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Field summary for seguimento
Seguimento participante
Answer
Discente (A1)
Docente (A2)
Técnico-Administrativo (A3)
Público Externo ao IFSP-SJC (A4)
No answer
Not completed or Not displayed

Count
81
31
16
21
1
86

Percentage
34.32%
13.14%
6.78%
8.90%
0.42%
36.44%
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Field summary for proejafic
O Ministério da Educação solicita que os 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
tem 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:
Answer

Count

Sou a favor da abertura do PROEJA-FIC e fechamento de uma das
Engenharias (A1)
Sou contra a abertura do PROEJA-FIC e fechamento de uma das
Engenharias (A2)
No answer
Not completed or Not displayed

19

Percentag
e
8.05%

130

55.08%

1
86

0.42%
36.44%
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Field summary for proejafic
O Ministério da Educação solicita que os 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
tem 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:
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Field summary for proejamed
O Ministério da Educação solicita que os 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 PROEJAMÉDIO tem 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 técnicoadmistrativos 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 PROEJAMÉDIO é:
Answer

Count

Sou a favor da abertura do PROEJA-MÉDIO e fechamento de um
dos Cursos Técnicos Conc/subsequente (A1)
Sou contra a abertura do PROEJA-MÉDIO e fechamento de um dos
Cursos Técnicos Conc/subsequente (A2)
No answer
Not completed or Not displayed

58

Percentag
e
24.58%

91

38.56%

1
86

0.42%
36.44%
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Field summary for proejamed
O Ministério da Educação solicita que os 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 PROEJAMÉDIO tem 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 técnicoadmistrativos 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 PROEJAMÉDIO é:
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Field summary for posgraduacao
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. Desta forma, para
complementar a formação dos profissionais formados nos cursos de licenciatura e
engenharia do câmpus, seria de grande importância a abertura de uma pósgraduação voltada para esse público. Considerando os balisadores e eixo
acadêmico do câmpus, a sua opinião sobre a abertura de mais cursos de pósgraduação no câmpus de São José dos Campos, seria:
Answer

Count

Sou a favor da abertura de novos cursos de pós-graduação no câmpus
(A1)
Sou contrário à abertura de novos cursos de pós-graduação no câmpus
(A2)
No answer
Not completed or Not displayed

128

Percentag
e
54.24%

21

8.90%

1
86

0.42%
36.44%
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Field summary for posgraduacao
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. Desta forma, para
complementar a formação dos profissionais formados nos cursos de licenciatura e
engenharia do câmpus, seria de grande importância a abertura de uma pósgraduação voltada para esse público. Considerando os balisadores e eixo
acadêmico do câmpus, a sua opinião sobre a abertura de mais cursos de pósgraduação no câmpus de São José dos Campos, seria:
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Field summary for sugestoes
Deixe para o IFSP-SJC suas opiniões e/ou sugestões sobre a ampliação e
atualização do quadro de oferta de cursos e vagas.
Answer
Answer
No answer
Not completed or Not displayed
ID
380

381

Count
36
114
86

Percentage
15.25%
48.31%
36.44%

Response
Considero de elevada importância que os membros da comunidade
escolar e população externa estejam esclarecidos para poderem
opinar nos rumos da instituição, por isso parabenizo pela iniciativa de
inserirem informações relevantes para a tomada de decisão no
questionário, no entanto, por serem insuficientes, tornam-se
tendenciosas. Não está claro qual a diferença entre PROEJA FIC e
PROEJA MÉDIO, ou mesmo quais cursos poderiam ser ofertados
considerando nossos recursos humanos e o rol disponibilizado pelo
MEC. Não está claro se há demanda regional por algum desses
cursos, ou mesmo por quais cursos há demanda em nossa região.
Não está claro qual a evasão de nossos cursos ou se nossos
estudantes estão satisfeitos com os modelos oferecidos. Eles têm
alguma sugestão? Não está claro o que a comunidade escolar e
público externo esperam de nós, instituição de ensino pública,
financiada com dinheiro público, e concebida para proporcionar
impacto regional. Qual impacto nós causamos até o momento?
Talvez este modelo de questionário não seja o melhor formato para
acessar essas opiniões, uma vez que não proporciona
esclarecimentos, mas apenas mais perguntas. Precisamos de mais
informações e cada uma delas será obtida a partir de um instrumento
de levantamento. Outros campi têm realizado audiências públicas.
Considero um formato interessante, desde que bem planejado para
de fato esclarecer, pois proporciona encontro, do qual podem surgir
parcerias e articulações importantes para o futuro de nossa
instituição.
- Discutir de modo mais abrangente a possível alteração dos cursos
integrados ao Ensino Médio de 3 para 4 anos, consultando a
comunidade interna do IFSP e a comunidade externa. Realizar,
concomitantemente, um estudo dos impactos positivos e negativos
que tal alteração possa gerar.
- Incluir no PDI 2019-2023 a possibilidade de estudo da viabilidade e
a implantação do curso Técnico em Orientação Comunitária
Integrado ao Ensino Médio.
- Considerar no PDI 2019-2023 a possibilidade de oferta de cursos à
distância, ou semi presenciais, assim como o estabelecimento de
parcerias com outras instituições na cidade de São José dos Campos
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384

387

391

397

405

406
407

e com outros câmpus.
Poderia haver mais cursos de pós graduação, em horário noturno, já
que muitos professores não puderem cursar por conta do horário.
Trazer o mestrado para o campus de SJC, na área de ensino da
matemática, como já há em sp.
A divisão de verba das redes Federais é feita pelo CONIF e um dos
principais critérios é abertura de integrado, licenciatura e PROEJA.
As engenharias são importantes, mas bastava apenas uma. O IF tem
que focar no que para que foi criado.
Devido as dificuldades diversas que esse campus têm, transformar
um dos cursos técnicos Conc/Sub em Proeja-Médio parece ser o
mais razoável, pois assim manteria o aproveitamento dos
professores já lotados no campus e poderia ofertar a base comum e
as disciplinas dos técnicos em turnos diferentes, ou criar um turno
diferenciado como foi criado para a Engenharia em Contr e
Automação. Uma maneira também de minimizar os impacto é
oferecer as disciplinas permitidas por lei em formato de EaD.
Seria de grande valia, a abertura de cursos de licenciatura, na área
de humanas, no IFSP -SJC uma vez que a cidade de SJC não
possui cursos de licenciatura em universidades públicas. A abertura
de um mestrado na área da educação, também pode contribuir, para
a formação de docentes mais capacitados, afim de atender a
demanda da cidade.
Na minha opinião, acho necessário manter todos os cursos de
engenharia, pois são os cursos mais procurados e porque aqui em
São José dos Campos não tem boas opções de faculdades publicas
de engenharia
Seria muito interessante a oferta de mestrados.
1) Sim. Existe uma justificativa de possibilite a descontinuidade de
uma Engenharia: a necessidade de ser ofertar a EJA, se, no caso, for
FIC. Portanto, achei os comentários finais desta questão totalmente
tendenciosos.
2) O número de ingressantes na EJA/Médio não é igual ao número de
ingressantes nos cursos técnicos concomitantes/subsequentes, visto
que são 40 vagas anuais para a EJA e 80 vagas anuais para o
técnico em questão (40 por semestre). Além disso, hoje, no noturno,
temos 4 turmas de, teoricamente, 40 alunos cada por técnico, ou
seja, 160; na EJA, teríamos 3 turmas de, teoricamente, 40 alunos
cada, ou seja, 120 (estou desconsiderando as evasões, obviamente;
até porque teria que considerá-las para ambos os casos). Mais uma
vez, o número não é o mesmo.
3) Satisfeit@ em ler esta terceira questão, visto que, no primeiro
questionário, ela estava completamente tendenciosa para que se
abrisse pós-graduação na área das engenharias, em detrimento ou
não da pós já existente na área da Educação, o que não é problema
algum no campus SJC, visto que devemos ter 50% de nossas vagas
para a Educação Básica e 20% para as Licenciaturas.
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418
421
424

430

439
451

459

465

471
477
479
489
498

501
505
508

Sou a favor da abertura de novos cursos de Pós Graduação na área
de Humanas , como também a abertura de cursos Stricto Sensu.
Toda qualquer forma legal de fazer educação é bem -vinda!!
O formulário continua tendencioso e deixa claro para quem responde
qual resposta é a esperada por quem elaborou o questionário.
Também é triste perceber que não consideram que a pós graduação
já existente no campus contempla a formação dos alunos das
licenciaturas. Se uma pós em Docência na Educação Básica não
complementa a formação de profissionais dos cursos de licenciatura,
não sei para que ela serve então. Em tempo, vale ressaltar que sou
contra qualquer curso de pós graduação no campus atualmente, não
há espaço e estrutura para um mestrado e não há docentes da área
de educação suficientes para tocar uma pós em docência.
Gente, vocês não sabem fazer questionário ou é mau caratismo
mesmo? Vocês estão definindo o que o deve ser respondido direto
nas perguntas.
É sério isso?
Aviso pra quem escreveu essas questões: Posta no seu facebook ou
crie um blog, por que isso num formulário institucional tá ridículo
Sou contra a qualquer fechamento independente do curso e do
câmpus.
Gostaria que houvesse a possibilidade da abertura de um curso
proeja (ou da substituição de um dos cursos do integrado) em alguma
área técnica mais próxima da área de artes ou ciências humanas
(como o de "orientação comunitária", por exemplo) que os
professores do núcleo comum pudessem oferecer.
Cursos de pós-graduação voltados para a área de Educação, pois o
município de São José dos Campos já possui muitas pós voltadas
para a área de engenharia!
Sugiro abertura de curso tecnico em geologia, profissional fortemente
requisitado em varias, tais como petróleo, mineração, meio ambiente,
entre outras. Não existe a disponibilidade desse curso no Estado de
São Paulo.
Os cursos técnicos subsequente e concomitante são excelentes e a
região tem carência de técnicos nessas áreas.
Engenharia Elétrica
EAD
Necessário ampliação do campus
Novo curso integrado de Química/Química indústrial, por conta da
faculdade de química, já é uma ajuda e um auxílio para sua
execução.
Eu não quero que feche a engenharia porque é importante para a
construção dos cidadãos
Q não quer que feche a engenharia pq é importante para a
construção dos cidadãos
Deveria criar uma parceria com a prefeitura para expandir a
capacidade do campus, com o intuito de alocar o proeja em um outro
local, trazendo maior investimento do IFSP - São Paulo para
contratação de novos docentes e instalação dessa nova estrutura
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511
514
522
549
551
558
562

568

579

583

602

O campus já está no limite, a entrada de uma nova turma de Proeja
prejudicará os alunos que já estudam lá.
O campus deveria ofertar mais vagas para licenciatura em
matemática.
Gostaria que fosse aberto um curso de pós graduação voltado para a
matemática aplicada.
Criação de Curso de Pós Graduação (Mestrado ou Doutorado) em
Engenharia Matematica
Gostaria muito de um curso de jornalismo
não quero que feche a engenharia porque é importante para a
construção dos cidadãos
Abrir um curso de Proeja e fechar um curso de engenharia vai contra
qualquer evolução educacional, visto que o instituto é a única
universidade federal da cidade, já os cursos de Proeja, várias outras
instituições oferecem.
O que está sendo cogitado irá dar vários passos para trás no quesito
educacional
Acho que antes de qualquer oferta de vagas, o problema de estrutura
deve ser resolvido. Ambas as propostas, tanto de turmas de
engenharia quanto o proeja, são cursos necessários, principalmente
em questão de qualidade.
O IF São José dos Campos merece um espaço físico maior. Sou a
favor da inclusão, da melhoria do ensino. Não concordo com essa
política de ter que tirar o que não temos para dar espaço para outros
que também podem ter o seu espaço. O IF de São José dos Campos
merece também ter um curso de engenharia elétrica.
Como foi bem descrito é reconhecida a importância de
disponibilização de vagas do PROEJA, porém isso não pode refletir
em retrocesso nos trabalhos do IFSP SJC que já são consolidados e
de sucesso.
O mais correto seria fechar um curso técnico, no caso o que possui
menor demanda, estamos em uma cidade industrial onde a busca por
engenheiros será muito grande sempre e o curso acabou de abrir.
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