funcionava uma escola de 
gastronomia, oferecendo cursos na área de turismo e hospitalidade. As outras duas unidades foram implantadas no interior: em 
Chapecó, no oeste de Santa Catarina, e em Joinville, no norte do estado. 
 
No mesmo, a instituição passou a oferecer o curso Técnico em Pesca, o primeiro em pesca marítima do país, na cidade de Itajaí, 
litoral norte catarinense, vinculado à Unidade Florianópolis-Continente. A sétima unidade de ensino do CEFET/SC começou as 
atividades em fevereiro de 2008, em Araranguá, na região sul de Santa Catarina. 
Em março de 2008, o então CEFET/SC foi transformado em Instituto Federal de Educação, ciência e Tecnologia (por meio da lei 
11.892, DE 29 de dezembro de 2008). Em 2009, tiveram início as primeiras aulas de cursos de qualificação no Campus Xanxerê. 
No ano de 2010, o IFSC ampliou a sua atuação no estado com mais sete campus: Caçador, Canoinhas, Criciúma, Gaspar, Itajaí, 
Jaraguá do Sul - Rau (Geraldo Werninghaus) e Palhoça-Bilíngue - primeira escola bilíngue (libras/português) da América Latina. 
Já em 2011, começaram as atividades em Garopaba, Lages, São Miguel do Oeste e Urupema. Nesse mesmo ano, foi inaugurada a 
sede própria da Reitoria do IFSC, no bairro Coqueiros, na parte continental de Florianópolis, em prédio ao lado do Campus 
Florianópolis-Continente. Com a terceira fase da expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, foi anunciada 
pelo Governo Federal a construção do Campus Tubarão e, posteriormente, do Campus São Carlos e do Campus Avançado São 
Lourenço do Oeste. 
Em 2002, a Unidade de Florianópolis ofereceu o primeiro curso Técnico em Eletrotécnica a distância e em 2009, por meio do 
Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), foi iniciado o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública. 
 
Atualmente, o IFSC oferta cursos em polos de apoio presencial localizados em Santa Catarina e em outros estados brasileiros, 
como Rio Grande Sul, Paraná e São Paulo. 
 
O Curso de Engenharia Elétrica foi autorizado através da Resolução CONSUP no 08/2015, tendo iniciado suas atividades no 
segundo semestre de 2015. O curso é ofertado no turno vespertino, na modalidade presencial e possui um total de 4460 horas com 
a seguinte distribuição de carga horária: 
- Aulas - 3.760 h 
- Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) - 140 h 
- Atividades Complementares/Extensão - 400 h 
- Estágio - 160 h 
 
Atualmente, o curso conta atualmente com 32 (trinta e dois) docentes (14 doutores e 18 mestres), todos contratados em tempo 
integral, dedicação exclusiva), sendo oferecidas 80 vagas anuais, 40 por turma (oferta semestral). 
 
Por ocasião da visita o Curso estava registrando 336 alunos regularmente matriculados. A turma mais adiantada estava no 9º 
período. 
 
O IFSC oferta cursos de graduação (bacharelados) em Engenharias de Controle e Automação, Civil, Elétrica, Eletrônica, 
Mecânica, Mecatrônica, Produção e Telecomunicações, além dos cursos de graduação em Ciência da Computação e Agronomia. 
Adicionalmente, a IES oferta cursos de graduação (Licenciaturas) em Física, Química Pedagogia Bilíngue (Libras/Português). 
O IFSC também oferta cursos técnicos e superiores de tecnologia em Ambiente e Saúde, Controle e Processos Industriais, 
Desenvolvimento Educacional e Social, Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, Infraestrutura, Produção Alimentícia, 
Produção Cultural e Design, Produção Industrial, Recursos Naturais, Segurança, Turismo, Hospitalidade e Lazer. 
A IES oferta cursos de Pós-Graduação stricto sensu (vide seção 4.3.6 do PDI da IES) que compreende 04 (quatro) mestrados nas 
Áreas de Educação Profissional, Clima e Ambiente, Ensino, e Sistemas Agroindustriais. Há ainda a oferta de 25 cursos de 
especialização (pós-graduação lato sensu) em diversas áreas, conforme seção 4.3.5 do PDI da IES. 
 
Professores por Campus: 
Araranguá – 71 
Avançado de São Lourenço do Oeste – 13 



Caçador – 43 
Canoinhas – 60 
Chapecó – 70 
Criciúma – 68 
Florianópolis - 397 
Florianópolis Continente – 64 
Garopaba – 29 
Gaspar – 64 
Itajaí – 60 
Jaraguá do Sul – 66 
Jaraguá do Sul – Rau - 52 
Joinville – 99 
Lajes – 59 
Palhoça – 51 
São Carlos – 31 
São José – 103 
São Miguel do Oeste – 54 
Tubarão – 20 
Urupema – 21 
Xanxerê – 40 
CRFEAD – 23 
Reitoria – 1 
 
Total = 1559 

1.7. Informar o nome do curso (se for CST, observar a Portaria Normativa n° 12/2006). 
 

Bacharelado em Engenharia Elétrica. 

1.8. Indicar a modalidade de oferta. 
 

O curso é oferecido na modalidade presencial. 

1.9. Informar o endereço de funcionamento do curso. 
 

Av. Abrahão João Francisco Nº 3899, Bairro Ressacada, CEP: 88307302 - Itajaí/SC 

1.10. Relatar o processo de construção/implantação/consolidação do PPC. 
 

O processo de construção de um Projeto Pedagógico de Curso (PPC) É norteado pela LDB no. 9394 de 20 de dezembro de 1996, a 
qual oferece flexibilidade e autonomia às IES nesse processo. 
No IFSC, os projetos pedagógicos de curso (PPC) devem respeitar as mesmas concepções de educação, ensino, pesquisa, extensão 
e gestão que permeiam todas as atividades da IES. 
Nesse contexto, o processo de construção do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do Curso de Engenharia Elétrica segue a 
Deliberação 44/2010 do seu Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão (IFSC/CEPE, 2010), que estabeleceu um conjunto de 
Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em Engenharia no IFSC, a ser seguido por todos os campus da instituição, 
que foi utilizado para a elaboração do currículo da Engenharia Elétrica. Para a construção do perfil profissional da Engenharia 
Elétrica, a IES considerou os Referenciais Nacionais para os cursos de Engenharia (MEC) e o documento Convergência de 
Denominação para construção dos referenciais nacionais dos cursos de graduação - bacharelados e licenciaturas e engenharias 
(MEC). Adicionalmente, a construção do PPC considerou os seguintes documentos legais: 
- Resolução CNE/CES 11/2002: Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia. 
- Resolução CNE/CES 2/2007: Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos 
de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. 
- Resolução CONFEA 1010/2005: Dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos profissionais, atividades, competências 
e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais inseridos no Sistema CONFEA/CREA, para efeito de fiscalização do 
exercício profissional. 
- Resolução CONFEA 218/1973: Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia. 
- Lei 5194/1966: Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e daí outras providências. 
Este presente projeto pedagógico de curso foi aprovado na IES por meio da RESOLUÇÃO CEPE/IFSC Nº 15, DE 28 DE ABRIL 
DE 2015. 
A proposta do curso leva em consideração e atende plenamente as cargas horárias, conteúdos, disciplinas, habilidades, 
competências, preconizados nas leis 5.194/66, decisão normativa CONFEA 57/1995, resolução CNE/CES 11/2002 e no 
documento de Construção dos Referenciais Nacionais dos cursos de Graduação em bacharelados e licenciaturas, que estabelecem 
uma formação bastante focada no setor de energia elétrica. Observa-se que a estrutura curricular e metodológica deste projeto visa 
oferecer uma formação e qualificação flexíveis, multidisciplinares e com abordagem ampla, com atenção também ao projeto e 
desenvolvimento de sistemas eletrônicos, sistemas digitais e computacionais, sistemas industriais, controle e automação de 
processos, telecomunicações, de engenharia biomédica, bem como, de gestão e administração de projetos, empreendedorismo, 
ciências exatas e humanas. 
 
Para complementar a formação, o Curso procura desenvolver competências/habilidades específicas às áreas de atuação do 
profissional em Engenharia Elétrica, ou seja, atuando em todas as habilitações designadas nos Art. 8º e Art. 9º da resolução no. 
218 do CONFEA), destacando-se: 
i. Geração, conversão, transmissão, distribuição, proteção e conservação de energia elétrica; 
ii. Projeto, execução, montagem e manutenção de equipamentos, instalações e redes elétricas; 
iii. Eletrônica analógica, digital e de potência; 
iv. Instrumentação, automação e controle de sistemas; 
v. Processamento de sinais, imagens e sistemas de visão; 
vi. Redes digitais e sistemas de comunicação 
vii. Microcontroladores e microprocessadores 
 
 
 



1.11. Verificar o cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso (caso existam). 
 

Em análise realizada no PPC, em vigilância, verifica-se que curso cumpre as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de 2002 
para os cursos de graduação engenharia. Estas diretrizes foram revogadas através das DCN 2019, publicadas no D.O.U. de 
23/4/2019, Seção 1, Pág. 109. Conforme Art. 16 das DCN 2019, os cursos de Engenharia em funcionamento têm o prazo de 3 
(três) anos a partir da data de publicação desta Resolução para implementação destas Diretrizes Nacionais do Curso de Graduação 
em Engenharia. 

1.12. Identificar as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica para cursos de licenciatura. 
 

Não se Aplica (NSA). O Curso é Bacharelado em Engenharia Elétrica. 

1.13. Verificar as especificidades do Despacho Saneador e o cumprimento das recomendações, em caso de Despacho 
Saneador parcialmente satisfatório.  

No Despacho Saneador consta que: finalizadas as aná¡lises técnicas dos documentos apresentados pela Instituição interessada - 
Projeto Pedagógico do Curso e comprovação da disponibilidade do imóvel para a oferta do curso - conclui-se que o presente 
Processo atende parcialmente às exigências de instrução processual estabelecidas para a fase de análise documental pelo Decreto 
nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, e a Portaria Normativa nº 23, de 21 de dezembro de 2017, publicada em 22/12/2017, 
considerando as seguintes ressalvas, para as quais a IES e os envolvidos com a fase seguinte do fluxo processual devem atentar: 
 
PROJETO PEDAGÓGICO Eixo 2 - ATIVIDADES DO CURSO 
2.1 - Atividades Complementares: 
Recomenda-se que, na fase de avaliação, seja verificada a regulamentação das atividades complementares (AC), em consonância 
com as DCNs, quando for o caso. Se o curso não tem DCNs ou se as DCNs não exigem atividades complementares, a Instituição 
não precisa incluí-las. Nesse item, é fundamental verificar se a carga horária das Atividades Complementares, SOMADA à  carga 
horária do estágio (quando for o caso) excede ou não a 20% da carga horária total do curso (ver DCN específica do curso). Em 
caso de exceder, registrar em Relatório para subsidiar futura decisão da Secretaria. Deve ser verificada, também, a pertinência das 
AC indicadas com as competências que os estudantes do curso deverão desenvolver. 
 
PROJETO PEDAGÓGICO Eixo 6 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
6.1 - Sistema de Avaliação do processo de ensino e aprendizagem: 
Recomenda-se que, na fase de avaliação, sejam verificadas as formas e os procedimentos para avaliação do processo de ensino e 
aprendizagem, indicando as avaliações presenciais, pesos das avaliações, periodicidade das atividades avaliativas e desempenho 
máximo necessário para aprovação. 
 
A comissão constatou na visita in loco que as Atividades Complementares (AC) são descritas no PPC atual (p. 103 e 104) e estão 
institucionalizadas no âmbito do curso, conforme regulamento próprio e em consonância com as DCN dos cursos de graduação 
em engenharia. Também constatou que que os procedimentos de acompanhamento e de avaliação, utilizados nos processos de 
ensino-aprendizagem, atendem à concepção do curso definida no PPC. Foram identificados os procedimentos para as avaliações 
presenciais, pesos, periodicidade e desempenho máximo necessário para a aprovação. 

1.14. Informar os Protocolos de Compromisso, Termos de Saneamento de Deficiência (TSD), Medidas Cautelares e Termo 
de Supervisão e observância de diligências e seu cumprimento, se houver.  

Não existem Protocolos de Compromisso, Termos de Saneamento de Deficiência, Medidas Cautelares e Termo de Supervisão e 
observância de diligências e seu cumprimento, para o Curso de Engenharia Elétrica do IFSC. 

1.15. Informar o turno de funcionamento do curso. 
 

O Curso de Engenharia Elétrica do IFSC - Campus Itajaí funciona no turno vespertino. 

1.16. Informar a carga horária total do curso em horas e em hora/aula. 
 

O Curso tem uma carga horária total de 4460 horas-relógio (60 minutos), distribuídas em: 
- Aulas - 3.760 h 
- Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) - 140 h 
- Atividades Complementares/Extensão - 400 h 
- Estágio - 160 h 

1.17. Informar o tempo mínimo e o máximo para integralização. 
 

O Curso tem um tempo mínimo de integralização de 5 anos / 10 semestres e um tempo máximo de 10 anos / 20 semestres. 

1.18. Identificar o perfil do(a) coordenador(a) do curso (formação acadêmica; titulação; regime de trabalho; tempo de 
exercício na IES; atuação profissional na área). No caso de CST, consideração e descrição do tempo de experiência do(a) 
coordenador(a) na educação básica, se houver. 

 

O Coordenador do Curso, Prof. Dr. Wilson Valente Junior possui graduação em Engenharia Elétrica (2002) pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), onde também obteve o título de Mestre em Engenharia Elétrica (2006) e Doutor em 
Engenharia Elétrica (2011). É professor efetivo do IFSC, onde atua desde 2011, além de integrar a rede de pesquisadores 
colaboradores do Grupo de Engenharia em Compatibilidade Eletromagnética da UFSC, desde 2001. Desde 2015 exerce o cargo de 
Coordenador. Atualmente desenvolve pesquisa e extensão no âmbito do IFSC. Seu regime de trabalho é Dedicação Exclusiva. 

1.19. Calcular e inserir o IQCD, de acordo com o item 4.9 da Nota Técnica n° 16/2017, Revisão Nota Técnica Nº 
2/2018/CGACGIES/DAES.  

Considerando que existem 32 docentes no curso (14 (quatorze) doutores e 18 (dezoito) mestres) e a fórmula apresentada na 
Revisão Nota Técnica Nº 2/2018/CGACGIES/DAES, tem-se que: 
IQCD = (5 x 14 + 3 x 18) / 32 = (70 + 54) / 32 = 124 / 32 = 3,875 
Logo: IQCD = 3,875. 

1.20. Discriminar o número de docentes com titulação de doutor, mestre e especialista. 
 

Consta no Formulário Eletrônico 32 docentes, envolvidos com o curso, sendo (14) 43,75% doutores e (18) 56,25% mestres. 

1.21. Indicar as disciplinas a serem ofertadas em língua estrangeira no curso, quando houver. 
 

Não está previsto no PPC a oferta de disciplinas em língua estrangeira. 

1.22. Informar oferta de disciplina de LIBRAS, com indicação se a disciplina será obrigatória ou optativa. 
 



Consta na grade curricular apresentada no PPC o oferecimento da disciplina LIBRAS, com 80 horas (40 horas teóricas e 40 horas 
práticas), optativa e sem pré-requisito, do Núcleo Básico. 

1.23. Explicitar a oferta de convênios do curso com outras instituições e de ambientes profissionais. 
 

Existem convênios celebrados entre o IFSC e empresas da região para desenvolvimento do estágio dentro da área de Engenharia 
Elétrica, incluindo as empresas: 
FAM ENERGIA RENOVÁVEL, REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, PRINTBAG EMBALAGENS LTDA, 
MAQBUSCA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, dentre outras, permitindo a integração entre o ensino e 
o mundo do trabalho e considerando as competências do perfil do egresso. 

1.24. Informar sobre a existência de compartilhamento da rede do Sistema Único de Saúde (SUS) com diferentes cursos e 
diferentes instituições para os cursos da área da saúde.  

O Curso é Engenharia Elétrica e não compartilha com a rede do SUS. 

1.25. Descrever o sistema de acompanhamento de egressos. 
 

Não foi evidenciado, durante a avaliação in loco, um sistema de acompanhamento de egressos. 

1.26. Informar os atos legais do curso (Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento do curso, quando 
existirem) e a data da publicação no DOU ou, em caso de Sistemas Estaduais, nos meios equivalentes.  

O Curso de Engenharia Elétrica foi criado pelo Conselho Superior (CONSUP) do IFSC, conforme Resolução de Nº 08 de 30 de 
Abril de 2015, conforme o cadastro no e-MEC. O Curso ainda não possui concluintes, a turma mais adiantada está no 9º período. 
O Campus Itajaí do IFSC foi credenciado em 30 de junho de 2014 por meio da Resolução 25/2014. A IES (INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA) foi recredenciada por meio da Portaria 
MEC nº 659, de 12/07/2018, publicada no DOU de 13/07/2018. O curso ainda não tem ato legal referente a alguma avaliação 
regulatória anteriormente e o presente processo tem como objeto o ato de Reconhecimento. 
 
 
 

1.27. Indicar se a condição de autorização do curso ocorreu por visita (nesse caso, explicitar o conceito obtido) ou por 
dispensa.  

A IES é Federal e tem autonomia para a criação de cursos. Assim, o curso foi autorizado através da Resolução CONSUP Nº 08, de 
30 de Abril de 2015. 

1.28. Apontar conceitos anteriores de reconhecimento ou renovação de reconhecimento, se for o caso. 
 

O Curso foi autorizado pela IES e encontra-se em fase de reconhecimento, portanto não tem conceitos anteriores. 

1.29. Informar o número de vagas autorizadas ou aditadas e número de vagas ociosas anualmente. 
 

Foram autorizadas 80 vagas anuais, de modo que o curso oferece 40 vagas a cada semestre. Não foram identificadas vagas ociosas 
anualmente no PDI, no PPC e no Formulário Eletrônico. 

1.30. Indicar o resultado do Conceito Preliminar de Curso (CPC contínuo e faixa) e Conceito de Curso (CC contínuo e 
faixa) resultante da avaliação in loco, quando houver.  

Não existe até a presenta data o resultado do Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Conceito de Curso (CC), pois o Curso está 
em processo de Reconhecimento. A previsão de conclusão da primeira turma é no final do primeiro semestre de 2020, de modo 
que os discentes não fizeram ENADE nos últimos três anos. 

1.31. Indicar o resultado do ENADE no último triênio, se houver. 
 

Não existe resultado do ENADE no último triênio. O curso teve início no segundo semestre de 2015, com uma duração mínima de 
5 anos (10 semestres). A previsão de conclusão da primeira turma é final do 1º semestre de 2020. 

1.32. Verificar o proposto no Protocolo de Compromisso estabelecido com a Secretaria de Supervisão e Regulação da 
Educação Superior (SERES), em caso de CPC insatisfatório, para o ato de Renovação de Reconhecimento de Curso.  

Não existe Protocolo de Compromisso estabelecido pela SERES. A avaliação é relativa a reconhecimento de curso. 

1.33. Calcular e inserir o tempo médio de permanência do corpo docente no curso. (Somar o tempo de exercício no curso 
de todos os docentes e dividir pelo número total de docentes no curso, incluindo o tempo do(a) coordenador(a) do curso).  

O tempo médio de permanência do corpo docente no curso é de 29,41 meses, considerando os 32 professores relacionados no 
Formulário Eletrônico, incluindo o coordenador do curso. 

1.34. Informar o quantitativo anual do corpo discente, desde o último ato autorizativo anterior à avaliação in loco, se for o 
caso: ingressantes; matriculados; concluintes; estrangeiros; matriculados em estágio supervisionado; matriculados em 
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC; participantes de projetos de pesquisa (por ano); participantes de projetos de 
extensão (por ano); participantes de Programas Internos e/ou Externos de Financiamento (por ano). 

 

Ingressantes; 
2015.2 - 40 alunos 
2016.1 - 40 alunos 
2016.2 - 40 alunos 
2017.1 - 40 alunos 
2017.2 - 40 alunos 
2018.1 - 40 alunos 
2018.2 - 40 alunos 
2019.1 - 40 alunos 
2019.2 - 40 alunos 
 
 
Matriculados: 
2015.2 - 40 alunos 



2016.1 - 40 alunos 
2016.2 - 40 alunos 
2017.1 - 40 alunos 
2017.2 - 39 alunos 
2018.1 - 40 alunos 
2018.2 - 30 alunos 
2019.1 - 40 alunos 
2019.2 - 27 alunos 
 
Concluintes 
2015.2 - 0 alunos 
2016.1 - 0 alunos 
2016.2 - 0 alunos 
2017.1 - 0 alunos 
2017.2 - 0 alunos 
2018.1 - 0 alunos 
2018.2 - 0 alunos 
2019.1 - 0 alunos 
2019.2 - 0 alunos 
 
 
 
Estrangeiros; 
2015.2 - 0 alunos 
2016.1 - 0 alunos 
2016.2 - 0 alunos 
2017.1 - 0 alunos 
2017.2 - 0 alunos 
2018.1 - 0 alunos 
2018.2 - 0 alunos 
2019.1 - 0 alunos 
2019.2 - 0 alunos 
 
Matriculados em está¡gio supervisionado; 
2015.2 - 0 alunos 
2016.1 - 0 alunos 
2016.2 - 0 alunos 
2017.1 - 0 alunos 
2017.2 - 0 alunos 
2018.1 - 0 alunos 
2018.2 - 0 alunos 
2019.1 - 0 alunos 
2019.2 - 4 alunos 
 
Matriculados em Trabalho de Conclusão de Curso - TCC; 
2015.2 - 0 alunos 
2016.1 - 0 alunos 
2016.2 - 0 alunos 
2017.1 - 0 alunos 
2017.2 - 0 alunos 
2018.1 - 0 alunos 
2018.2 - 0 alunos 
2019.1 - 0 alunos 
2019.2 - 0 alunos 
 
Participantes de projetos de pesquisa (por ano); 
2015 - .0 alunos 
2016 - 0 alunos 
2017 - 4 alunos 
2018 – 18 alunos 
2019 - alunos 
 
Participantes em Projetos de extensão 
2015 - 0 alunos 
2016 - 0 alunos 
2016.2 - 0 alunos 
2017.1 - 1 alunos 
2018 -31 alunos 
2019 – 13 alunos 
 
Participantes de Programas Internos e/ou Externos de Financiamento (por ano). 
2015.2 - 0 alunos 
2016.1 - 0 alunos 
2016.2 - 0 alunos 
2017.1 - 0 alunos 
2017.2 - 0 alunos 
2018.1 - 0 alunos 
2018.2 - 0 alunos 
2019.1 - 0 alunos 
2019.2 - 0 alunos 



1.35. Indicar a composição da Equipe Multidisciplinar para a modalidade a distância, quando for o caso. 
 

Não se aplica. O curso avaliado é presencial. 

Dimensão 2: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 4,43 

2.1. Políticas institucionais no âmbito do curso. 4 

Justificativa para conceito 4:As políticas relacionadas ao ensino são destacadas nas páginas 24 e 25 do PDI, conforme 
relação a seguir: • consolidação da oferta educativa nos diferentes níveis e modalidades, garantindo condições objetivas 
para o desenvolvimento das práticas pedagógicas por meio da estrutura física e de materiais adequados; • construção e 
consolidação do marco regulatório necessário à agilidade de processos, sistemas e métodos; • implantação de um 
sistema eletrônico de gerenciamento dos vários processos; • ampliação de um programa de educação continuada na 
formação de formadores, aperfeiçoando os processos de ensino, comprometendo-se com o êxito na aprendizagem; • 
fortalecimento das instâncias democráticas de construção coletiva, planejamento, projetos, decisões, articulações, 
normas e procedimentos; incentivo à Educação a Distância como uma das práticas de ensino da instituição, sendo a EaD 
uma das opções que atenda a uma determinada demanda; • participação em todos os fóruns relacionados à educação, 
especialmente à educação profissional e tecnológica; • ampliação de acervo bibliográfico; • implantação e manutenção 
permanente da infraestrutura de laboratórios; • ampliação de programas que valorizem a participação cidadã e política 
em diferentes instâncias da sociedade; • garantia de ingresso, permanência e êxito do aluno na instituição. As políticas 
de extensão são destacadas nas páginas 219 e 220 do PDI, conforme relação a seguir: • fortalecer e ampliar as atividades 
de extensão de cunho tecnológico, científico, cultural e esportivo; • estabelecer relacionamento entre a instituição e seus 
diversos públicos, definindo valores, objetivos, diretrizes, normas e estruturas, com a finalidade de consolidar a extensão 
como atividade institucional; • ampliar a participação dos servidores e discentes nas atividades de extensão; • fomentar a 
integração das atividades por meio do desenvolvimento de programas de extensão. As políticas de pesquisa são 
destacadas na página 226 do PDI, conforme relação a seguir: • incentivar a pesquisa em todos os níveis de ensino; • 
direcionar as atividades de pesquisa para solucionar problemas técnico-científicos oriundos da sociedade; • fomentar e 
fortalecer a inovação e o empreendedorismo; • envolver o aluno, preparando-o para que se torne capaz de fazer 
intervenções que contribuam para a transformação da sociedade; • prezar pela qualidade do ensino, por meio de 
pesquisas bem direcionadas e associadas ao conhecimento desenvolvido nos cursos do IFSC; • disseminar a cultura da 
Inovação Tecnológica e da Propriedade Intelectual; • disseminar o conhecimento produzido pelo IFSC. Estas políticas 
estão implantadas no âmbito do curso e claramente voltadas para a promoção de oportunidades de aprendizagem 
alinhadas ao perfil do egresso de Engenheiro Eletricista generalista. Na matriz curricular do curso está previsto um 
mínimo de 36 horas alocadas para unidades optativas (essa carga horária é mínima, podendo o discente escolher 
livremente entre as unidades ofertadas semestralmente). Tais unidades serão ofertadas de acordo com o planejamento do 
curso e com a necessidade de abordar temas emergentes, articulados ao mundo do trabalho. Na perspectiva de 
articulação, inserida dentro de uma iniciativa maior da Pró-Reitoria de Extensão do IFSC (PROEX) que já conta com 24 
empresas juniores em diferentes campi, foi criada a empresa júnior do campus Itajaí, com a qual pretende-se 
proporcionar ao estudante um maior contato com o mundo do trabalho, vivenciando o meio empresarial e 
comprometendo-se com o desenvolvimento pessoal e da comunidade. A Ampére Jr, Empresa Júnior do curso de 
Engenharia Elétrica do campus Itajaí, começou suas atividades no início do ano 2019, e atua para soluções em 
Engenharia Elétrica e desenvolvimento de novos produtos. Também a proposta de Atividades Complementares com 
foco em Extensão (40h semestrais), nas quais o discente lida diretamente e de forma prática com a comunidade externa, 
apresentando soluções para demandas levantadas a partir das necessidades locais e regionais. Não foram evidenciadas 
práticas comprovadamente exitosas ou inovadoras adotadas para a revisão das políticas da IES. 

2.2. Objetivos do curso. 4 

Justificativa para conceito 4:No PPC (p. 18) são apresentados como objetivos do curso: - Prover oportunidades de 
crescimento pessoal e profissional à população atendida pelo campus Itajaí; - Formar profissionais que se caracterizem 
pelo perfil de conclusão proposto; - Contribuir para uma formação completa, que transcenda o viés apenas 
técnico/econômico, com forte consciência de seu papel ético, humanístico e social, avaliando permanentemente os 
impactos do emprego das tecnologias desenvolvidas na vida das pessoas e na sustentabilidade dos recursos naturais; - 
Abordar a Engenharia Elétrica a partir de um currículo com uma nova perspectiva de ensino aprendizagem, pautada 
pelas diretrizes dos Institutos Federais, pela integração entre as diferentes áreas do conhecimento e pela existência de 
projetos e atividades integradoras de conhecimento; - Desenvolver a pesquisa e a extensão nos eixos profissionais do 
curso; - Atrair, ainda mais, a atenção da comunidade regional para o Instituto Federal de Santa Catarina e seu Campus 
situado em Itajaí; - Corresponder à demanda considerável reivindicada, de forma crescente, pelos atuais e futuros 
profissionais egressos, bem como à expectativa da comunidade com relação ao curso Os objetivos estão implementados, 
considerando o perfil do egresso (engenheiro generalista), a estrutura curricular consoante as DCN, o contexto 
educacional onde a IES está inserida e nacional, e as características locais e regionais da região onde se insere a Cidade 
de Itajaí e seu entorno. Não foram identificadas novas práticas emergentes no campo do conhecimento relacionado ao 
curso. 

2.3. Perfil profissional do egresso. 4 

Justificativa para conceito 4:O perfil profissional do egresso é definido no PPC (p. 18 – 20) e está de acordo com as 
DCN para os cursos de graduação em engenharia, contidas na Resolução CNE/CES 11/2002. O profissional deve ser 
generalista, com habilitação plena, que seja capaz de contribuir com os diversos ramos de atividade da engenharia 
elétrica e de atuar num cenário globalizado e em constantes transformações, sem estar particularmente focado em uma 
subárea, especificamente. Expressa as competências a serem desenvolvidas pelo discente conforme o Art. 4 da citada 
resolução. O PPC, em seus aspectos curricular e metodológico, propicia uma formação e qualificação flexíveis, 
multidisciplinares e com abordagem ampla, com atenção também ao projeto e desenvolvimento de sistemas eletrônicos, 
sistemas digitais e computacionais, sistemas industriais, controle e automação de processos, telecomunicações, de 
engenharia biomédica, bem como, de gestão e administração de projetos, empreendedorismo, ciências exatas e humanas 
articulando-se com as necessidades locais e regionais Não foi identificada a sua ampliação em função de novas 
demandas apresentadas pelo mundo do trabalho. 

2.4. Estrutura curricular.   Disciplina de LIBRAS obrigatória para licenciaturas e para Fonoaudiologia, e optativa 
para os demais cursos (Decreto nº 5.626/2005). 

5 

Justificativa para conceito 5:A estrutura curricular do curso é apresentada no PPC (p. 22 a 32). Foi estruturada com 
base nas leis, resoluções e portarias do MEC, vigentes, e para os cursos e graduação do IFSC. Está implementada, 
considera a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a acessibilidade metodológica, a compatibilidade da carga horária total. 
O curso apresenta uma grande compatibilidade de disciplinas e cargas horárias encontradas em cursos similares do 



IFSC, em outros campus da Rede (por exemplo, Engenharia Elétrica e Engenharia Eletrônica do campus Florianópolis, 
Engenharia Mecatrônica do campus Criciúma, Engenharia Mecatrônica do campus Florianópolis, Engenharia de 
Controle e Automação do campus Chapecó), o que permite adequar eventuais necessidades de transferências discentes, 
com bom aproveitamento das disciplinas já cursadas. Evidencia a articulação da teoria com a prática. Em torno de 1040 
horas do curso são destinadas a atividades práticas. Nos laboratórios, de modo geral, existem em torno de 20 cadeiras, 
projetor de slides e quadro branco, de forma que a teoria e a prática possam ser vistas paralelamente. A disciplina Libras 
é incluída na grade curricular, oferecida no núcleo básico, como optativa, em atendimento ao Parágrafo 2, do Artigo 3 
do Decreto 5626/2005. De acordo com os núcleos de conteúdo básico, profissionalizante e específico, o curso tem uma 
carga horária total de 4460 horas relógio, distribuídas em um Núcleo Básico (1300h): Núcleo Profissionalizante (960 h), 
Núcleo Especifico incluindo TCC e Estágio (1780 h) e Atividades Complementares (400 h). Os componentes 
curriculares inseridas nos núcleos são claramente articulados no percurso de formação do Engenheiro Eletricista e 
apresenta elementos comprovadamente inovadores como os projetos integradores. Estes delimitam grandes grupos 
tecnológicos, integrando conteúdos, habilidades e competências relacionadas, de forma a fortalecer a 
interdisciplinaridade horizontal e vertical e consolidar esses agrupamentos. Em relação a acessibilidade metodológica, 
os professores promovem a diversificação curricular e a utilização de recursos distintos para viabilizar a aprendizagem 
de estudantes. Um dos laboratórios do curso é destinado ao desenvolvimento de projetos com os conhecimentos 
adquiridos no curso e conforme projetos de interesse da comunidade e solução de problemas locais. 

2.5. Conteúdos curriculares. 5 

Justificativa para conceito 5:Os conteúdos curriculares de cada unidade, constantes no PPC, nas páginas 35 a 87, estão 
em consonância com os objetivos do curso e promovem o efetivo desenvolvimento do perfil profissional do egresso. 
Levam em consideração a atualização da área no cenário nacional e a adequação das cargas horárias, com um total de 
4460 horas relógio, a adequação da bibliografia com livros atuais na área e em número suficiente para os estudantes, 
verificado na visita in loco, a acessibilidade metodológica de ensino, sobretudo com as práticas laboratoriais e as 
políticas de abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental, na disciplina ENGENHARIA E 
SUSTENTABILIDADE. Também levam em consideração a educação das relações étnico-raciais, na disciplina 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE e a educação em direitos humanos e de ensino de história e cultura afro-
brasileira, africana e indígena em Projetos de Formação Humana, Social e Cultural nas Atividades Complementares. A 
relação e descrição dos projetos a cada ano é disponibilizada na página wiki da IES: 
http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/index.php/Atividades_Complementares_do_Curso_de_Engenharia_El%C3%A9trica_(C%C
3%A2mpus_Itaja%C3%AD)#Projetos_e_Atividades_de_Forma.C3.A7.C3.A3o_Social.2C_Humana_e_Cultural Dentro 
da área profissional o curso é diferenciado pelo número de carga horária relativamente elevado das atividades práticas 
(1040 horas – 23,3% da carga horária total) e complementares. As atividades complementares são delimitadas num total 
de 400 horas, com 40 horas semestrais e incluem os projetos de extensão. Também é diferenciado com a inclusão das 
unidades curriculares: Projeto Integrador I e Projeto Integrador II, consideradas um meio de integração das 
competências desenvolvidas tanto na formação básica quanto específica, induzindo ao contato com conhecimento 
recente e inovador. 

2.6. Metodologia. 4 

Justificativa para conceito 4:A metodologia descrita PPC (p. 100) está de acordo as DCN e atende ao desenvolvimento 
dos conteúdos, às estratégias de aprendizagem, ao contínuo acompanhamento das atividades, à acessibilidade 
metodológica e à autonomia do discente. São desenvolvidas ações nesse sentido, tais como: - A contextualização das 
disciplinas do núcleo básico ou profissionalizante com problemas reais do universo profissional do Engenheiro e em 
particular do Engenheiro Eletricista; - A utilização de atividades em laboratório, tanto nas disciplinas do núcleo básico 
quanto naquelas de caráter profissionalizante geral ou específico; - A utilização de atividades práticas que promovam a 
integração entre as diversas disciplinas, utilizando os conceitos destas para resolver problemas concretos de Engenharia 
Elétrica. - A integração entre a teoria e a prática tem como grande aliado os Projetos Integradores (PIs), alocados em três 
fases do curso. Além disso, a integração ocorre no desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso e no Estágio 
Supervisionado. A metodologia coaduna-se com práticas pedagógicas que estimulam a ação discente em uma relação 
teoria-prática. A Matriz Curricular apresenta a carga horária prática e teórica de cada unidade curricular. No total, tem-
se aproximadamente 1/3 da carga horária alocada em atividades de cunho prático (a mesma proporção também pode ser 
encontradas em outros cursos de engenharia Elétrica/Eletrônica do IFSC). Os laboratórios da Área de Eletroeletrônica 
do campus Itajaí têm recebido investimentos importantes no sentido de promover uma infraestrutura adequada e 
atualizada para esse fim, de modo que estão preparados para as exigências dessa carga horária de atividades práticas. A 
matriz contempla projetos integradores I e II, que atuam como uma ação inovadora no curso. Não foram evidenciados 
recursos que proporcionem aprendizagens diferenciadas dentro da área. 

2.7. Estágio curricular supervisionado. Obrigatório para cursos cujas DCN preveem o estágio supervisionado. 
NSA para cursos que não contemplam estágio no PPC (desde que não esteja previsto nas DCN). 

4 

Justificativa para conceito 4:O estágio curricular supervisionado está institucionalizado através do projeto pedagógico 
do curso (PPC) aprovado e encontrado na sua última versão em (http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/2/20/PPC-
ENG4.pdf). Além disso, já existe o regulamento de estágio aprovado no colegiado de curso e que pode ser encontrado 
em (http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/d/d2/Regulamento_Estagio_EEL_ITJ_2019_v1.pdf). O Estágio contempla carga 
horária adequada, com 160 horas, em em atendimento as DCN do curso de graduação em engenharia, orientação cuja 
relação orientador/aluno compatível com as atividades, coordenação e supervisão. Está adequado ao projeto do curso de 
engenharia elétrica no IFSC campus Itajaí, que também contempla outras formas de aprendizado das competências 
próprias da atividade profissional e que integram o itinerário formativo do aluno, tais como: trabalho de conclusão de 
curso (TCC) e atividades complementares (AC). Segundo o PPC, cada orientador pode possuir até 5 orientandos de 
forma que haja compatibilidade de carga horária com as outras atividades desenvolvidas pelo professor orientador. 
Existem convênios celebrados entre o IFSC e empresas da região para desenvolvimento do estágio dentro da área de 
Engenharia Elétrica, incluindo as empresas: FAM ENERGIA RENOVÁVEL, REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA, PRINTBAG EMBALAGENS LTDA, MAQBUSCA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
LTDA, dentre outras, permitindo a integração entre o ensino e o mundo do trabalho e considerando as competências do 
perfil do egresso. Não foi evidenciada a interlocução da IES com os ambientes de estágio, gerando insumo para a 
atualização das práticas de estágio. 

2.8. Estágio curricular supervisionado – relação com a rede de escolas da Educação Básica.   Obrigatório para 
licenciaturas. NSA para os demais cursos. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:O curso é Bacharelado em Engenharia Elétrica. 



2.9. Estágio curricular supervisionado – relação teoria e prática.   Obrigatório para licenciaturas. NSA para os 
demais cursos. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:O curso é Bacharelado em Engenharia Elétrica. 

2.10. Atividades complementares.   Obrigatório para cursos cujas DCN preveem atividades complementares. 
NSA para cursos que não contemplam atividades complementares no PPC (desde que não esteja previsto nas 
DCN). 

4 

Justificativa para conceito 4:No despacho Saneador recomenda-se que, na fase de avaliação, seja verificada a 
regulamentação das atividades complementares (AC), em consonância com as DCNs, quando for o caso. Se o curso não 
tem DCNs ou se as DCNs não exigem atividades complementares, a Instituição não precisa incluí-las. Nesse item, é 
fundamental verificar se a carga horária das Atividades Complementares, SOMADA à carga horária do estágio (quando 
for o caso) excede ou não a 20% da carga horária total do curso (ver DCN específica do curso). Em caso de exceder, 
registrar em Relatório para subsidiar futura decisão da Secretaria. Deve ser verificada, também, a pertinência das AC 
indicadas com as competências que os estudantes do curso deverão desenvolver. As atividades complementares (AC) 
são descritas no PPC atual (p. 103 e 104). Estão institucionalizadas no âmbito do curso, conforme regulamento próprio e 
em consonância com as DCN dos cursos de graduação em engenharia. Consideram a carga horária, a diversidade de 
atividades e de formas de aproveitamento, a aderência à formação geral e específica do discente, constante no PPC. 
Estão previstas AC que deverão integralizar uma carga horária total de 400 horas, bem como complementar os 200 dias 
letivos previstos na LDB 9394/1996. A carga horária do estágio curricular obrigatório é de 160 horas, que somada as 
400 horas de AC resulta em 560 horas, inferior a 20% da carga horária total do curso que é de 4460 horas. A 
contabilização total da carga horária das AC previstas pelo PPC, bem como a sua distribuição mínima frente às 
diferentes modalidades, é pautada pela publicação do Regulamento de AC. O regulamento das atividades foi aprovado 
no Colegiado de curso em 22/12/2016. As atividades complementares têm por objetivo enriquecer o processo de ensino-
aprendizagem visando a variedade e abundância das atividades, pautadas nos eixos principais de atuação do IFSC, 
divididas em quatro grupos: I. atividades de complementação da formação social, humana e cultural; II. Atividades de 
complementação do ensino e de formação profissional; III. Atividades de extensão de cunho comunitário e de interesse 
coletivo; IV. Atividades de iniciação científica, tecnológica e de inovação. As AC são pertinentes com as competências 
que os estudantes do curso deverão desenvolver, contempladas nas DCN. Não foi evidenciada a existência de 
mecanismos comprovadamente exitosos ou inovadores na sua regulação, gestão e aproveitamento. 

2.11. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).   Obrigatório para cursos cujas DCN preveem TCC. NSA para 
cursos que não contemplam TCC no PPC (desde que não esteja previsto nas DCN). 

5 

Justificativa para conceito 5:O trabalho de conclusão de curso está institucionalizado e contemplado no PPC (p. 103 a 
106). Possui regulamento próprio no âmbito do curso e é disponibilizado na sua última versão em 
(http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/2/20/PPC-ENG4.pdf). O TCC possui carga de 140 horas que está adequado ao 
projeto do curso de Engenharia Elétrica no IFSC campus Itajaí, e contempla outras formas de aprendizado e 
desenvolvimento das competências próprias da atividade profissional, que integram o itinerário formativo do aluno, tais 
como: o estágio supervisionado e atividades complementares (AC). Constam no PPC a forma de apresentação esperada 
do TCC, bem como os aspectos relacionados às orientações dos trabalhos pelos professores-orientadores. Manuais de 
apoio à produção de trabalhos são disponibilizados em: 
http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/index.php/EEL_principal_Curso_de_Engenharia_Elétrica. Os TCCs devem ficar disponíveis 
em repositórios próprios do IFSC, acessíveis pela internet. 

2.12. Apoio ao discente. 4 

Justificativa para conceito 4:O apoio ao discente contempla ações de acolhimento e permanência, acessibilidade 
metodológica e instrumental, monitoria, intermediação e acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados, e 
apoio psicopedagógico. Conforme definido pelo Regimento Didático Pedagógico - RDP (disponível em 
https://www.ifsc.edu.br/documents/30725/0/resolucao20_2018_rdp1+%282%29.pdf/61471b68-60c4-4e4a-856a-
15536ba90f54), o discente conta com atendimento extraclasse de duas horas por Unidade Curricular em horário 
previamente acordado com o docente de forma a diminuir as fragilidades oriundas da educação básica. Além disso, 
conforme consta no PPC (p. 106), a Coordenação do Curso é o local de referência para atender os discentes em suas 
demandas relativas ao curso, ao corpo docente ou à instituição. Em situações em que haja necessidade de intervenção 
direta com o discente, a Coordenação do Curso conta com o apoio da Coordenadoria Pedagógica do Campus Itajaí que 
conta com Psicóloga, Assistente Social, Pedagogas, Técnicas em Assuntos Educacionais e Assistentes em 
Administração. Na visita realizada aos ambientes e funcionários da IES, a comissão verificou a existência do Núcleo de 
Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE), que é formado por uma equipe multidisciplinar qualificada 
para voltar o olhar sobre as demandas específicas dos estudantes com necessidades especiais de forma a otimizar o 
processo de ensino-aprendizagem. No que se refere à Assistência Estudantil, o IFSC desenvolve o programa de 
atendimento aos discentes em vulnerabilidade social. Esse programa é regulamentado em normas específicas. Não foram 
evidenciadas ações comprovadamente exitosas ou inovadoras com relação ao apoio discente. 

2.13. Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa. 5 

Justificativa para conceito 5:A gestão do Curso de Engenharia Elétrica é realizada pela Coordenação do Curso de 
Engenharia Elétrica, pelo Colegiado de Curso e pelo Núcleo Docente Estruturante, devidamente instituídos. Através das 
reuniões realizadas com o Coordenador de Curso, integrantes do NDE e da CPA e análise dos relatórios da CPA, a 
comissão constatou que a Gestão do curso considera a autoavaliação institucional e o resultado das avaliações externas 
da IES como insumo para aprimoramento contínuo do planejamento do curso. O curso se encontra em processo de 
reconhecimento e os discentes ainda não participaram do ENADE nos últimos três anos . Existem evidências da 
apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica, como no caso da instituição da monitoria e aquisição de 
equipamentos, observados in loco e relatados na reunião com os discentes. A avaliação realizada pela CPA é periódica e 
inclui o curso de Engenharia Elétrica do IFSC, campus Itajaí. 

2.14. Atividades de tutoria.   Exclusivo para cursos que ofertam disciplinas (integral ou parcialmente) na 
modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016). 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:O curso é 100% presencial. 

2.15. Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria.   Exclusivo para cursos que 
ofertam disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de 
outubro de 2016). 

NSA 



Justificativa para conceito NSA:O curso é 100% presencial. 

2.16. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino-aprendizagem. 5 

Justificativa para conceito 5:As TICs adotadas no processo ensino aprendizagem permitem a execução do projeto 
pedagógico do curso Garantem a acessibilidade digital e comunicação. É utilizado na IES, o sistema Integrado de 
Gestão das Atividades Acadêmicas (SIGAA), que permite a interação entre coordenação de curso, professores e alunos, 
e facilita o acompanhamento do curso, lançamento de notas e frequências da avaliação, como também permite 
disponibilizar aos estudantes diferentes mídias como textos figuras, imagens animadas, áudios, vídeos, e links para 
conteúdo externo, que o docente entenda que estejam relacionados ao conjunto de conteúdos trabalhados na respectiva 
unidade curricular. Adicionalmente, neste sistema é possível interagir com os estudantes através de questionários, 
notícias, tarefas online (individuais ou coletivas) com prazo para entregar. Todo o material colocado no SIGAA fica 
disponibilizado para acesso a qualquer instante do dia, e a partir de qualquer dispositivo (computadores, smartphones e 
tablets). A solicitação de documentos básicos como: histórico parcial e declarações, pode ser feita pelos alunos através 
do site da IES e recebida na secretaria acadêmica com a devida chancela. O IFSC disponibiliza ainda outros meios 
virtuais, como por exemplo o moodle, ambiente no qual os docentes podem explorar para ministrar cursos inteiros em 
caráter EaD. Esta ferramenta está disponível para qualquer docente do IFSC que deseje utilizá-la. Há ainda a 
possibilidade de disponibilização de notas de aula, material para estudo, vídeos e documentos, no ambiente WiKi. 
Alguns docentes optam por esta modalidade por estarem mais familiarizados. O sinal de Wi-Fi é disponibilizado em 
todos os blocos do Campus Itajaí. Existem experiências diferenciadas de aprendizagem baseadas no uso das TICs, como 
o caso projeto de extensão VISIR (https://visir.florianopolis.ifsc.edu.br/visir/index.php/pt?page=AboutPage), que 
consiste de um laboratório virtual. A parte real do laboratório está alocada no campus Florianópolis, e através de acesso 
remoto os estudantes conseguem desenvolver experimentos de eletrônica como se estivessem em um laboratório real. 
Todas as medidas são repassadas em tempo real ao terminal do aluno. Este projeto permite aos estudantes efetuar 
práticas de laboratório em qualquer hora e a partir de qualquer lugar. 

2.17. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).   Exclusivo para cursos que ofertam disciplinas (integral ou 
parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016). 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:O curso é 100% presencial. 

2.18. Material didático.   NSA para cursos que não contemplam material didático no PPC. NSA 

Justificativa para conceito NSA:O curso é presencial e não contempla material didático no PPC. 

2.19. Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem. 4 

Justificativa para conceito 4:No despacho saneador consta a recomendação que, na fase de avaliação, sejam 
verificadas as formas e os procedimentos para avaliação do processo de ensino e aprendizagem, indicando as avaliações 
presenciais, pesos das avaliações, periodicidade das atividades avaliativas e desempenho mínimo necessário para 
aprovação. Em análise realizada na documentação apresentada na visita in loco e nas informações contidas no e-MEC a 
comissão constatou que os procedimentos de acompanhamento e de avaliação, utilizados nos processos de ensino-
aprendizagem, atendem à concepção do curso definida no PPC. Consta no PPC (p. 108 e 109) que a avaliação de 
aprendizagem é realizada conforme o Regulamento Didático Pedagógico (RDP) em vigor no IFSC. No Regulamento 
Didático-Pedagógico (RDP) do IFSC, Capítulo VII, Art. 35, tem-se que a avaliação da aprendizagem terá como 
parâmetros os princípios do PPI e o perfil de conclusão do curso definido no PPC, e no Art. 36, tem-se que os 
instrumentos de avaliação serão diversificados e deverão constar no plano de ensino do componente curricular, 
estimulando o aluno à: pesquisa, reflexão, iniciativa, criatividade, laboralidade e cidadania e que as avaliações podem 
constar de: I - observação diária dos alunos pelos professores, em suas diversas atividades; II - trabalhos de pesquisa 
individual ou coletiva; III - testes e provas escritos, com ou sem consulta; IV - entrevistas e arguições; V - resoluções de 
exercícios; VI - planejamento ou execução de experimentos ou projetos; VII - relatórios referentes aos trabalhos, 
experimentos ou visitas técnicas; VIII - atividades práticas referentes àquela formação; IX - realização de eventos ou 
atividades abertas à comunidade; X - autoavaliação descritiva e avaliação pelos colegas da classe; XI - demais 
instrumentos que a prática pedagógica indicar. Os procedimentos também permitem o desenvolvimento e a autonomia 
do discente de forma contínua e efetiva e resultam em informações sistematizadas e disponibilizadas aos estudantes, 
com mecanismos que garantam sua natureza formativa. No Art. 37 do RDP, consta que o aluno terá nova oportunidade 
de prestar atividades de avaliação não realizadas por motivo de doença ou por falecimento de familiares, convocação do 
judiciário e do serviço militar, desde que encaminhe em até 2 (dois) dias letivos contados do final do afastamento, um 
requerimento à Coordenadoria de Curso, com os documentos comprobatórios do impedimento e no Art. 38, consta que a 
recuperação de estudos, a que todos os alunos têm direito, compreenderá a realização de novas atividades pedagógicas 
no decorrer do período letivo, que possam promover a aprendizagem. No Art. 167 do RDP consta que o resultado da 
avaliação final será registrado por valores inteiros de 0 (zero) a 10 (dez). § 1º O resultado mínimo para aprovação em 
um componente curricular é 6 (seis). Ao aluno que comparecer a menos de 75% (setenta e cinco por cento) da carga 
horária estabelecida no PPC para o componente curricular será atribuído o resultado 0 (zero). O registro de cada 
componente curricular será realizado pelo professor no diário de classe na forma de valores inteiros de 1 (um) a 10 
(dez). A decisão do resultado final, pelo professor, dependerá da análise do conjunto de avaliações, suas ponderações e 
as discussões do conselho de classe final. Os resultados das avaliações são disponibilizados para os discentes pelo 
SIGAA. O NDE, em reunião realizada em 28/07/2016, recomendou a inclusão dos seguintes textos nos Planos de 
Ensino para Padronização da Avaliação no Curso: A sistemática de avaliação considera os conhecimentos adquiridos 
pelo aluno no decorrer do curso, na escola e na disciplina (conhecimento – saber teórico), as habilidades de colocar em 
prática o conhecimento adquirido, gerando soluções reais a problemas práticos (habilidade – saber fazer), e os 
comportamentos que o aluno tem diante de situações do nosso cotidiano e das tarefas que desenvolve no seu dia-a-dia 
(atitude – querer fazer). O conceito final do aluno (apto ou inapto) é obtido a partir da média final (MF) e da frequência 
em sala de aula. A média final (MF) é obtida a partir da média ponderada entre as notas de avaliação continuada (AC) 
(atividades propostas em sala de aula e lista de exercícios), avaliação prática (AP) (média aritmética das notas de 
laboratório), e média das provas (MP), conforme a seguinte fórmula: MF = (AC + AP + 2*MP)/4. Foi observado pela 
comissão que os planos de ensino contém o texto sugerido pelo NDE juntamente com formula de cálculo do conceito 
final. Em cada plano os pesos são aferidos considerando a importância teórica ou prática na disciplina. Assim, passou a 
ser considerado apto ou aprovado o aluno que obtiver média final >= 6.0 e frequência igual ou superior a ¾ da carga-
horária da disciplina. Para os casos em que a MF < 6,0 será realizada uma prova de recuperação, que substituirá a menor 
nota obtida nas provas regulares. Não foram evidenciadas ações concretas para a melhoria da aprendizagem em função 
das avaliações realizadas. 

2.20. Número de vagas. 5 



Justificativa para conceito 5:O número de vagas para o curso está fundamentado em estudos periódicos, quantitativos 
e qualitativos e em pesquisa com a comunidade acadêmica. São ofertadas 80 vagas anuais (40 por semestre) no campus 
Itajaí do IFSC. Este número de vagas está baseado em estudos socioeconômicos quantitativos e qualitativos descritos no 
documento: Síntese Informativa da Microrregião de Itajaí (IFSC 2013), que aponta os dados do Censo da educação 
superior do MEC, em 2012 e apresenta uma detalhada pesquisa de análise da demanda educacional e perfil da região. 
Assim, foi observada uma ampla oferta de cursos técnicos oferecidos pelo IFSC e SENAI/Itajaí, o surgimento do 
PRONATEC na matriz de cursos profissionalizantes da microrregião, em 2014, oferta insuficiente de cursos superiores 
na região, por parte das IES, sobretudo na área de engenharia, incluindo Engenharia Elétrica, o desenvolvimento 
regional e as empresas instaladas na região. Conforme dados apresentados no e-MEC a relação candidatos/vagas 
semestral em Engenharia Elétrica no IFSC/Itajaí varia entre um mínimo de 6,25 (semestre 2016.2) e um máximo de a 
21,55 (semestre 2017.2), observando-se, então uma concorrência e uma demanda relativamente elevada. Foi constatado 
pela comissão que existem 31 docentes comprometidos com o curso, sendo 15 docentes responsáveis as disciplinas 
específicas do curso, que atendem bem as demandas. Os laboratórios contem equipamentos adequados e em número 
suficiente para o desenvolvimento das atividades práticas de ensino e pesquisa, como também as salas de aula e a 
biblioteca. 

2.21. Integração com as redes públicas de ensino.   Obrigatório para licenciaturas. NSA para os cursos que não 
contemplam integração com as redes públicas de ensino no PPC. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é Bacharelado em Engenharia Elétrica e não contempla integração 
com as redes públicas de ensino no PPC. 

2.22. Integração do curso com o sistema local e regional de saúde (SUS).   Obrigatório para cursos da área da 
saúde que contemplam, nas DCN e/ou no PPC, a integração com o sistema local e regional de saúde/SUS. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é na área tecnológica e não tem integração com o sistema local e 
regional do SUS. 

2.23. Atividades práticas de ensino para áreas da saúde.   Obrigatório para cursos da área da saúde que 
contemplam, nas DCN e/ou no PPC, a integração com o sistema local e regional de saúde/SUS. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é Bacharelado em Engenharia Elétrica. 

2.24. Atividades práticas de ensino para licenciaturas.   Obrigatório para licenciaturas. NSA para os demais 
cursos. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é Bacharelado em Engenharia Elétrica. 

Dimensão 3: CORPO DOCENTE E TUTORIAL 4,22 

3.1. Núcleo Docente Estruturante – NDE. 5 

Justificativa para conceito 5:O Curso conta com um Núcleo Docente Estruturante (NDE), o qual foi instituído 
inicialmente pela Portaria N° 59/2015/DG/Campus Itajaí. Foi atualizado pela Portaria Nº 67/2018/DG/Campus Itajaí e 
compreende um total de 11 docentes do curso e a representante da Coordenação Pedagógica, conforme relação a seguir: 
Alfen Ferreira de Souza Junior (Mestre), Carlos Alberto de Souza (Doutor), Cássio Aurélio Suski (Doutor), Fernanda 
Isabel Marques Argoud (Doutora), Wilson Valente Junior (Doutor e Coordenador do Curso), Luiz Fernando Pozas 
(Doutor), Roddy Alexander Romero (Doutor), Karoliny Correia (Doutora), Mathias A. Schramm (Doutor), Marcelo 
Palma de Oliveira (Mestre), Tiago Drummond Lopes (Mestre), Débora Magna Santos C. de Souza (representante da 
Coordenação Pedagógica). Todos os integrantes do NDE atuam em regime de tempo integral, sendo 3 mestres e 8 
doutores, resultando em 91.6% de docentes com titulação stricto sensu. O coordenador do curso possui titulação de 
doutor e integra o quadro do NDE. As atividades do NDE englobam acompanhamento, consolidação e atualização do 
PPC, promovendo estudos e atualização periódica, buscando analisar e adequar os mecanismos de aprendizagem e 
avaliação em conformidade com o perfil do egresso. Observou-se no PPC, bem como nas reuniões junto aos membros 
do NDE, que as orientações das DCNs são consideradas, além de contínuo acompanhamento da evolução de demanda 
do mercado de trabalho. O NDE mantém parte dos seus membros desde o último ato regulatório de autorização do 
curso. O Curso foi criado pelo Conselho Superior (CONSUP) do IFSC, através da Resolução Nº 08 de 30 de Abril de 
2015, conforme o cadastro no E-MEC. 

3.2. Equipe multidisciplinar.   Exclusivo para cursos que ofertam disciplinas (integral ou parcialmente) na 
modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016). 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica. O curso avaliado é presencial. 

3.3. Atuação do coordenador. 5 

Justificativa para conceito 5:A coordenação do curso é exercida pelo professor Wilson Valente Junior, que possui 
graduação em Engenharia Elétrica (2002) pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e mestrado (2006) e 
doutorado (2011) pela mesma IES. O coordenador é docente no IFSC desde 2013 e possui cerca de 18 anos de 
experiência em projeto de P&D, além em projetos da iniciativa privada, destacando experiência na área de Engenharia 
Biomédica e Compatibilidade Eletromagnética. Observa-se que a atuação do coordenador do curso está em 
conformidade com os objetivos do PPC, a fim de atender às demandas de gestão junto a docentes e discentes, realizando 
também acompanhamento didático-pedagógico do curso e representatividade em colegiados superiores. Adicionalmente, 
a coordenação tem empreendido ações de coleta e monitoramento de processos de natureza acadêmica (matrícula, 
transferência de outras IES, validação de componentes curriculares, estágio, monitoria, dentre outros), além do 
acompanhamento da produção científica dos docentes, aquisição bibliográfica, avaliação de retenção por unidades 
curriculares, dentre outros, caracterizados como indicadores, os quais são disponíveis no Portal Wiki da IES, servindo de 
insumos às ações da coordenação, bem como permitem indicar o desempenho das atividades do coordenador. Foi 
observado na visita in loco que o coordenador administra a potencialidade do corpo docente do seu curso de forma ativa, 
favorecendo a integração entre os docentes e discentes, visando promover uma continuidade em as ações frente a gestão 
do curso. 

3.4. Regime de trabalho do coordenador de curso. 5 

Justificativa para conceito 5:A coordenação do curso é exercida pelo Prof. Wilson Valente Junior com regime de 
trabalho de tempo integral, dedicando 10 horas semanais à coordenação de curso, em conformidade com a Portaria Nº 
1401/2015 da IES. O coordenador possui horas adicionais destinadas a gestão e representatividade do curso, totalizando 
14 horas, conforme Plano e Relatório Semestral de Atividades Docentes do coordenador para o semestre 2019-2, 



conforme verificado no documento supracitado. A coordenação do curso atende as demandas existentes que 
compreendem a gestão do curso, além da relação com docentes, discentes e equipe psicopedagógica, bem como a 
representatividade junto aos colegiados superiores. As atividades do coordenador estão documentadas em plano de ação, 
o qual é disponibilizado pelo portal Wiki da IES e contempla um conjunto de indicadores de desempenho das atividades 
da coordenação. O plano de ação detalhado favorece a integração entre os docentes, discentes obtendo uma continuidade 
em suas ações frente a gestão do curso. 

3.5. Corpo docente. 4 

Justificativa para conceito 4:O corpo docente do curso é constituído por 32 docentes, consistindo de 14 doutores e 18 
mestres, resultando em 100% com titulação de mestre/doutor (pós-graduação stricto sensu). Foi observado em reunião 
com corpo docente que este tem buscado explorar a interdisciplinaridade de diversos conteúdos da grade dos 
componentes curriculares, destacando a importância acadêmica e profissional desses conteúdos na formação e atuação 
dos discentes, constituindo-se oportunidades de exercício de raciocínio a partir de fundamentos apresentados na 
literatura especializada e atualizada, além da bibliografia, permitindo aliar conteúdos de componentes curriculares com 
tópicos de pesquisas recentes, buscando relacionar os objetivos de formação e respectivas competências com o perfil do 
egresso (definido no PPC). Nas reuniões com os diversos segmentos e na documentação apresentada a comissão foram 
bastante enfatizados os projetos de extensão, porém não foram encontradas evidências que o corpo docente incentiva a 
produção do conhecimento, por meio de grupos de estudo ou pesquisa e da publicação. 

3.6. Regime de trabalho do corpo docente do curso. 5 

Justificativa para conceito 5:O corpo docente do curso compreende um total de 32 professores, todos atuando em 
regime de trabalho de tempo integral, considerando a dedicação à docência, atendimento aos discentes, além de 
planejamento didático, preparação e correção de avaliações, além da participação em colegiados e NDE (núcleo docente 
estruturante). Há documentação de registros individuais de planos e atividades docentes, a serem utilizados com 
finalidade de aprimoramento contínuo do planejamento e gestão do curso. 

3.7. Experiência profissional do docente.   Excluída a experiência no exercício da docência superior. NSA para 
cursos de licenciatura. 

4 

Justificativa para conceito 4:Todo o corpo docente possui experiência de ensino superior e cerca de 56% dos docentes 
possui experiência profissional em diversas áreas da engenharia elétrica, o que possibilita apresentar relevantes 
problemas práticos em consonância com os fundamentos teóricos dos componentes curriculares, e como destacado em 
reunião, ele(a)s buscam se atualizar quanto aos aspectos da interação entre conteúdo e prática, ampliando a capacidade 
de compreensão da interdisciplinaridade no exercício das atividades. Todo o corpo docente possui experiência de ensino 
superior e cerca de 56% dos docentes possui experiência profissional em diversas áreas da Engenharia Elétrica, o que 
possibilita apresentar relevantes problemas práticos em consonância com os fundamentos teóricos dos componentes 
curriculares, e como destacado em reunião, os docentes buscam se atualizar quanto aos aspectos da interação entre 
conteúdo e prática, ampliando a capacidade de compreensão da interdisciplinaridade no exercício das atividades. Não 
foram encontradas evidências de análises das competências previstas no PPC, considerando o conteúdo abordado e a 
profissão. 

3.8. Experiência no exercício da docência na educação básica.   Obrigatório para cursos de licenciatura e para 
CST da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. NSA para os demais cursos. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica para Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Elétrica na 
modalidade presencial. 

3.9. Experiência no exercício da docência superior. 3 

Justificativa para conceito 3:Todo o quadro docente possui experiência de ensino superior, além de destacada 
experiência de ensino técnico profissional. Cerca de 62% do corpo docente possui tempo de experiência de ensino 
superior de 3 anos. Toda essa experiência lhes possibilita observar dificuldades dos discentes e apresentar os conteúdos 
em consonância com o perfil dos discentes, apresentando exemplos relacionados com os conteúdos dos componentes 
curriculares, além de elaborar atividades contextualizadas que visam fomentar e apoiar o processo de aprendizagem dos 
discentes. Não foram evidenciadas avaliações diagnósticas, formativas e somativas, na parte didático-pedagógica do 
curso, utilizando os resultados para redefinição da prática docente, como também liderança e reconhecimento pela sua 
produção científica. 

3.10. Experiência no exercício da docência na educação a distância.   NSA para cursos totalmente presenciais. NSA 

Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica para Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Elétrica na 
modalidade presencial. 

3.11. Experiência no exercício da tutoria na educação a distância.   NSA para cursos totalmente presenciais. NSA 

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica para Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Elétrica na 
modalidade presencial. 

3.12. Atuação do colegiado de curso ou equivalente. 4 

Justificativa para conceito 4:O colegiado de curso está regulamentado pela Deliberação CEPE/IFSC Nº 004 de 05 de 
abril de 2010. Atualmente, está institucionalizado através da Portaria Nº 128 de 08 de agosto de 2018 da Direção Geral 
do Campus Itajaí. Tem caráter deliberativo, além de prover assessoramento às atividades de ensino, bem como planejar, 
avaliar e acompanhar a implementação do projeto pedagógico e atividades acadêmicas (do curso). O colegiado atua de 
modo institucionalizado, possui representatividade dos segmentos existentes e se reúne com periodicidade regular (2 
vezes por semestre). As reuniões são devidamente registradas em atas e há um sistema automatizado que provê suporte 
ao registro, acompanhamento e execução das questões tratadas e respectivas decisões. Não foram evidenciadas 
avaliações periódicas sobre o desempenho do colegiado de curso, para implementação ou ajuste das práticas 
pedagógicas. 

3.13. Titulação e formação do corpo de tutores do curso.   NSA para cursos totalmente presenciais. NSA 

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica para Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Elétrica na 
modalidade presencial. 

3.14. Experiência do corpo de tutores em educação a distância.   Exclusivo para cursos que ofertam disciplinas 
(integral ou parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016). 

NSA 



Justificativa para conceito NSA:Não se aplica para Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Elétrica na 
modalidade presencial. 

3.15. Interação entre tutores (presenciais – quando for o caso – e a distância), docentes e coordenadores de curso 
a distância.   Exclusivo para cursos que ofertam disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade a distância 
(conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016). 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica para Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Elétrica na 
modalidade presencial. 

3.16. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica. 3 

Justificativa para conceito 3:O corpo docente compreende 32 docentes, dos quais 17 possuem ao menos 4 produções 
nos últimos 3 anos, resultando em aproximadamente 53%. 

Dimensão 4: INFRAESTRUTURA 3,56 

4.1. Espaço de trabalho para docentes em tempo integral. 3 

Justificativa para conceito 3:Há 2 (duas) salas climatizadas, cada contendo 24 baias, que permite acomodar 
individualmente os docentes em regime de trabalho em tempo integral, além de 6 mesas individuais. As salas contam 
ainda 36 armários privativos (cada sala). Em outra sala, há uma impressora que é utilizada para impressão de provas e 
atividades. Há ainda mais duas salas, compartilhadas por professores, para fins de atendimento individual a discente. 
Adicionalmente, há um espaço que conta com sofá, geladeira, microondas e TV e cafeteira e mesa de apoio aos 
docentes. As salas destinadas ao uso individual dos docentes contam com pontos de energia e acesso a Internet. Esse 
espaço de trabalho viabiliza as atividades acadêmicas dos docentes, permitindo-lhes o planejamento didático 
pedagógico, bem como atender às necessidade institucionais. Foi verificado que o espaço de trabalho dispõe de recursos 
de tecnologia da informação e comunicação adequados às atividades dos docentes. A comissão também observou que os 
espaços de trabalho não garantem privacidade para uso dos recursos, para o atendimento a discentes e orientandos, e 
para a guarda de material e equipamentos pessoais, com segurança. 

4.2. Espaço de trabalho para o coordenador. 4 

Justificativa para conceito 4:O espaço de trabalho para o coordenador do curso dispõe de uma mesa, ponto de energia 
e acesso à Internet. O espaço viabiliza as atividades acadêmico-administrativas, possuindo equipamentos adequados a 
fim de atender às necessidade institucionais, além de permitir atendimento em caráter privativo. Na visita ao espaço não 
foi encontrada uma infraestrutura tecnológica diferenciada, possibilitando formas distintas de trabalho. 

4.3. Sala coletiva de professores.   NSA para IES que possui espaço de trabalho individual para todos os docentes 
do curso. 

4 

Justificativa para conceito 4:Há 2 (duas) salas climatizadas, cada contendo 24 baias, que permite acomodar 
individualmente os docentes em regime de trabalho em tempo integral, além de 6 mesas individuais. As salas contam 
ainda 36 armários privativos (cada sala). Em outra sala, há uma impressora que é útilizada para impressão de provas e 
atividades. Há ainda duas salas, compartilhada por professores, para fins de atendimento individual a discente. 
Adicionalmente, há um espaço que conta com sofá, geladeira, microondas e TV e cafeteira e mesa de apoio aos 
docentes. As salas destinadas ao uso individual dos docentes contam com pontos de energia e acesso a Internet. Esse 
espaço de trabalho viabiliza as atividades dos docentes, oferecendo-lhes acessibilidade, bem como o espaço de trabalho 
dispõe de recursos de tecnologia da informação e comunicação adequados às atividades do quantitativo de docentes, 
além de dispor de espaço de convivência para os docentes. Não foram encontradas evidências de apoio técnico-
administrativo próprio. 

4.4. Salas de aula. 3 

Justificativa para conceito 3:Há um conjunto de 4 salas de aula climatizadas, destinadas ao curso, permitindo 
acomodar até 40 alunos. Essas salas contêm quadro branco e datashow, devidamente instalado, para uso didático. As 
salas de aula atendem às necessidades do curso e da IES, dispondo de manutenção regular, além de oferecer conforto e 
dispor de recursos de tecnologia da informação e comunicação apropriados a fim de atender ao desenvolvimento das 
atividades planejadas. As salas não apresentam flexibilidade relacionada às configurações espaciais que possam 
oportunizar distintas situações de ensino-aprendizagem, como também a existência de outros recursos com utilização 
comprovadamente exitosa. 

4.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática. 4 

Justificativa para conceito 4:Existem 2 (dois) laboratórios de informática, sendo um com 40 (quarenta) computadores 
e outro contendo 25 (vinte e cinco) computadores. Os laboratórios são climatizados e disponibilizados aos discentes, 
atendendo às necessidades do curso e institucionais quanto à disponibilidade de equipamentos, oferecendo conforto 
moderado, e provendo estabilidade e velocidade de acesso à internet e rede sem fio, sendo o espaço físico considerado 
apropriado. Os laboratórios dispõem de hardware e software atualizados. Não há evidências de avaliação periódica dos 
laboratórios de sua adequação, qualidade e pertinência. 

4.6. Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC). 3 

Justificativa para conceito 3:A comissão realizou visita à Biblioteca da IES e observou que a mesma dispõe de amplo 
espaço para fins de leitura e estudo. É composta de 9 (nove) mesas com 4 (quatro) cadeiras, além de 6 (seis) 
computadores para consulta e acesso à Internet, uma sala de estudo individual permitindo acomodar até 5 (cinco) 
usuários, 3 (três) salas para estudo em grupo e um mini auditório que acomoda 24 (vinte e quatro) pessoas. Também, a 
comissão pode constatar que o acervo físico correspondente às Unidades Curriculares (UC) estão disponíveis na 
biblioteca do Campus, conforme relacionado no PPC. O acervo virtual oferecido pela IES é feito por meio da plataforma 
de EBSCOHost, permitindo que os usuários possam acessar mais de 172 mil títulos de todas as disciplinas acadêmicas, 
de qualquer local, através de computador ou aplicativo celular. Além disso, a IES dispõe de acesso aos periódicos do 
portal Capes. O acervo físico está tombado e informatizado, é adequado aos conteúdos das unidades curriculares 
conforme consta no PPC e, está atualizado, conforme a natureza das unidades curriculares. Os usuários (estudantes e 
professores) podem acessar o acervo via internet através de senha individualizada no sistema Sophia (sistema de 
biblioteca integradas do IFSC), para realizarem consulta, reserva ou renovação de livros. Esse sistema também permite 
que a bibliotecária possa emitir relatórios de consulta, reservas, renovações por períodos. O sistema permite até 5 
exemplares por usuário com duração de 15 dias cada. A bibliografia básica de cada unidade curricular está aprovada 
pelo NDE, constando no PPC e considerada apropriada quanto as UCs e conteúdos especificados no PPC, além de ser 



atualizada à especificidade das UCs. Adicionalmente, para o acervo virtual, observou-se que a IES dispõe de instalações 
e recursos tecnológicos para atender às necessidades dos usuários para fins de estudo, leitura e aprendizagem. Não 
foram evidenciados exemplares, ou assinaturas de acesso virtual, de periódicos especializados que suplementam o 
conteúdo administrado nas UC, como também o gerenciamento para atualizar a quantidade de exemplares e/ou 
assinaturas de acesso mais demandadas, sendo adotado plano de contingência para a garantia do acesso e do serviço. 

4.7. Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC).   Considerar o acervo da bibliografia 
complementar para o primeiro ano do curso (CST) ou para os dois primeiros anos (bacharelados/licenciaturas). 

3 

Justificativa para conceito 3:Com relação a bibliografia complementar, a comissão pode constatar que o acervo físico 
correspondente às unidades Curriculares está disponível na biblioteca do Campus e em conformidade ao relacionado no 
PPC. O acervo está tombado e informatizado, é adequado aos conteúdos das unidades curriculares (UC) em 
conformidade com o PPC e, está atualizado, conforme especificidade das UCs. Os usuários têm acesso ao acervo através 
da internet através de senha individualizada via sistema Sophia a fim de fazer consulta, reserva ou renovação de livros. 
O sistema também permite que a bibliotecária emita relatórios de consulta, reservas, renovações por certos períodos. O 
sistema permite até 5 exemplares por usuário com duração de 15 dias cada. A bibliografia complementar de cada 
unidade curricular está aprovada pelo NDE uma vez que consta no PPC, tendo sido referendada pelo NDE comprovando 
a compatibilidade de título quanto a quantidade de exemplares necessários a quantidade de alunos. Adicionalmente, para 
o acervo virtual, observou-se que a IES dispõe de instalações e recursos tecnológicos para atender às necessidades dos 
usuários para fins de estudo, leitura e aprendizagem. Não foram evidenciados exemplares, ou assinaturas de acesso 
virtual, de periódicos especializados que complementam o conteúdo administrado nas UC, como também o 
gerenciamento para atualizar a quantidade de exemplares e/ou assinaturas de acesso mais demandadas, sendo adotado 
plano de contingência para a garantia do acesso e do serviço. 

4.8. Laboratórios didáticos de formação básica.   NSA para cursos que não utilizam laboratórios didáticos de 
formação básica, conforme PPC. 

3 

Justificativa para conceito 3:Os laboratórios didáticos estão implantados e são de uso compartilhado com os alunos do 
curso técnico integrado ao ensino médio. Há 2 (dois) laboratórios de informática, um laboratório com 40 
microcomputadores e outro com 25. Adicionalmente, há um Laboratório de Física (até 40 discentes), um Laboratório de 
Química (até 40 discentes), 2 (duas) Salas de Desenho Técnico (até 25 estudantes e uma Infraestrutura (fábrica) com 
laboratórios da área de Mecânica (metrologia, soldagem, hidráulica e pneumática). Esse conjunto de laboratórios 
didáticos atendem às necessidades do curso, em conformidade com o PPC e normas de funcionamento, utilização e 
segurança. Apresentam moderado conforto e manutenção regular, havendo serviços de apoio técnico e disponibilidade 
de recursos de tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas. Os 
laboratórios dispõem de materiais e equipamentos adequados às necessidades de espaço físico e quantitativo de 
discentes. Não foi evidenciada uma avaliação periódica quanto às demandas, aos serviços prestados e à qualidade dos 
laboratórios, com resultados utilizados pela gestão acadêmica para planejar o incremento da qualidade do atendimento, 
da demanda existente e futura e das aulas ministradas. 

4.9. Laboratórios didáticos de formação específica.   NSA para cursos que não utilizam laboratórios didáticos de 
formação específica, conforme PPC. 

5 

Justificativa para conceito 5:Na visita realizada pela comissão foram constatados a existência de 11 (onze) 
laboratórios didáticos de formação especifica implantados, denominados: - Laboratório de Circuitos Elétricos (em duas 
salas); - Laboratório de Eletrônica; - Laboratório de Máquinas Elétricas; - Laboratório de Automação Industrial; - 
Laboratório de Instalações Elétricas; - Laboratório de Eletromagnetismo; - Laboratório de Microprocessadores; - 
Laboratório de Sistemas de Comunicação; - Laboratório de Sistemas de Potência; - Laboratório de Eletrônica de 
Potência (em implantação); - Laboratório de Projetos. Os laboratórios acomodam adequadamente equipamentos e os 
insumos de forma satisfatória para uma turma. Todos estão mobiliados com bancadas, armários e cadeiras de conforto 
moderado. Esses laboratórios atendem satisfatoriamente às necessidades do curso em conformidade com o PPC, Os 
discentes relataram que as aulas práticas tem sido realizadas nestes laboratórios de forma satisfatória e segundo o 
coordenador do Curso o laboratório de Eletrônica de Potência está em fase de implantação e as aulas desta disciplina 
estão sendo ministradas no Laboratório de Circuitos Elétricos. Os laboratórios contam com materiais e equipamentos 
adequados às necessidades das atividades a serem desenvolvidas e quantitativo de discentes. E, conforme entrevistas, há 
acompanhamento e avaliações regulares a fim identificar demandas de melhoria nos laboratórios. Anexo aos 
laboratórios existe um almoxarifado com técnicos disponíveis para manutenção dos equipamentos e controle do estoque 
de componentes eletroeletrônicos, através de um programa de computador, a serem usados em atividades didáticas e 
desenvolvimento de projetos pelos discentes, evidenciando os resultados utilizados pela gestão acadêmica para planejar 
o incremento da qualidade do atendimento, da demanda existente e futura e das aulas ministradas. 

4.10. Laboratórios de ensino para a área de saúde.   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que 
contemplado no PPC e DCN. NSA para os demais cursos. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica para Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Elétrica. 

4.11. Laboratórios de habilidades.   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplado no PPC. 
NSA para os demais cursos. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica para Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Elétrica. 

4.12. Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados.   Obrigatório para os cursos da área de saúde, 
desde que contemplado no PPC. NSA para os demais cursos. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica para Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Elétrica. 

4.13. Biotérios.   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplado no PPC. NSA para os 
demais cursos. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica para Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Elétrica. 

4.14. Processo de controle de produção ou distribuição de material didático (logística).   NSA para cursos que 
não contemplam material didático no PPC. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, pois o curso não contempla material didático no PPC. 

4.15. Núcleo de práticas jurídicas: atividades básicas e arbitragem, negociação, conciliação, mediação e 
atividades jurídicas reais.   Obrigatório para Cursos de Direito, desde que contemplado no PPC. NSA para os 

NSA 



demais cursos. 

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica para Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Elétrica. 

4.16. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).   Obrigatório para todos os cursos que contemplem, no PPC, a 
realização de pesquisa envolvendo seres humanos. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica. O curso não contempla, no PPC, a realização de pesquisa envolvendo 
seres humanos. 

4.17. Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA).   Obrigatório para todos os cursos que contemplem no 
PPC a utilização de animais em suas pesquisas. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica. O curso não contempla no PPC a utilização de animais em suas 
pesquisas. 

Dimensão 5: Considerações finais. 
 

5.1. Informar o nome dos membros da comissão de avaliadores. 
 

Manuel Leonel da Costa Neto (Ponto focal) 
Antonio Mendes da Silva Filho 

5.2. Informar o número do processo e da avaliação. 
 

Avaliação No 155192 
No do Processo: 201901641 

5.3. Informar o nome da IES e o endereço (fazer o devido relato em caso de divergência). 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA (IFSC) 
Endereço: Av. Abrahão João Francisco, 3899 - Ressacada 
Itajaí, Santa Catarina, 88307-302 

5.4. Informar o ato autorizativo. 
 

Avaliação com vistas ao Reconhecimento do Curso Bacharelado em Engenharia Elétrica. 

5.5. Informar o nome do curso, o grau, a modalidade e o número de vagas atuais. 
 

Curso: ENGENHARIA ELÉTRICA 
grau: bacharelado 
modalidade: presencial 
número de vagas anual: 80, sendo 40 por turma (semestre) 

5.6. Explicitar os documentos usados como base para a avaliação (PDI e sua vigência; PPC; relatórios de autoavaliação - 
informar se integral ou parcial; demais relatórios da IES).  

Para esta avaliação, documentos que serviram de base comprendem: PDI 2015 - 2019, 8ª revisão do PPC (datado de novembro de 
2019), relatórios da biblioteca, estágios, pesquisa, extensão, planos de ensino, além dos relatórios de auto-avaliação 2016 a 2017. 

5.7. Redigir uma breve análise qualitativa sobre cada dimensão. 
 

1. Organização Didático-Pedagógica 
 
A IES apresentou o PDI da instituição de 2015-2019 e o novo PPC. O curso apresenta objetivos, justificativa para sua criação e 
um perfil do egresso adequado e em conformidade com a demanda profissional da região. A grade curricular promove uma 
formação por competências e habilidades, havendo consonância entre elas e as unidades curriculares oferecidas pelo curso. A 
instituição provê apoio ao discente. Os atributos da IES e curso observados são refletidos nos indicadores da avaliação. 
 
2. Corpo Docente e Tutorial 
 
O corpo docente do curso de Engenharia Elétrica da IES possui experiência docente e profissional. Todo o corpo docente atua em 
regime de tempo integral, permitindo-lhes ampla dedicação às atividades. Todo corpo docente possui mestrado e/ou doutorado, 
que aliada a experiência profissional promove a relação técnico-científica, bem como oportunidades de explorar a 
interdisciplinaridade no curso. O coordenador do curso tem experiência docente no ensino superior, além da profissional e gestão 
do curso. Os atributos obervados são refletidos nos indicadores da avaliação. 
 
3. Infraestrutura 
A visita a todas as instalações, programadas na agenda da avaliação, foram realizadas em companhia do coordenador. Foram 
verificadas as informações disponibilizadas no sistema e-MEC e confrontadas com os ambientes do curso. Vale ressaltar a 
qualidade observada nos espaços físicos (prédio com ambientes limpos, bem conservados e arejados com dimensões e mobília 
adequadas). A biblioteca tem espaço amplo, além de oferecer acesso a internet através de rede sem fio. A quantidade do acervo 
físico atende aos discentes segundo visita e relatos. As salas de aulas do curso atendem as necessidades do curso, dispondo de 
cadeiras confortáveis, sendo todas as salas climatizadas, além de possuírem datashow, acústica, iluminação e mobiliário adequado. 
O curso de Engenharia Elétrica conta com laboratórios de formação básica: Química, Física e Informática, além de 11 (onze) 
laboratórios de formação específica. 
Os laboratórios são confortáveis, limpos e dispõem de materiais adequados para o quantitativo de alunos. Na reunião com os 
discentes verificou-se que os materiais atendem de forma satisfatória o curso. A IES utiliza os laboratórios como sala para de 
trabalhos dos professores de tempo integral. A estrutura atende as necessidades da instituição e viabiliza as ações acadêmicas 
planejadas. Os laboratórios dispõem de recursos para as necessidades existentes. Os docentes dispõem de sala para atendimento 
individual aos discente, havendo espaço de convivência dos professores do curso. Os docentes do curso dispõem de ampla sala, 
segmentada em baias individuais, separando o espaço de cada docente, além de contarem armários individualizados privativos. Há 
sala compartilhada para todos com objetivo de uso de impressora. A estrutura da IES viabiliza a realização do conjunto de 
atividades do curso. Os atributos observados de infraestrutura da IES são refletidos nos indicadores da avaliação. 

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final : 



CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES 

Esta comissão tendo realizado as ações previstas para a avaliação, bem como Análise Preliminar anterior a viagem, realizou a visita in loco, 
a partir das qual promoveu ajustes na Análise Preliminar e seguiu a agenda de visita, previamente acordada com a IES, procedendo as 
observações que subsidiaram as verificações dos atributos das três dimensões avaliadas, todas integrantes deste relatório, em conformidade 
com os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente. 
 
Em razão do acima exposto e considerando ainda os referenciais de qualidade e diretrizes do instrumento de avaliação, os resultados 
obtidos refletem os atributos observados durante a avaliação. 

CONCEITO FINAL CONTÍNUO CONCEITO FINAL FAIXA 

4,09 4 
 

 


