Consulta pública sobre a Ampliação e Atualização do Plano de Oferta de Cursos e Vagas do
IFSP câmpus de São José dos Campos
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é um documento que define a missão da Instituição e as estratégias para atingir as metas e objetivos, abrangendo um período de cinco anos. Faz parte do PDI a
elaboração do Projeto Político Pedagógico e da sua Organização Didático-Pedagógica.
A atual fase de elaboração do PDI (2019-2013) contempla a consulta ao público sobre a possibilidade de abertura e atualização do quadro de cursos e vagas existentes nos câmpus.
Conforme o eixo de atuação tecnológica adotada no câmpus e os balisadores alcançados durante a vida do IFSP-SJC, este formulário considera tais dados para abordar as possibilidades disponíveis para a
atualização ou criação de novos cursos e vagas no câmpus de São José dos Campos.

A opinião de todos é de grande importância para que possamos atender de forma igualitária os anseios e necessidades da comunidade integrande do IFSP-SJC.

Há 5 perguntas neste questionário

Questões para a análise da Oferta de Cursos e Vagas
[]Seguimento participante *
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Discente
Docente
Técnico-Administrativo
Público Externo ao IFSP-SJC

[]

O Ministério da Educação solicita que cada câmpus dos IFs tenham 10% do número de alunos matriculados como vagas disponíveis para a modalidade de cursos PROEJA
(PROGRAMA NACIONAL DE INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COM A EDUCAÇÃO BÁSICA NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS).
A modalidade de cursos PROEJA-FIC têm duração de 2 anos. A quantidade de alunos ingressantes é igual aos ingressantes da engenharia desta forma esses cursos competem
em utililização de recursos e de docentes. Considerando que o câmpus IFSP-SJC já está com o seu quadro de vagas de professores e técnico-admistrativos completo e que sua
infraestrutura física está no limite de atendimento para o número de alunos, se você votar a favor da abertura de um curso na modalidade PROEJA-FIC poderá acarretar a não
abertura de futuras turmas de qualquer um dos cursos de Engenharia do câmpus. Observamos que nos últimos anos os cursos de engenharia ofertados tiveram uma grande
procura no SISU, ou seja, no Campus de São José dos Campos e não estão apresentando desistência de alunos nos cursos, por isso não possui nenhuma justificativa que
possibilite a descontinuidade do curso.
Assim, a sua opinião sobre a abertura de um curso na modalidade PROEJA-FIC é:

*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Sou a favor da abertura do PROEJA-FIC e fechamento de uma das Engenharias
Sou contra a abertura do PROEJA-FIC e fechamento de uma das Engenharias

[]

O Ministério da Educação solicita que cada câmpus dos IFs tenham 10% do número de alunos matriculados como vagas disponíveis para a modalidade de cursos PROEJA
(PROGRAMA NACIONAL DE INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COM A EDUCAÇÃO BÁSICA NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS).
A modalidade de cursos PROEJA-MÉDIO têm duração de 3 anos. A quantidade de alunos ingressantes é igual aos ingressantes dos curos técnicos
concomitantes/subsequentes desta forma esses cursos competem em utililização de recursos e de docentes. Considerando que o câmpus IFSP-SJC já está com o seu quadro de
vagas de professores e técnico-admistrativos completo e que sua infraestrutura física está no limite de atendimento para o número de alunos, se você votar a favor da abertura
de um curso na modalidade PROEJA-MÉDIO poderá acarretar a não abertura de futuras turmas de qualquer um dos cursos de técnicos concomitante/subsequente do câmpus.
Assim, a sua opinião sobre a abertura de um curso na modalidade PROEJA-MÉDIO é:

*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Sou a favor da abertura do PROEJA-MÉDIO e fechamento de um dos Cursos Técnicos Conc/subsequente
Sou contra a abertura do PROEJA-MÉDIO e fechamento de um dos Cursos Técnicos Conc/subsequente

[]
Os cursos de pós-graduação possuem uma grande importância na formação de um profissional e na
estruturação de uma instituição de ensino. Devido a característica de desenvolvimento de projetos e análise
de informação, essa modalidade de curso permite a entrada de poucos alunos por período de seleção. Assim,
a utlização de recursos de docentes e aulas é baixa, podendo ser perfeitamente absorvida pelo corpo docente
atual do câmpus. No entanto, para complementar a formação dos profissionais formados nos cursos de
licenciatura e engenharia do câmpus, seria de grande importância a abertura de uma pós-graduação voltada
para esse público.
Considerando os balisadores e eixo acadêmico do câmpus, a sua opinião sobre a abertura de mais cursos de
pós-graduação no câmpus de São José dos Campos, seria:
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Sou a favor da abertura de novos cursos de pós-graduação no câmpus
Sou contrário à abertura de novos cursos de pós-graduação no câmpus

[]Deixe para o IFSP-SJC suas opiniões e/ou sugestões sobre a ampliação e atualização do quadro de oferta de
cursos e vagas.
Por favor, coloque sua resposta aqui:

A Comissão Local do PDI IFSP-SJC agradece a sua participação.

Enviar questionário
Obrigado por ter preenchido o questionário.

