
 
 

 

Reitora: Rua General Osório, 932 – Bairro Centro – Pelotas/ RS – CEP 96020-000 – Telefone (53) 3309- 1750 - DDI (53) 3309-1759   Atualização 28/07/2015 
 

1 
Diretoria de Desenvolvimento Institucional 

Coordenadoria de Gestão Sustentável 

Avaliação I Seminário IFSul Sustentável – 18/11/2014 

Descrição do Item Totalmente Parcialmente Não atende Resultado Resultado (%) 

O conteúdo foi relevante para seu aprimoramento pessoal e profissional? 12 (92,30%) 1 (7,69%)  
13 

92,30% 

O articulador demonstrou domínio dos conteúdos trabalhados? 12 (92,30%) 1 (7,69%)  13 92,30% 

A divulgação do evento foi adequada? 5 (38,46%) 7 (53,84%) 1 (7,69%) 13 53,84% 

O evento atendeu suas expectativas? 10 (76,92%) 3 (23,07%)  
13 

76,92% 

 

Descrição do Item SIM Não Total 
Resultado Resultado (%) 

Você pretende participar de outras ações propostas? 13 (100%) 0  13 100% 

Você conhecia o PLS 7 (53,84%) 6 (46,15%)  
13 

53,84% 

Descreva os pontos positivos: 

Troca de experiências com os outros NUGAIs; 
Informações da reitoria sobre a planilha PLS; 
Proposta das reuniões de forma itinerante; 
Uso do blog para comunicação entre os câmpus, até mesmo para resolver as suas dificuldades; 
Compartilhamento de experiências; 
Esclareceu as ações/ atribuições dos NUGAIs; 
Determinação/ fixado a data da próxima reunião, motivando o grupo; 
Exposição de práticas e atividades; 
O IFSul deve centralizar o apoio aos NUGAIs, tanto financeiro quanto RH; 
Replicar e aprimorar várias ações 
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Diretoria de Desenvolvimento Institucional 

Coordenadoria de Gestão Sustentável 

Descreva os pontos que devem ser melhorados 

Melhorar a divulgação do seminário, mandando para os e-mails dos NUGAIs; 
Melhoria na definição do papel dos NUGAIs por câmpus, atendendo as necessidades da instituição e do que está proposto no Regimento 
Interno; 
Apoio da coordenação geral, mais especificamente no trabalho dos núcleos de cada câmpus; 
Mais reuniões para discutirmos formas de gerar fundos para projetos futuros; 
Determinar e aprimorar a programação, podem ser incluídas palestras sobre o assunto; 
Melhorar a integração das ações, tornando-as mais uniformes e em conjunto; 
Realização de outros eventos sobre este tema; 
Comunicação entre os NUGAIs; 
Trazer palestrantes da área; 
Desenvolver grupos de trabalhos sobre temas/ problemas comuns; 
Convocação de todos os NUGAIs para participar deste seminário; 

 

Obs.: 17 participantes e 13 fichas preenchidas 


