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APRESENTAÇÃO 

 

Este relatório resulta do processo de autoavaliação institucional, realizado pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), Central e Locais, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), desenvolvido em 

consonância com a Lei nº 10.861/2004, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), e com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES n° 065/2014. 

De acordo com o SINAES, há um total de dez dimensões a serem avaliadas. O 

presente relatório é composto por três etapas, sendo cada uma delas correspondente a 

um ano do triênio 2018-2020. Assim, para cada etapa, organizou-se as dimensões, com 

seus respectivos eixos a serem analisados, com o intuito de que, ao término de três anos, 

todas as dimensões previstas pelo SINAES tenham sido avaliadas.  

Dessa forma, o relatório geral do IFMG será constituído por relatórios parciais1, 

nos quais os eixos 2 (dimensões 1 e 3) e 4 (dimensões 5, 6 e 10) constam na avaliação 

parcial realizada no ano de 2018; os eixos 3 (dimensões 2, 4 e 9) e 5 (dimensão 7) 

constarão na avaliação de 2019; e o eixo 1 (dimensão 8) constará no ano de 2020, 

concomitantemente à Consolidação do Relatório Integral.

                                                 

1 Cabe destacar que a divisão dos eixos levou em consideração a afinidade existente entre suas dimensões 

e o calendário de ações e políticas institucionais, como as atualizações do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI). 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

1.1 Contextualização da Instituição 

 

Em 2008, a Lei nº 11.892 instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica (RFEPCT) e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia, classificados como “instituições de educação superior, básica e 

profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino” (BRASIL, 2008). 

Ao todo, trinta e oito Institutos Federais decorrentes da aglutinação dos antigos 

Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), a Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR), o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 

Gerais (CEFET-MG) e o Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro 

(CEFET-RJ), as Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais e o Colégio 

Pedro II passaram a compor a RFEPCT. 

O IFMG é resultante da união entre o Centro Federal de Educação Tecnológica 

(CEFET) de Bambuí, a Unidade de Ensino Descentralizada (UNED) Formiga, o CEFET 

Ouro Preto, a UNED Congonhas e a Escola Agrotécnica Federal de São João 

Evangelista, instituições, à época, cinquentenárias e já protagonistas da educação 

profissional em suas regiões de atuação. 

Ao longo da última década, o IFMG vivenciou uma expansão2 volumosa, 

com a implantação do campus Governador Valadares (2009); campi Betim, 

Ribeirão das Neves e Sabará (2010); campus Ouro Branco (2011); campi Itabirito, 

Piumhi, Ponte Nova (avançados) e Santa Luzia (2014); campus avançado 

Conselheiro Lafaiete e Polo de Inovação Formiga (2015); campi avançados Arcos e 

Ipatinga (2016); campus Ibirité (2018). 

Atualmente, com dezoito unidades em funcionamento vinculadas a uma 

Reitoria com sede em Belo Horizonte, o IFMG está presente em quatro territórios 

mineiros3: Região Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata, Oeste de Minas 

e Vale do Rio Doce, conforme pode ser observado na Figura 1, a seguir. 

 

 

                                                 

2Disponível em: https://www2.ifmg.edu.br/portal/sobre-o-ifmg/historico-e-missao. Acesso em: 20 mar. 

2020. 
3Disponível em: https://www.mg.gov.br/conteudo/conheca-minas/geografia/localizacao-geografica. 

Acesso em: 20 mar. 2020. 
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FIGURA 1 – DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DO IFMG NO TERRITÓRIO 

MINEIRO 

 
 

 
Fonte: IFMG, 20194. 

 

 

Dentre as finalidades e características atribuídas aos Institutos Federais, 

destacam-se a oferta de educação profissional e tecnológica nos diversos níveis e 

modalidades, bem como a integração da educação básica à educação superior, 

orientando sua oferta em prol dos arranjos produtivos locais (BRASIL, 2008). 

Em atendimento às finalidades em tela, as unidades que compõem o IFMG 

ofertam ensino verticalizado, da formação inicial e continuada à Pós-Graduação 

stricto sensu, em sete áreas de conhecimento, conforme demonstrado na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

4Disponível em: https://www2.ifmg.edu.br/portal/sobre-o-ifmg/o-que-e-o-ifmg. Acesso em: 17  set. 2020. 
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TABELA 1 – OFERTA FORMATIVA DO IFMG POR ÁREA DO 

CONHECIMENTO/EIXO TECNOLÓGICO 

Campus 
Grandes Áreas de Atuação 

(Bacharelados/Licenciaturas) 

Eixos Tecnológicos 

(Superiores em Tecnologia e Técnicos) 

Arcos Engenharias - 

Bambuí 

Ciências Agrárias,  

Ciências Biológicas,  

Ciências Exatas e da Terra,  

Ciências Sociais Aplicadas,  

Engenharias 

Ambiente e Saúde,  

Controle e Processos Industriais,  

Gestão e Negócios,  

Informação e Comunicação,  

Recursos Naturais 

Betim Engenharias 
Controle e Processos Industriais,  

Produção Industrial 

Congonhas 

Ciências Exatas e da Terra,  

Engenharias,  

Linguística, Letras e Artes 

Controle e Processos Industriais,  

Infraestrutura,  

Recursos Naturais 

Conselheiro Lafaiete - Controle e Processos Industriais 

Formiga 

Ciências Exatas e da Terra,  

Ciências Sociais Aplicadas,  

Engenharias 

Controle e Processos Industriais,  

Gestão e Negócios,  

Informação e Comunicação 

Governador Valadares Engenharias 

Ambiente e Saúde,  

Infraestrutura,  

Segurança 

Ibirité Engenharias Controle e Processos Industriais 

Ipatinga Engenharias 
Controle e Processos Industriais,  

Segurança 

Itabirito Engenharias Controle e Processos Industriais 

Ouro Branco 

Ciências Exatas e da Terra,  

Ciências Humanas,  

Ciências Sociais Aplicadas,  

Engenharias 

Controle e Processos Industriais,  

Gestão e Negócios,  

Informação e Comunicação 

Ouro Preto 
Ciências Exatas e da Terra, 

Ciências Humanas 

Ambiente e Saúde,  

Controle e Processos Industriais,  

Gestão e Negócios,  

Infraestrutura,  

Produção Cultural e Design,  

Recursos Naturais,  

Segurança,  

Turismo, Hospitalidade e Lazer 

Piumhi Engenharias Infraestrutura 

Ponte Nova - 
Gestão e Negócios,  

Informação e Comunicação 

Ribeirão das Neves Ciências Sociais Aplicadas 

Controle e Processos Industriais, 

Gestão e Negócios,  

Informação e Comunicação 

Sabará 
Ciências Exatas e da Terra,  

Engenharias 

Controle e Processos Industriais, 

Gestão e Negócios,  

Informação e Comunicação 

Santa Luzia 
Ciências Sociais Aplicadas,  

Engenharias 

Infraestrutura,  

Produção Cultural e Design,  

Segurança 

São João Evangelista 

Ciências Agrárias,  

Ciências Biológicas,  

Ciências Exatas e da Terra,  

Ciências Sociais Aplicadas 

Ambiente e Saúde,  

Informação e Comunicação,  

Infraestrutura,  

Recursos Naturais 
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Fonte: Elaborada pela CPA Central com informações extraídas do PDI IFMG 2019-2023. 
 

O IFMG leva às comunidades onde se aporta um total de 135 cursos, 

agrupados em 63 habilitações, da Educação Profissional Técnica de Nível Médio à 

Pós-Graduação stricto sensu, além da oferta de, aproximadamente, 40 cursos de 

formação inicial e continuada por ano. A Tabela 2, a seguir, apresenta a distribuição 

da oferta formativa do IFMG em níveis e modalidades. 

 

TABELA 2 – OFERTA FORMATIVA DO IFMG EM NÍVEIS E MODALIDADES 

Níveis e Modalidades Quantitativo de Habilitações Quantitativo de Cursos 

Técnico Concomitante 

20 

5 

Técnico Integrado 47 

Técnico Subsequente 17 

Bacharelado 17 35 

Licenciatura 6 10 

Tecnólogo 8 9 

Pós-Graduação Lato Sensu 9 9 

Pós-Graduação Stricto Sensu  3 3 

Total 63 135 

Fonte: Elaborada pela CPA Central com informações extraídas do sítio do IFMG5. 
 

No mesmo grau de importância do ensino, a pesquisa e a extensão compõem o 

escopo da oferta formativa dos Institutos Federais. A Lei nº 11.892/2008 traz a 

realização de pesquisa aplicada e o desenvolvimento de atividades de extensão como 

objetivos institucionais, sempre em articulação com o mundo do trabalho e o 

desenvolvimento de soluções tecnológicas em benefício da comunidade local e regional. 

O documento Concepção e Diretrizes dos Institutos Federais: um novo modelo 

em educação profissional e tecnológica classifica os Institutos como “verdadeiros 

fomentadores do diálogo dentro de seu território” e atribui-lhes a tarefa de “provocar a 

atitude de curiosidade frente ao mundo e dialogar com este mundo numa atitude própria 

de pesquisa” (BRASIL, 2010, pag. 35).  

Assim, a pesquisa é balizada pelo princípio científico e princípio educativo, 

aliando a construção da ciência e o questionamento da realidade. Os Institutos têm o 

desafio de tornar a pesquisa presente na trajetória de formação do trabalhador, 

produzindo conhecimentos que “deverão estar colocados a favor dos processos locais e 

                                                 

5 Disponível em: https://www2.ifmg.edu.br/portal/cursos. Acesso em: 20 mar.2020. 
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regionais numa perspectiva de seu reconhecimento e valorização no plano nacional e 

global” (BRASIL, 2010, pag. 35). 

O IFMG busca desenvolver suas atividades sob a perspectiva da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, de modo que cada vertente possa 

desempenhar sua função na formação integral dos alunos, enquanto cidadãos e 

profissionais; no desenvolvimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais e 

na transformação da realidade das regiões que abrigam seus campi. 

1.2 Contextualização do campus 

O IFMG – Campus Bambuí surge nos anos de 1949 e 1950, na zona rural de 

Bambuí, formando-se assim a Fazenda Varginha, onde passou a funcionar o Posto 

Agropecuário em 1950, ligado ao Ministério da Agricultura. Em 1956, foi criada a 

“Secção de Fomento Agrícola em Minas Gerais”, que deu início ao Curso de 

Tratoristas. Nasce, então, a Escola Agrícola de Bambuí. Em 13 de fevereiro de 1964, a 

Escola foi transformada em Ginásio Agrícola pelo Decreto nº 53.558 e no dia 20 de 

agosto do “Ano da Agricultura” – 1968, o Decreto nº 63.923 elevou o Ginásio à posição 

de Colégio Agrícola de Bambuí, tendo como primeiro diretor o engenheiro agrônomo 

Guy Tôrres. 

Em 1979, o Decreto nº 83.935 mudou a denominação de Colégio Agrícola para Escola 

Agrotécnica Federal de Bambuí (EAFBí), subordinada à Coordenação Nacional do 

Ensino Agropecuário (COAGRI). A instituição ministrava o Curso Técnico em 

Agropecuária e o curso supletivo de Técnico em Leite e Derivados e em Agricultura. 

No ano 1993, a EAFBí foi transformada em autarquia federal, com autonomia 

didática, administrativa e financeira e dotação própria no orçamento da União, o que lhe 

conferiu maior dinamismo. Em 1997, com a reforma na educação profissional, a 

EAFBí, que formava apenas técnicos agrícolas com habilitação em Agricultura e 

Zootecnia, passou a oferecer também cursos nas áreas da Agroindústria e Informática. 

No ano de 2001, com o Programa de Expansão da Educação Profissional, a 

instituição firmou convênio com o Ministério da Educação para construir, equipar, 

reformar e modernizar instalações e laboratórios, além de qualificar pessoal para 

oferecer cursos dentro do padrão e da realidade das empresas tecnologicamente 

evoluídas e empregadoras dos egressos. Então em 2002 a Escola Agrotécnica 

transformou em Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), passando a 

oferecer o primeiro curso de nível superior, o curso em Tecnologia em Alimentos. 
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Por fim, em dezembro de 2008, ampliando ainda mais as possibilidades da 

educação técnica e tecnológica, foram criados os Institutos Federais. Dessa forma, a 

tradicional Escola de Bambuí foi elevada à posição de campus do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Minas Gerais (IFMG). Atualmente, a instituição possui 

um campus de 328,76 hectares e cerca de 73 hectares construções, onde são oferecidos 

cursos profissionalizantes, de Ensino Médio, de graduação (Tecnologia, Bacharelado e 

Licenciatura) e pós-graduação. Os cursos técnicos e de nível superior hoje são 

oferecidos na sede, na cidade de Bambuí, tendo sido ocorrido anteriormente a oferta de 

cursos técnicos em extensões localizadas em cidades do entorno, nas quais hoje existem 

apenas cursos oferecidos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC).   

Atualmente, em novembro de 2020, o IFMG – campus Bambuí possui 167 

docentes (em que 147 são  efetivos, em que 2 destes estão cedidos, 16 são substitutos, 3 

são visitantes, 1 é voluntário e 2 são de colaboração técnica e lotação provisória), 129 

servidores técnicos administrativos (126 são efetivos, em que 1 destes é cedido, 3 são de 

lotação provisória e 1 é colaboração técnica), 64 colaboradores terceirizados e tem um 

quantitativo de matrículas ativas chega a 1739 alunos (1187 matriculados em cursos de 

graduação, 505 matriculados em técnico e 47 matriculados em cursos de pós-graduação, 

fora os 124 que fazem disciplinas isoladas). Neste ano, foram ofertadas 287 vagas em 

seus cursos técnicos, sendo:  40 para o Integrado em Administração, 90 para o Integrado 

em Agropecuária, 35 para Integrado em Informática, 32 para o Integrado em 

Manutenção Automotiva, 30 Integrado em Meio Ambiente, 60 para o Subsequente em 

Agropecuária (30 no 1º e 30 no 2º semestre);  354  vagas em seus cursos de graduação, 

quais sejam: 40 para Bacharelado em Administração, 40 para Bacharelado para 

Agronomia, 40 para Bacharelado em Engenharia de Alimentos, 30 para Bacharelado em 

Engenharia de Computação, 40 para Medicina Veterinária, 44 para Bacharelado em 

Zootecnia, 40 para Licenciatura em Ciências Biológicas e 40 para Licenciatura em 

Física; e 20 vagas anuais em seu curso de pós-graduação, Mestrado Profissional em 

Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental (MPSTA), fora os alunos matriculados em 

disciplinas isoladas que variam de, aproximadamente, de 124 estudantes. Nos cursos de 

Graduação, o processo de ingresso é por meio do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) e Sistema de Seleção Unificada (SISU), com 50,00% das vagas para cada 

modalidade. O Mestrado Stricto Sensu (profissional) é multicampi, e tem 3 processos 

seletivos durante o ano: 01 para alunos regulares e 02 de disciplinas isoladas. Por fim, 
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aponta-se que a Secretária dos Cursos Técnicos emitiu 56 Certificados de Conclusão do 

Ensino Médio com base no ENCCEJA/ENEM e 6 Declarações Parciais de Proficiência 

no ano de 2020. Considerando o período de 12 meses (Outubro2019 a outubro2020) 

foram 88 Certificados e 18 Declarações de Proficiência. 

A pandemia causada pelo vírus SAR-COV-19 provocou muitas mudanças 

institucionais, no âmbito administrativo, na comunidade acadêmica e em seus hábitos 

do dia-a-dia. A Direção Geral e a Diretoria de Ensino do IFMG – Campus Bambuí, com 

a contribuição de alguns servidores da instituição, se movimentaram; planejaram e 

aplicaram estratégias para uma rápida volta às aulas na modalidade de Ensino Remoto 

Emergencial, evitando que a pandemia prejudicasse muito o andamento acadêmico de 

seus discentes. Uma preocupação que vale mencionar, entre outras, era com os discentes 

do 3º ano do Ensino Médio (que se afligiam com o ENEM e a ingressão nos cursos de 

Graduação no início do ano 2021) e com os da Graduação, como os ingressantes, que 

teriam suas primeiras experiências com cursos superiores, e os possíveis formandos, que 

estavam já se preparando para entrarem no mercado de trabalho. Planejaram um retorno 

as aulas que mantivesse a qualidade de ensino-aprendizagem dos discentes da 

instituição, em que alguns fazem parte da comunidade rural e/ou tem dificuldades em 

acessar livremente a internet. Para tanto, organizou um curso de Novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação Aplicadas ao Ensino, cujo foco era ensinar os docentes a 

lecionarem aulas na modalidade de Ensino Não Presencial, salientando, entre outros, a 

produção de conteúdos e de atividades avaliativas assíncronos e em formato de texto, 

ideal para os alunos com pouco acesso à internet. Além disco, elaboraram encontros 

semanais e quinzenais com a comunidade acadêmica (como, por exemplo, os diálogos 

pedagógicos e reuniões com os coordenadores de curso), que ajudariam a assistir e a 

orientar comunidade acadêmica neste processo. Apesar de todos seus esforços, a 

pandemia também afetava a comunidade acadêmica de outra maneira, assim como 

afetava a população brasileira, a qual faz parte: no ambiente doméstico e familiar. 

Muitos servidores e discentes acabaram adoecendo, devido ao novo modo de vida que 

tinha que adotar na pandemia. Alguns discentes tiveram que ajudar na renda familiar 

(diminuindo o seu tempo de dedicação acadêmica) e alguns tiveram dificuldade em 

adaptar ao Ensino Não Presencial, acentuando a importância da presença do professor 

em sala de aula. Percebeu-se, sem ainda identificar quantitativamente os agentes 

causadores, que o número de alunos matriculados durante a pandemia diminuiu, ao 

compararmos com o mesmo no período de pré-pandemia.  Além disto, o setor de 



 
 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2019 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO CENTRAL 

 

19 

Administração e Planejamento identificou que o IFMG – Campus Bambuí contou com 

colaboração de, até, 73 funcionários terceirizados no início deste ano, que realizavam as 

mais diversas atividades em serviços de apoio e manutenção. Este número se manteve 

até o mês de setembro. O Campus administrou o contrato de terceirização de todas as 

formas possíveis, visto que as faltas de aulas presenciais no Campus tornaram alguns 

postos de trabalho ociosos, como os de limpeza, auxiliares de cozinha e vigilância. Os 

funcionários que se enquadram no grupo de risco da COVID19, num total de 13, 

ficaram afastados do trabalho no período de março de 2020 a setembro de 2020. Sendo 

convocados pela empresa empregadora a retornarem ao trabalho em outubro em razão 

do encerramento de contrato com a empresa que ocorrerá em fevereiro de 2021. Durante 

esse período da Pandemia da COVID19, o IFMG - Campus Bambuí demandou um 

esforço muito grande, visando a manutenção do emprego de todos os colaboradores.  

Foram concedidas férias regulares, suspensão do contrato de trabalho de acordo com 

legislação trabalhista e decretos do Governo Federal. Em outubro foi necessária a 

dispensa de 09 colaboradores do grupo de cargos ociosos. Assim, no momento o 

Campus conta 64 funcionários terceirizados, todos em pleno exercício. Além dos 

funcionários terceirizados que trabalharam na manutenção dos serviços essenciais do 

Campus, a Diretoria de Administração contou com uma escala mínima de servidores 

Técnicos Administrativos em Educação, trabalhando em horários flexibilizados, que se 

revezaram juntamente com os funcionários terceirizados, garantindo a realização dos 

serviços de limpeza, conservação e apoio administrativo em diversos setores do 

Campus, durante todo esse período. 

O IFMG – Campus Bambuí tem como finalidade formar e qualificar 

profissionais em diversas áreas do conhecimento, em estreita articulação com as 

demandas da sociedade e do mercado de trabalho, tendo como compromissos a 

valorização do aprendizado, através do desenvolvimento de habilidades e competências, 

e a geração de conhecimentos humanísticos, científicos e tecnológicos. Busca 

promover, junto ao corpo discente, amplo domínio das atividades intelectuais, culturais 

e laborais como instrumentos de conquista da cidadania e de inserção no mundo do 

trabalho, preparando-o para agir com autonomia e responsabilidade.  Para consolidar a 

oferta de cursos com qualidade e dar condições para formação de um profissional apto 

ao mercado de trabalho, o IFMG - Campus Bambuí busca solidificar os três pilares que 

a sustentam: ensino, pesquisa e extensão. Para isso, docentes e discentes têm a 

possibilidades de desenvolver projetos de pesquisa e extensão por meio de editais que 
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são disponibilizados e contemplam bolsas. O Campus conta com a Diretoria de 

Extensão, Esporte e Cultura - DIREC, cujo trabalho busca ampliar a relação entre a 

instituição e a comunidade de Bambuí e região através do apoio financeiro e 

organizacional a projetos e ações desenvolvidos por estudantes e professores. No ano de 

2020, foram previstos o desenvolvimento de 25 projetos e 5 Programas de Extensão, 

contemplando 36 bolsistas das mais diversas área e cursos. Além disso, a DIREC conta, 

também, com o Museu Histórico Institucional "José Teixeira da Silva", que busca 

resgatar e valorizar a instituição e os sujeitos que fizeram parte da sua história. Dessa 

forma, o IFMG Campus Bambuí consegue uma aproximação com a comunidade, 

potencializando as ações e o conhecimento construído pela instituição. 

 

1.3 Missão, Visão e Valores 

A constante busca pelo aperfeiçoamento de suas ações para atingir melhores 

resultados é algo que o IFMG persegue. No intuito de estabelecer uma posição de 

excelência na oferta de educação pública de qualidade e na contribuição com o 

desenvolvimento socioeconômico do País, especialmente das regiões em que os campi 

estão inseridos o Instituto tem como referência para a definição de estratégias sua 

Missão, Visão e Valores (IFMG, 2020). 

 

1.3.1 Missão 

Ofertar ensino, pesquisa e extensão de qualidade em diferentes níveis e 

modalidades, focando na formação cidadã e no desenvolvimento regional. 

 

1.3.2 Visão 

 

Ser reconhecida como instituição educacional inovadora e sustentável, 

socialmente inclusiva e articulada com as demandas da sociedade. 

1.3.3 Valores 

Ética, Transparência, Inovação e Empreendedorismo, Diversidade, Inclusão, 

Qualidade do Ensino, Respeito, Sustentabilidade, Formação Profissional e Humanitária, 

Valorização das Pessoas. 
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2 A COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)  

 

A Comissão Própria de Avaliação do IFMG tem por finalidade a condução do 

processo de autoavaliação do instituto, a sistematização e a prestação das informações 

solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

– INEP.  

De acordo com a Resolução nº 059/2017 dentre suas competências estão:  

I. Elaborar o projeto de autoavaliação da Instituição.  

II. Coordenar e articular os processos de avaliação interna.  

III. Elaborar e analisar relatórios e pareceres das avaliações e encaminhar às 

instâncias competentes.  

IV. Desenvolver estudos e análises visando ao fornecimento de subsídios para a 

fixação, aperfeiçoamento e modificação da política de avaliação institucional.  

V. Fomentar a produção e socialização do conhecimento na área de avaliação 

institucional.  

VI. Acompanhar os processos de avaliação externa da Instituição.  

VII. Disseminar, permanentemente, informações sobre a avaliação institucional.  

VIII. Sensibilizar a comunidade acadêmica para os processos de avaliação 

institucional.  

IX. Desenvolver o processo de autoavaliação institucional.  

 

2.1 Composição da CPA 

 

Dada a complexidade estrutural e também o histórico e realidades distintas de 

cada campus do IFMG, para melhor organização e concretização de seus trabalhos, a 

CPA mantém a seguinte forma de organização: uma comissão central, estabelecida na 

Reitoria do IFMG, e uma comissão local atuante em cada um dos campi. 

Conforme o Regulamento da CPA (Resolução nº 059/2017), o mandato dos 

membros da CPA deverá acompanhar o período trienal do processo de autoavaliação 

institucional estabelecido pelo INEP, tendo início logo após a entrega do Relatório Final 

de Autoavaliação Institucional do triênio analisado e término com a entrega do 

Relatório Final de Autoavaliação Institucional do período subsequente. A Portaria nº 

217, de 21 de fevereiro de 2019, designa a atual composição da Comissão Própria de 

Avaliação Central do IFMG.  
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2.1.1 Composição da Comissão Própria de Avaliação Central 

 

A CPA Central do IFMG é formada por representantes da Pró-Reitoria de 

Administração e Planejamento (PROAP), Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), Pró-

Reitoria de Extensão (PROEX), Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), 

Diretoria de Comunicação (DIRCOM), Diretoria de Desenvolvimento Institucional 

(DDI), Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) e Procuradoria Educacional 

Institucional (PEI), conforme Portaria nº 217/2019. 

A atual composição da CPA Central é apresentada no quadro abaixo: 

 

QUADRO 1 – COMPOSIÇÃO DA CPA CENTRAL – REITORIA  

Nome do(a) servidor (a) Cargo Representação Função 

Alessandro Almeida Schwonke Relações Públicas DIRCOM 
Titular 

(Presidente) 

Leandro Evangelista Pereira 

Analista de 

Tecnologia da 

Informação 

DTI 
Titular 

(Vice-presidente) 

Rodrigo Santana Ferreira 

Analista de 

Tecnologia da 

Informação 

DTI Suplente 

Denise Ribeiro Santana 
Técnico em Assuntos 

Educacionais 
PEI 

Titular 

(Secretária) 

Carlos Roberto da Silva Correia 
Assistente em 

Administração 
PROAP Titular 

Rafael Pifano Vieira Administrador PROAP Suplente 

Alessandra Regina Teles Herbig Pedagogo PROEN Titular 

Márcia Soares de Oliveira Pedagogo PROEN Suplente 

Guilherme Leroy de Araújo 
Assistente em 

Administração 
PROEX Titular 

Keneston Sousa Coelho 
Assistente em 

Administração 
PROEX Suplente 

Camila Fonseca de Oliveira 

Calderano 

Assistente em 

Administração 
PROGEP Titular 

Carlos Alberto Amaral Bambino 
Assistente em 

Administração 
PROGEP Suplente 

Leonardo Ruas Santos Diagramador DDI Titular 

Camila Maria Barbosa dos Santos Administrador DDI Suplente 

Fonte: Elaborado com informações extraídas da Portaria nº 217 de 21 de fevereiro de 2019 – 

SEI/IFMG. 

 

2.1.2 Composição das Comissões Próprias de Avaliação Locais 

 

O Regulamento da CPA–IFMG, aprovado pela Resolução nº 059, de 01 de 

dezembro de 2017, estabelece que as Comissões Próprias de Avaliações (CPA’s) Locais 

deverão ser formadas por, no mínimo, um representante de cada um dos três segmentos 
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da comunidade acadêmica (docentes, discentes e técnico-administrativos) e seus 

respectivos suplentes, além de um representante da sociedade civil organizada e seu 

suplente. 

As composições das Comissões Locais são apresentadas a seguir.   

QUADRO 2 – COMPOSIÇÃO DA CPA LOCAL – CAMPUS BAMBUÍ 

Nome Setor / Segmento que representa 

João Henrique Rodrigues Representante Docente (Titular) 

Marcos Aurélio Dias Meireles Representante Docente (Suplente) 

Helton John Alves Rocha Representante Técnico- administrativo (Titular) 

Aracele de Paula Garcia Representante Técnico- administrativo (Suplente) 

Rodrigo Vaz Fernandes Representante Discente (Titular) 

Marco Antônio Faria Silva Representante Discente (Suplente) 

Mozair José Pinto Representante Sociedade Civil Organizada (Titular) 

Rejane Barcelos Costa de Mendonça Representante Sociedade Civil Organizada (Suplente) 

Fonte: Elaborado com informações extraídas da Portaria nº 224 de 06 de novembro de 2018 – 

Campus Bambuí. 
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3 A AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO IFMG 

 

A autoavaliação institucional é uma avaliação que integra o SINAES, instituído 

em 2004 por meio da Lei nº 10.861/2004. Trata-se de um instrumento de avaliação que 

possui caráter diagnóstico, formativo e de compromisso coletivo, cujo objetivo é 

identificar o perfil institucional e o significado de sua atuação por meio das atividades 

relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão. 

O processo de autoavaliação do IFMG iniciou-se em 2010 com a criação da 

CPA. Desde então, as práticas institucionais têm sido pautadas nas reflexões sobre os 

resultados obtidos por meio das pesquisas realizadas nos campi e consolidadas nos 

relatórios. A conscientização da participação, tanto individual quanto coletiva, no 

processo avaliativo, é fundamental para o sucesso do desenvolvimento do Instituto. 

Portanto, a avaliação busca tornar toda a comunidade acadêmica protagonista da 

consolidação de uma educação pública de qualidade e democrática em todos os níveis 

de ensino. 

Nessa perspectiva, entende-se que a autoavaliação deve ser uma construção 

coletiva dos sujeitos que integram a instituição e se configura como um movimento 

sistêmico, capaz de fornecer subsídios (em suas dimensões política, acadêmica e 

administrativa) para o autoconhecimento institucional e o aprimoramento da qualidade 

da gestão, do ensino, das atividades de pesquisa e extensão, bem como para as revisões 

necessárias do PDI. 

Além disso, a autoavaliação possibilita aos gestores conhecer o panorama das 

condições em que a instituição se encontra, destacando fragilidades e potencialidades, 

indicando rumos para as melhorias e transformações. Assim, o processo de construção 

da autoavaliação no IFMG deve retratar o compromisso institucional com o 

autoconhecimento e sua relação com o todo, em prol da qualidade de todos os serviços 

que são oferecidos à sociedade. 

A autoavaliação também fornece subsídios para a melhoria da qualidade das 

ações praticadas, para o cumprimento da missão, para a consolidação dos princípios e 

valores, bem como para o fortalecimento da imagem e identidade do IFMG. 

O processo autoavaliativo do IFMG encontra-se estruturado em conformidade 

com as diretrizes estabelecidas pelo SINAES, estando articulado com os propósitos e 

com a execução das metas previstas no PDI, buscando analisar, de forma cíclica, a 

instituição. Para alcançar esse objetivo, a CPA promove ações que requerem o diálogo 
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permanente com a comunidade acadêmica e externa, por meio de diferentes atividades 

desenvolvidas, tais como acompanhamento, análise, consolidação de práticas avaliativas 

e tomadas de decisão. 

Assim, no que concerne especificamente a autoavaliação institucional do IFMG 

sua estruturação está disposta em três etapas, conforme BRASIL (2004, p. 12-15): 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2 – ETAPAS DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborada pela Comissão Própria de Avaliação Central. 

 

3.1 Metodologia  

3.1.1 Tipo de Pesquisa 

 

A abordagem adotada no procedimento de coleta de dados se configura como 

um estudo aplicado, descritivo, de natureza quantitativa, do tipo survey, no qual se 

empregou o questionário estruturado, e também qualitativa, analisando os dados 

resultantes da coleta com indicadores de avaliação da instituição. 

 

3.1.2 Procedimentos e Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Para a realização da pesquisa, utilizou-se um questionário do tipo estruturado 

como instrumento para a coleta de dados. O questionário foi composto por questões 

objetivas, dispostas em escalas ordinais do tipo Likert, sendo possível marcar apenas 

uma opção das alternativas propostas. 

A coleta de dados se deu por meio de acesso individual dos respondentes ao 

questionário, disponibilizado por meio eletrônico no ambiente virtual. O acesso poderia 

1ª ETAPA: PREPARAÇÃO 
 
— Planejamento das ações. 
— Sensibilização da comunidade acadêmica. 
 

 

 

 

 

2ª ETAPA: DESENVOLVIMENTO 
 
— Elaboração do questionário. 
— Aplicação do questionário. 
— Coleta de dados. 
— Análise e interpretação dos dados 
coletados. 
— Elaboração do relatório de autoavaliação 
institucional dos campi pelas Comissões 
Locais. 

3ª ETAPA: CONSOLIDAÇÃO 
 
— Elaboração do relatório final de 
autoavaliação institucional do IFMG pela 
CPA Central. 
— Divulgação do relatório final. 
— Balanço crítico do processo de 
autoavaliação. 
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ser processado a partir de qualquer local e horário, sem o intermédio ou a participação 

de servidores no preenchimento das respostas. 

O software adotado para elaboração do instrumento, coleta e tratamento dos 

dados foi o LIMESURVEY, versão 3.23.1, programa desenvolvido em base open 

source, não proprietária. O referido software possui entre suas funcionalidades o sigilo 

das respostas dos participantes e seu anonimato. Possibilita também a organização dos 

dados obtidos em gráficos, por meio dos percentuais das respostas assinaladas para cada 

pergunta, de cada grupo respondente, os quais constam em relatórios emitidos pelo 

próprio sistema. 

A elaboração do questionário foi realizada de forma conjunta, pelos membros da 

CPA central e locais, mediante a formação de grupo de trabalho e incluiu consulta 

pública. O questionário se mostrou um recurso valioso na busca de respostas para as 

questões da pesquisa, considerando que 

 

a) Economiza tempo, viagens e obtém grande número de dados. b) Atinge 

maior número de pessoas simultaneamente. [...] e) Obtém respostas mais 

rápidas e mais precisas. f) Há maior liberdade nas respostas, em razão do 

anonimato. g) Há mais segurança, pelo fato de as respostas não serem 

identificadas. h) Há menos risco de distorção, pela não influência do 

pesquisador. i) Há mais tempo para responder e em hora mais favorável. j) Há 

mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal do 

instrumento. l) Obtém respostas que materialmente seriam inacessíveis 

(MARCONI; LAKATOS, 2016, p. 184-185). 
 

Cabe ressaltar que o questionário foi formulado em consonância com os cinco 

eixos propostos pelo instrumento de avaliação institucional externa do INEP, publicado 

em outubro de 2017. 

Para cada eixo, foram construídos indicadores que refletem a realidade e a 

vocação do Instituto. As perguntas foram direcionadas e filtradas de acordo com o perfil 

de cada respondente (discente, docente, técnico-administrativo e comunidade externa). 

O questionário utilizado na pesquisa contou com escalas ordinais do tipo Likert, 

de 7 (sete) pontos para registro das respostas atribuídas pelos participantes da avaliação, 

sendo 5 (cinco) pontos de avaliação e 2 (duas) alternativas de ponto neutro (inexistente 

e não sei avaliar), conforme segue: 
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1. PÉSSIMO

•Situação que exige ações corretivas urgentes.

2. RUIM

•Situação que exige atenção e ações corretivas.

7. NÃO SEI AVALIAR

•Situação em que o respondente não possui conhecimento e informação sobre o item avaliado.

FIGURA 3 – ESCALA DE REGISTRO DAS RESPOSTAS DA AVALIAÇÃO 
 

 

 

 

 
Fonte: Elaborada pela Comissão Própria de Avaliação Central. 

 

Para fins de análise, os critérios estabelecidos para a avaliação foram ordenados 

em 4 categorias de resultados, conforme segue: 

  
FIGURA 4 – CATEGORIAS DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

 
Fonte: Elaborada pela Comissão Própria de Avaliação Central. 

 

 Visto que cada segmento participante da pesquisa possui suas próprias 

peculiaridades, importa destacar que algumas questões que compõem o instrumento de 

coleta de dados não foram submetidas a determinados segmentos. 

Frente aos resultados encontrados e com o intuito de se estabelecer diretrizes de 

ação, foi elaborada uma escala indicativa de ação, agrupada segundo a pontuação obtida 

em determinado indicador. Desse modo, foi possível reconhecer as questões relevantes 

do processo de avaliação e que necessitam ser observadas pela gestão da instituição. 

POSITIVA

• Agrupou-se os conceitos 
ÓTIMO e BOM.

INTERMEDIÁRIA

• Considerou-se o 
conceito REGULAR.

NEGATIVA

• Agrupou-se os conceitos 
RUIM e PÉSSIMO.

NEUTRA

• Considerou-se as 
alternativas 

INEXISTENTE e NÃO 
SEI AVALIAR.
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CONTINUAR: quando a avaliação POSITIVA estiver acima de 70%, considera-se que os
indicadores avaliativos atendem aos requisitos de qualidade esperados e as ações relacionadas
a esses indicadores devem ser mantidas.

DESENVOLVER: quando a avaliação POSITIVA estiver entre 50% e 70%, considera-se
que os indicadores avaliativos não conseguiram atingir padrão de qualidade exigido, porém,
devem melhorar a partir de ações específicas.

CORRIGIR: quando a avaliação POSITIVA estiver abaixo de 50%, considera-se que os
indicadores avaliativos não atendem aos requisitos de qualidade necessários, requerendo
atenção especial e ação imediata.

A partir da análise dos dados, a escala indicativa de ação foi instituída conforme 

demonstrada a seguir: 

 
FIGURA 5 – ESCALA INDICATIVA DE AÇÃO 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela Comissão Própria de Avaliação Central. 

 

Com base na escala indicativa de ação, tem-se a proposta de ações capazes de 

corrigir, desenvolver ou dar continuidade aos indicadores avaliativos. É importante 

ressaltar que, neste ponto, mesmo aqueles indicadores que obtiveram uma avaliação 

consideravelmente positiva necessitam de intervenções a fim de que possam manter sua 

excelência. Indicadores com destaque intermediário necessitam de ações pontuais. 

Indicadores com destaque negativo necessitam de ações imediatas.  

Para identificar as fragilidades e potencialidades, utilizou-se uma escala de 

classificação que varia de 0% a 100%. A fim de não realizar uma avaliação binária, para 

a qual um indicador ou é avaliado como fragilidade ou é avaliado como potencialidade, 

estabeleceu-se que o indicador que estiver dentro da faixa de 50% a 70% será 

considerado suficiente. Já o indicador com avaliação abaixo de 50% será considerado 

fragilidade e o indicador acima de 70% potencialidade, conforme demonstra a figura 

abaixo: 
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FIGURA 6 – ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO DE FRAGILIDADES E 

POTENCIALIDADES 

 

Fonte: Elaborada pela Comissão Própria de Avaliação Central. 

 

Os dados coletados durante a realização do processo avaliativo subsidiaram a 

elaboração do relatório de autoavaliação institucional pelas comissões locais dos campi, 

e foram encaminhados à CPA Central, que unificou os dados e construiu o relatório 

final de autoavaliação institucional do IFMG. 

O presente relatório de autoavaliação institucional refere-se ao ano de 2019, 

devendo ser apresentado à Secretaria de Regulação da Educação Superior (SERES), e 

inserido pela Procuradoria Educacional Institucional no sistema e-MEC. 

Ao final, a CPA Central apresentará o relatório final de autoavaliação 

institucional aos dirigentes e gestores, da Reitoria e campi, e divulgará amplamente a 

toda comunidade acadêmica, por meio de reuniões, distribuição impressa, postagem nos 

sites dos campi e da Reitoria, e outras formas estabelecidas pelas comissões central e 

locais. 

 

3.2 Objetivos da Autoavaliação 

 

A autoavaliação tem como principais objetivos:  

 Promover o conhecimento sobre o IFMG. 

 Refletir sobre o sentido das atividades e finalidades cumpridas pela instituição. 
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 Identificar as fragilidades e potencialidades do IFMG. 

 Aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente 

e técnico-administrativo. 

 Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais. 

 Tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade. 

 Avaliar a relevância científica, tecnológica, social e cultural de suas atividades, 

produtos e serviços. 

 Prestar contas à sociedade. 

Em consonância com tais objetivos, a CPA busca organizar o seu processo 

avaliativo, no intuito de conhecer melhor as fragilidades e as potencialidades do IFMG, 

refletindo sobre suas ações, reavaliando seus conceitos e propondo ações que favoreçam 

o Instituto na tomada de decisões que o impulsionem a cumprir sua missão e a 

consolidar-se como instituição de excelência. 

O processo avaliativo adotado pela CPA procura atender às dez dimensões de 

avaliação elencadas no artigo 3º da Lei nº 10.861/2004, do SINAES (redistribuídas 

entre os cinco eixos propostos no instrumento de avaliação externa do INEP), o que 

permite traçar um perfil do IFMG, bem como o significado e a importância de sua 

atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, nas regiões 

que se encontra inserido. 

 

3.3 Dimensões e Eixos da Autoavaliação 

 

A autoavaliação institucional obedece aos princípios norteadores da Lei nº 

10.861/2004, visando garantir o processo nacional de avaliação das instituições de 

educação superior. Assim, a avaliação institucional interna deve ser realizada levando 

em consideração as dimensões estabelecidas na referida Lei, dentre elas 

obrigatoriamente: 

I. a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

II. a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à 

produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria, e demais modalidades; 

III. a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se 

refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e 
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social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística, e do 

patrimônio cultural; 

IV. a comunicação com a sociedade; 

V. as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de 

trabalho; 

VI. organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 

mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos 

decisórios; 

VII. infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação; 

VIII. planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia 

da autoavaliação institucional; 

IX. políticas de atendimento aos estudantes; 

 X. sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

Em agosto de 2014, o Instrumento de Avaliação Institucional Externa, criado 

para subsidiar os atos de credenciamento, recredenciamento e transformação da 

organização acadêmica (presencial), agrupou as dez dimensões do SINAES, 

mencionadas acima, em cinco eixos:  

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: engloba a dimensão 8, 

elencada no artigo 3º da Lei nº 10.861/2004, do SINAES, a saber, “planejamento e 

avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da autoavaliação 

institucional”. 

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: abrange as dimensões 1 e 3, elencadas 

no artigo 3º da Lei nº 10.861/2004, do SINAES, a saber, “a missão e o plano de 

desenvolvimento institucional” e “a responsabilidade social da instituição, considerada 

especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, 

da produção artística e do patrimônio cultural”. 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: contempla as dimensões 2, 4 e 9, elencadas no 

artigo 3º da Lei nº 10.861/2004, do SINAES, a saber, “a política para o ensino, a 

pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas de operacionalização, 
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incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, 

de monitoria e demais modalidades”, “a comunicação com a sociedade” e “políticas de 

atendimento aos estudantes”. 

Eixo 4 – Políticas de Gestão: compreende as dimensões 5, 6 e 10, elencadas no 

artigo 3º da Lei nº 10.861/2004, do SINAES, a saber, “as políticas de pessoal, as 

carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, 

desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho”, “organização e gestão da 

instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos colegiados, sua 

independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos 

segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios” e “sustentabilidade 

financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos na 

oferta da educação superior”. 

Eixo 5 – Infraestrutura: corresponde à dimensão 7, elencada no artigo 3º da 

Lei nº 10.861/2004, do SINAES, a saber, “infraestrutura física, especialmente a de 

ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação”. 

Para melhor organizar o processo de Autoavaliação Institucional do IFMG, e em 

conformidade com o que determina a NOTA TÉCNICA INEP/DAES/CONAES Nº 

065/2014, as avaliações são aplicadas da seguinte forma, para o triênio 2018-2020: 

 2018: Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional, e Eixo 4 – Políticas de Gestão. 

 2019: Eixo 3 – Políticas Acadêmicas, e Eixo 5 – Infraestrutura. 

 2020: Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional. 

 2020: Consolidação do Relatório Integral.   

 

3.4 Processo Avaliativo 

  

No IFMG – Campus Bambuí, o processo avaliativo e de sensibilização 

começaram no início de outubro de 2020, no final do semestre dos cursos de Graduação 

e no meio do segundo trimestre do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio. A 

divulgação ocorreu principalmente por meios digitais (os quais serão melhores 

especificados na subseção 3.4.2), uma vez que a pandemia causada pelo vírus da SARS-

COV-2 coibiu a execução de muitas atividades acadêmicas presenciais.  Na última 

semana, a divulgação foi novamente feita e contou com a colaboração do Diretor do 

Geral IFMG – Campus Bambuí, Rafael Bastos Teixeira. A divulgação somente por 

meios digitais, junto ao excesso de informação advindos por meios eletrônicos no ERE, 
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diminuiu muito a efetividade da participação da comunidade acadêmica na 

autoavaliação institucional, e para suas melhores divulgação e sensibilização, uma vez 

estes eram feitas, por exemplo, nas salas de aula e na moradia estudantil.  

Após o período de votação, os membros da CPA Local se reuniram para 

conhecerem o novo modelo de relatório parcial e distribuir as atividades para sua 

montagem, de maneira uniforme, evitando um grande atarefamento de qualquer um de 

seus membros. Após a construção das partes individuais, os membros mandaram suas 

partes para um dos representantes, o qual ficou encarregado de montar o relatório que 

será enviado para a CPA Central.     

 

3.4.1 Participantes 

  

No presente estudo, considera-se participantes da pesquisa a comunidade 

acadêmica do IFMG, constituída, a saber: pelo corpo docente, discente e técnicos-

administrativos em educação (TAE’s). 

O corpo discente, respondente da pesquisa, é formado por aqueles alunos que se 

encontram regularmente matriculados em cursos de Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio (EPTNM) (cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes), 

cursos superiores (tecnologia, bacharelados, licenciaturas) e programas de pós-

graduação lato sensu e stricto sensu, enquanto que os docentes e TAE’s, são aqueles 

que estão lotados no campus, lócus deste estudo, no período de realização da 

autoavaliação. 

Cabe enfatizar que a resposta aos questionários ocorreu de forma espontânea e 

não houve nenhuma forma de identificação dos respondentes nos formulários de 

avaliação. Os dados coletados são confidenciais e tratados, estatisticamente e com 

sigilo. Dessa forma, não são divulgadas respostas individuais, nem nome dos 

participantes do estudo.  

Ao todo, participaram da autoavaliação institucional X.XXX respondentes, 

incluindo representantes da comunidade acadêmica (discentes, docentes e técnicos-

administrativos), assim distribuídos:  

a) Discentes 

O número total de alunos matriculados nos cursos do campus Bambuí, em 2020, 

chegou a 1739. Responderam ao questionário 134, representando 07,71% do total de 

sua categoria e 61,75% dos respondentes da autoavaliação institucional. As 
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distribuições entre as modalidades de ensino obtiveram os seguintes registros: 14 

(10.45%) da EPTNM, 119 (88,81%) do Ensino Superior e 1 (0,75%) da Pós-Graduação. 

A tabela a seguir mostra o quantitativo de respondentes do campus:  

 

 

TABELA 3 – QUANTITATIVO DE RESPONDENTES DISCENTES DO IFMG 

Total de Discentes no Campus Bambuí Respondentes Percentual 

1739 134 07,71% 

Fonte: Elaborada pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

 

 

b) Docentes  

De um total de 167, responderam ao questionário 50 docentes atuantes nos 

cursos do campus Bambuí, representando 29,94% do total de sua categoria e 23,04% 

dos respondentes da autoavaliação institucional, conforme demonstrado na tabela a 

seguir: 

 

TABELA 4 – QUANTITATIVO DE RESPONDENTES DOCENTES DO IFMG 

Total de Docentes no Campus Bambuí Respondentes Percentual 

169 50 29,94% 

Fonte: Elaborada pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 
 

 

c) Técnicos-administrativos 

De um total de 129, lotados nos campi, responderam ao questionário 27 

técnicos-administrativos, representando 20,93% de sua categoria e 12,44% dos 

respondentes da autoavaliação institucional, conforme demonstrado na tabela a seguir: 

 

TABELA 5 – QUANTITATIVO DE RESPONDENTES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 

DO IFMG 

Total de Técnicos-administrativos no 

Campus Bambuí 
Respondentes Percentual 

129 27 20,93% 

Fonte: Elaborada pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 
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3.4.2 Mobilização e sensibilização 

 

Dentro do período estabelecido em cronograma, a CPA Local realizou um 

trabalho de sensibilização e divulgação da autoavaliação institucional. O material de 

divulgação teve um caráter motivacional e de conscientização sobre a importância da 

participação de toda a comunidade escolar no processo avaliativo. As estratégias 

adotadas incluíram: 

 Envio de e-mail para a comunidade acadêmica; 

 Divulgação no site do IFMG – Campus Bambuí; 

 Divulgação nas redes sociais (facebook e instagram) do IFMG – Campus 

Bambuí; 

 Vídeo de conscientização do Diretor Geral do IFMG - Campus Bambuí, 

Rafael Bastos Teixeira; 

  Comunicação via redes sociais e grupos de whatsapp dos membros da CPA 

Local; 

 Alguns docentes, fizeram a divulgação através da plataforma de ensino 

ava.moodle. 

Abaixo, segue a imagem usada na maioria dos meios de divulgação. 

 

 

3.4.3 Limitações durante o período de avaliação 

 

No decorrer da realização do processo de autoavaliação institucional, foram 

identificadas algumas limitações que devem ser consideradas na leitura do presente 

relatório e no planejamento de avaliações futuras. Dentre as dificuldades observadas, 

destacam-se: 
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 A pandemia causada pelo vírus da SARS-COV-2 foi um limitante de várias 

práticas de divulgação e de sensibilização realizadas nas autoavaliações 

anteriores. Por isso: inviabilizou a divulgação dentro da própria instituição, 

tanto nas salas de aulas dos discentes, quanto nas conversas corriqueiras com 

docentes e TAE’s, além do público visitante ao Campus Bambuí; inibiu a 

divulgação na praça da cidade de Bambuí – MG, o que ajuda a conscientizar 

no número de pessoas da comunidade externa a participar; impossibilitou a 

votação através de Tablets institucionais (uma prática adotada no ano 

passado),  que ajudou que a autoavaliação chegar ao respondente, ao invés 

do contrário; e tornou a prática de divulgação por banner desnecessária; 

 As atividades do IFMG – Campus Bambuí foram de Ensino Remoto 

Emergencial (ERE) no período da autoavaliação. Acreditamos que o excesso 

de informações institucionais, advindos dos meios digitais enfadou a 

comunidade acadêmica, seja pelo excesso de informação, e/ou adaptação à 

um novo método de ensino-aprendizagem e de cumprimentos de suas 

antigas atividades por meios digitais. Sendo assim, muitos estavam 

atarefados durante o período da autoavaliação e deixaram de participar para 

realizar as suas demais atividades institucionais, de cunho obrigatório. 

 A autoavaliação institucional coincidiu com o último mês das atividades dos 

cursos de Graduação do IFMG – Campus Bambuí, quando muitos docentes e 

discentes estavam focados nas últimas avaliações semestrais e nos exames 

finais na modalidade de ERE. Por isso, acreditamos que a autoavaliação 

institucional, apesar de sua grande importância, tornou-se uma atividade de 

segundo plano, a qual seria feita quando houve uma oportunidade, uma vez 

que é uma atividade suplementar.  
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4 ANÁLISE GLOBAL DOS DADOS 

4.1 Perfil dos Respondentes 

 
GRÁFICO 1 – PÚBLICO RESPONDENTE 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

 

Em conformidade com o exposto no Gráfico1, os questionários aplicados no ano 

de 2020 angariaram as contribuições da comunidade acadêmica por meio da 

participação de 217 respondentes, entre servidores técnico-administrativos (27), 

servidores docentes (50), alunos (134) e comunidade externa (6), conforme expresso no 

Gráfico 1. A maior parte dos respondentes são discentes, o que se é esperado, uma vez 

que representam grande parte da comunidade interna, enquanto os demais, docentes e 

TAE’s, são a minoria. 
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GRÁFICO 2 – SEXO DOS RESPONDENTES 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

 

 

No gráfico 2, observa-se que os respondentes são dos sexos masculino (94 

representando 43,32% dos respondentes), feminino (122, representando 56,22% dos 

respondentes) e outros (1, representando 0,46% dos respondentes). As opções de 

transexual feminino, transexual masculino e travestir não tiveram respondentes, logo 

temos a maior parte dos respondestes como sexo feminino. De acordo com o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população brasileira é composta por 

48,3% pelo sexo masculino e 51,7% do sexo feminino. Por estes números, entende-se 

que os números respondentes se aproximam daqueles apresentados pelo IBGE, com um 

percentual de diferença muito baixo. 
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GRÁFICO 3 – COR/RAÇA/ETNIA DOS RESPONDENTES 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

 

No gráfico 3, observa-se que grande parte dos respondentes são brancos com 

52,53%, seguido respectivamente pelos pardos com 33,64%, negros 8,76%, amarelos 

0,46% e indígenas 0,46%. No Brasil há uma pluralidade de cor/raça/etnia, em que, 

aproximadamente e em ordem decrescente, os brasileiros se declaram 47,51% brancos, 

43,42% pardos, 7,52% negros, 1,10% amarelo e 0,42% indígenas. Essa população acaba 

sendo bem aproximadamente refletida na comunidade interna votante do IFMG - 

Campus Bambuí. 
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GRÁFICO 4 – FAIXA ETÁRIA DOS RESPONDENTES 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

 

Acima, no Gráfico 4, encontra a faixa etária dos respondentes. Nota-se que 131 

dos 217 respondentes (60,37%) representam menores de 30 anos de idade e os outros 86 

(39,63%) tem idade maior ou igual a 30 anos. Este resultando é um tanto quanto 

esperado, uma vez que a maior parte dos respondentes são discentes e em que se espera, 

em média, a concentração de alunos de 15 a 17 anos no ensino técnico integrado ao 

ensino médio e alunos de 18 a 24 anos na graduação. 
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GRÁFICO 5 – DISTRIBUIÇÃO DOS RESPONDENTES DE CURSOS TÉCNICOS POR 

FORMA DE OFERTA 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

 

No IFMG – Campus Bambuí, são ofertadas duas modalidades de curso técnico: 

integrado e subsequente. São ofertadas anualmente mais vagas para os cursos integrados 

do que para o subsequente, cenário que se refle no questionário da CPA, onde obteve 

maior quantidade de alunos dos cursos técnicos integrados com 78,57%, e o 

subsequente com apenas 21,43%. 
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GRÁFICO 6 – DISTRIBUIÇÃO DOS RESPONDENTES DE CURSOS SUPERIORES 

POR MODALIDADE 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

 

As três modalidades atualmente ofertadas no IFMG – Campus Bambuí são 

Bacharelado, Licenciatura (havia a modalidade Tecnólogo, porém foi extinta e não há 

mais nenhuma matrícula ativa para tal) e Pós-Graduação. Das 354 novas vagas 

ofertadas anualmente de graduação, 80 (22,60%) são direcionadas para as Licenciaturas 

e as 274 (77,40%) para os Bacharelados. Este ano, a porcentagem dos votantes da 

graduação teve um reflexo melhor da comunidade acadêmica dos anos anteriores. 

Acredita-se que o motivo para isto é porque 2 dos 4 servidores da CPA Local tem 

profissão mais direcionadas ao curso de Licenciatura em Física, apesar do mesmo 

apresentar uma grande evasão de alunos. Este ano, teve-se a primeira manifestação de 

um aluno de pós-graduação do Campus. 
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GRÁFICO 7 – TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES RESPONDENTES 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

 

 No gráfico 7, vemos que 70% (54 dos 77) são servidores com até 10 anos de 

serviço na instituição e os demais, 30% (40 dos 77) dos servidores com mais de 10 anos 

de serviço na instituição. Este resultado pode ser um reflexo da expansão do IFMG – 

Campus Bambuí nos últimos anos, o que possibilitou a contratação de muitos novos 

funcionários 
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GRÁFICO 8 – ESCOLARIDADE DOS SERVIDORES RESPONDENTES 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

 

A escolaridade de um trabalhador é uma característica positivamente importante, 

mas não somente a única, que influência na qualidade de seu serviço prestado. No 

Gráfico 8, percebe-se que a escolaridades dos servidores respondentes do IFMG – 

Campus Bambuí são alta, pois 61 dos 77 (representando 79,22% do total) possuem pós-

graduação. Por esse, entende-se que os servidores respondentes, tanto docentes quanto 

TAE’s, têm capacidade de prestar bons serviços em suas áreas de atuação, seja ela em 

educação, pesquisa, extensão ou em outras áreas, correspondentes às suas formações. 
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GRÁFICO 9 – CONHECIMENTO DOS RESPONDENTES SOBRE DOCUMENTOS 

INTERNOS DO IFMG 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

O conhecimento dos documentos internos do IFMG é importante para uma boa 

convivência acadêmica, pois eles ajudam a conscientizar sobre as normas institucionais, 

os planejamentos do desenvolvimento institucional, a percepção da instituição pelos 

diferentes segmentos das comunidades internas e externa, entre outros. Pelo Gráfico 9, 

percebe-se que a avaliação positiva do Estatuto, do Regime Geral, do PDI (Plano do 

Desenvolvimento Institucional) e do Relatório da Autoavaliação Institucional são, 

respectivamente, 36,86%, 37,33%, 39,63% e 52,53%. Destes, somente o conhecimento 

do Relatório da Autoavaliação Institucional é o suficiente e os demais, mesmo próximos 

de 50%, são considerados fragilidades. Acredita-se que parte desta fragilidade se deve 

aos alunos ingressantes, pois estes chegam à Instituição e deparam-se com muitas novas 

informações, os impossibilitando ter um bom conhecimento de todos os documentos 

institucionais. 
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4.2 Análise dos Resultados por Eixo 

4.2.1 Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

 

O Eixo 1 objetiva avaliar o Planejamento e Avaliação Institucional do IFMG – 

campus Bambuí e engloba a dimensão 8, elencada no artigo 3º da Lei nº 10.861/2004, 

do SINAES, a saber, “planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados 

e eficácia da autoavaliação institucional”. 

Com relação ao Planejamento e Avaliação Institucional (Dimensão 8), a 

avaliação pautou-se nos seguintes indicadores:  

 Metodologia e coleta de dados da autoavaliação institucional. 

 Divulgação dos resultados da autoavaliação institucional. 

 Contribuição da autoavaliação institucional para a melhoria do IFMG. 

 Procedimentos de avaliação e acompanhamento do planejamento institucional, 

especialmente das atividades educativas.  

Discentes, docentes e técnicos-administrativos do IFMG – campus Bambuí 

avaliaram os indicadores deste eixo. Os resultados da avaliação e a análise de cada 

dimensão são apresentados a seguir, nos gráficos de número 10 ao 13. 
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DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, ESPECIALMENTE 

OS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

 

GRÁFICO 10 – METODOLOGIA E COLETA DE DADOS DA AUTOAVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

Percebe-se, pela análise do gráfico acima, que a metodologia e a coleta de dados 

foram consideradas como positivas por todos os respondentes, atingindo um percentual, 

entre BOM e ÓTIMO, de 66% dos discentes, 54,48% dos docentes e 77,78% dos 

Técnicos Administrativos. A divulgação no site do IFMG foi acompanhada por 

encaminhamento de e-mails e postagens nas redes sociais e o questionário foi 

respondido utilizando-se o programa LimeSurvey. 
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GRÁFICO 11 – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

Verifica-se, pelo gráfico acima, que os indicadores avaliados como ÓTIMO e 

BOM foram considerados de forma positiva, principalmente do segmento Técnicos 

Administrativos, pois a avaliação foi de 74,07% como satisfatória.  Os segmentos 

docentes e discentes representaram, respectivamente, percentual positivo de 66% e 

51,49%. 
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GRÁFICO 12 – CONTRIBUIÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PARA A 

MELHORIA DO IFMG 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

O gráfico acima demonstra resultados positivos entre os discentes e Técnicos 

Administrativos, atingindo um percentual, entre BOM e ÓTIMO respectivamente, de 

55,22% e 74,08%. O segmento docente representou 44%. O gráfico reflete os resultados 

do item anterior, pois a divulgação dos resultados da autoavaliação institucional implica 

na compreensão da contribuição da autoavaliação institucional para a melhoria do 

IFMG. 
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GRÁFICO 13 – PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO 

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL, ESPECIALMENTE DAS ATIVIDADES 

EDUCATIVAS 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

Através da análise do gráfico acima, observa-se que os procedimentos de 

avaliação e acompanhamento do planejamento institucional, especialmente das 

atividades educativas, foram considerados frágil para os docentes e suficientes para os 

discentes e TAE's, cujo percentual, entre BOM e ÓTIMO, representou 40,00% dos 

docentes, 51,49% dos discentes e 55,5% dos Técnicos Administrativos. 
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4.2.1.1 Análise geral do Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

Algumas ações deverão ser adotadas para a próxima autoavaliação a fim de 

aprimorar suas contribuições para o desenvolvimento da instituição.  Em relação à 

metodologia e coleta de dados, ainda torna-se necessário reavaliar a forma de aplicação 

do questionário que proporcione maior participação dos atores envolvidos. As 

estratégias de divulgação dos resultados devem ser ampliadas, por meio de eventos que 

envolvam toda a comunidade acadêmica, como reuniões com os docentes, para informá-

los sobre o processo e para serem propagadores das fragilidades e potencialidades aos 

discentes, nas reuniões com os técnicos administrativos, palestras. 

Verifica-se que os indicativos positivos resultam das ações de divulgação nas 

diversas mídias (vídeos, site institucional, redes sociais, e-mails, etc.). Além disso, 

deve-se efetuar a divulgação em grupos de whatsapp, para se obter resultados mais 

satisfatórios e a produção de um vídeo institucional de forma a propiciar o 

conhecimento da CPA, bem como dos resultados alcançados. 

Embora a conscientização dos atores envolvidos tenha evoluído em relação aos 

anos anteriores, observa-se a necessidade de desenvolver mais as ações de 

conscientização no que se refere à autoavaliação institucional para a melhoria do IFMG, 

principalmente ao segmento docente. Portanto, verifica-se que a elaboração de 

estratégias efetivas de sensibilização, divulgação dos resultados e um acompanhamento 

da comunidade acadêmica das melhorias a serem implementadas concorrem para o 

fortalecimento e a efetivação da autoavaliação institucional no IFMG.  

As propostas de ação geradas a partir dos resultados apresentados devem ser 

colocadas em prática, possibilitando que a autoavaliação contribua de modo mais 

significativo para a melhoria do IFMG - Campus Bambuí.  

O Eixo 1 apresenta resultados que indicam ações com o intuito de melhorar o 

conhecimento e a participação da comunidade acadêmica no processo de autoavaliação, 

tais como:  

 Promover reuniões e palestras envolvendo toda a comunidade acadêmica 

sobre o processo;  

 Ampliar as formas de divulgação dos resultados, por meio de vídeos 

institucionais, notícias no site e em grupos de whatsapp; 

 Intensificar o trabalho de conscientização sobre a importância da 

autoavaliação para o crescimento e desenvolvimento da Instituição.  

 Conscientizar os atores envolvidos. 
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4.2.1.2 Resumo dos dados do Eixo 1 – Planejamento e Avaliação 

 

QUADRO 3 – RESUMO DOS DADOS DO EIXO 1 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO – DISCENTES  

Dimensão 8: OS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Metodologia e coleta de dados da 

autoavaliação institucional 

Resposta (Ótimo) (Bom) (Regular) (Ruim) (Péssimo) 
 

Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 36 37 32 9 3 4 13 

Percentual 26,87% 27,61% 23,88% 6,72% 2,24% 2,99% 9,70% 

Divulgação dos resultados da 

autoavaliação institucional. 

Resposta (Ótimo) (Bom) (Regular) (Ruim) (Péssimo) Inexistente 
Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 30 39 27 10 8 5 15 

Percentual 22,39% 29,10% 20,15% 7,46% 5,97% 3,73% 11,19% 

Contribuição da autoavaliação 

institucional para a melhoria do 

IFMG. 

Resposta (Ótimo) (Bom) (Regular) (Ruim) (Péssimo) Inexistente 
Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 42 32 27 12 5 4 9 

Percentual 31,34% 23,88% 20,15% 8,96% 3,73% 2,99% 6,72% 

Procedimentos de avaliação e 

acompanhamento do planejamento 

institucional, especialmente das 

atividades educativas.  

Resposta (Ótimo) (Bom) (Regular) (Ruim) (Péssimo) Inexistente 
Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 31 38 31 11 5 5 13 

Percentual 23,13% 28,36% 23,13% 8,21% 3,73% 3,73% 9,70% 

Fonte: Elaborado pela CPA Central com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 
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QUADRO 4 – RESUMO DOS DADOS DO EIXO 1 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO– DOCENTES 

Dimensão 8: OS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Metodologia e coleta de dados da 

autoavaliação institucional 

Resposta (Ótimo) (Bom) (Regular) (Ruim) (Péssimo) 
 

Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 15 18 6 0 1 1 9 

Percentual 30% 36% 12% 0% 2% 2% 18% 

Divulgação dos resultados da 

autoavaliação institucional. 

Resposta (Ótimo) (Bom) (Regular) (Ruim) (Péssimo) Inexistente 
Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 16 17 4 4 1 1 7 

Percentual 32% 34% 8% 8% 2% 2% 14% 

Contribuição da autoavaliação 

institucional para a melhoria do 

IFMG. 

Resposta (Ótimo) (Bom) (Regular) (Ruim) (Péssimo) Inexistente 
Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 8 14 15 2 1 1 9 

Percentual 16% 28% 30% 4% 2% 2% 18% 

Procedimentos de avaliação e 

acompanhamento do planejamento 

institucional, especialmente das 

atividades educativas.  

Resposta (Ótimo) (Bom) (Regular) (Ruim) (Péssimo) Inexistente 
Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 6 14 15 3 1 1 10 

Percentual 12% 28% 30% 6% 2% 2% 20% 

Fonte: Elaborado pela CPA Central com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 
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QUADRO 5 – RESUMO DOS DADOS DO EIXO 1 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO – TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

Dimensão 8: OS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Metodologia e coleta de dados da 

autoavaliação institucional 

Resposta (Ótimo) (Bom) (Regular) (Ruim) (Péssimo) 
 

Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 8 13 2 1 2 0 1 

Percentual 29,63% 48,15% 7,41% 3,7% 7,41% 0% 3,7% 

Divulgação dos resultados da 

autoavaliação institucional. 

Resposta (Ótimo) (Bom) (Regular) (Ruim) (Péssimo) Inexistente 
Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 11 9 6 0 1 0 0 

Percentual 40,74% 33,33% 22,22% 0% 3,7% 0% 0% 

Contribuição da autoavaliação 

institucional para a melhoria do 

IFMG. 

Resposta (Ótimo) (Bom) (Regular) (Ruim) (Péssimo) Inexistente 
Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 10 10 4 0 1 0 2 

Percentual 37,04% 37,04% 14,81% 0% 3,7% 0% 7,41% 

Procedimentos de avaliação e 

acompanhamento do planejamento 

institucional, especialmente das 

atividades educativas.  

Resposta (Ótimo) (Bom) (Regular) (Ruim) (Péssimo) Inexistente 
Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 3 12 8 0 1 0 3 

Percentual 11,11% 44,44% 29,63% 0% 3,7% 0% 11,11% 

Fonte: Elaborado pela CPA Central com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 
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4.3 Quadro Diagnóstico Geral 

O Quadro 27 apresentado a seguir indica a sistematização do diagnóstico do IFMG e das ações propostas. 
 

QUADRO 6 – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DO IFMG E AÇÕES PROPOSTAS – REITORIA 

Eixo Dimensão Indicador 
Percentual da 

Avaliação 

Positiva 

Escala 

Indicativa 

de Ação 

Escala de 

Classificação de 

Fragilidades e 

Potencialidades 

Ações Propostas 

Eixo 1 

Planejamento e 

Avaliação 

Dimensão 8: os 

processos, resultados e 

eficácia da 

autoavaliação 

institucional 

Metodologia e coleta de dados da 

autoavaliação institucional 
60,19% Desenvolver Suficiente 

Reavaliar o 

sistema de 

aplicação do 

questionário de 

autoavaliação. 

 

Promover 

reuniões, 

palestras, vídeos, 

sobre o processo. 

Divulgação dos resultados da 

autoavaliação institucional. 
57,82% Desenvolver Suficiente 

Ampliar as 

formas de 

divulgação dos 

resultados, por 

meio da 

confecção de 

panfletos, 

banners, notícias 

no site 

institucional, 

redes sociais, e-

mails, para 

divulgar. 
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Contribuição da autoavaliação 

institucional para a melhoria do 

IFMG. 

54,98% Desenvolver Suficiente 

Conscientizar os 

atores 

envolvidos. 

Procedimentos de avaliação e 

acompanhamento do 

planejamento institucional, 

especialmente das atividades 

educativas. 

49,29% Corrigir Fragilidade 

Ampliar a 

divulgação dos 

meios de 

acompanhamento 

que permita 

avaliar o alcance 

dos objetivos ou 

a necessidade de 

ajustes. 

Fonte: Elaborado pela CPA Central com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

 

 

As propostas de ação geradas a partir dos resultados apresentados devem ser colocadas em prática, possibilitando que a autoavaliação 

contribua de modo mais significativo para a melhoria do IFMG - Campus Bambuí.  
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4.4 Agenda de trabalho referente ao relatório de autoavaliação institucional de 2020 

 

A agenda de trabalho da CPA Local referente à autoavaliação institucional de 2020 foi organizada em conjunto com os representantes da 

CPA Central, de forma a cumprir as seguintes ações: 

QUADRO 7 – CRONOGRAMA PARA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CPA - 2020  

 

Descrição das Atividades 

 

Responsáveis pela 

realização das Atividades 
Início Término Procedimentos 

 

Objetivos 

 

Planejamento do processo de 

Autoavaliação Institucional 

2020  

CPA Central e CPA’s 

Locais 
20/08/2020 20/09/2020 

- Construção do planejamento do 

processo de autoavaliação 

institucional, via e-mail e presencial. 

- Organizar as atividades 

referentes ao processo avaliativo. 

Reuniões para tratar da 

divulgação da autoavaliação 

institucional e sensibilização da 

comunidade escolar 

CPA Central e CPA’s 

Locais 
20/08/2019 30/09/2020 

- Elaboração das estratégias para 

divulgação da autoavaliação 

institucional nos campi. 

- Elaboração das estratégias para 

sensibilização e conscientização da 

importância da autoavaliação 

institucional. 

- Divulgar a autoavaliação 

institucional e preparar os 

envolvidos. 

Sensibilização da comunidade 

escolar 

CPA Central e CPA’s 

Locais 
01/10/2020 31/10/2020 

- Apoio e orientação ao trabalho de 

sensibilização promovido pelas 

CPA’s Locais. 

- Preparar os envolvidos para 

participarem ativamente do 

processo avaliativo. 

Aplicação dos questionários nos 

campi  
 CPA’s Locais 01/10/2020 31/10/2020 

- Acompanhamento e conscientização 

da importância da participação na 

autoavaliação institucional. 

- Colaborar na execução do 

processo avaliativo. 

- Avaliar demandas que possam 

vir a surgir. 

Elaboração dos Relatórios 

Parciais de Autoavaliação 

Institucional Locais 

CPA’s Locais 01/11/2020 30/11/2020 - Análise das informações obtidas. 

- Elaborar o Relatório Parcial de 

Autoavaliação Institucional Local 

e enviar para a CPA Central. 

Análise dos Relatórios Parciais 

Institucionais Locais pela CPA 

Central 

CPA Central 01/12/2020 18/12/2020 

- Avaliação dos Relatórios Parciais 

Institucionais Locais recebidos pela 

CPA Central. 

- Avaliar os Relatórios Parciais 

Institucionais Locais recebidos 

pela CPA Central. 

Elaboração do Relatório Parcial CPA Central  04/01/2021 12/03/2021 - Recebimento dos relatórios locais, - Elaborar o  Relatório Parcial de 
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de Autoavaliação Institucional a 

partir dos Relatórios Parciais 

Locais 

análise, avaliação dos dados e 

formatação do texto. 

- Compilação das informações 

obtidas dos relatórios dos campi em 

um relatório do IFMG. 

Autoavaliação Institucional. 

Revisão e entrega do Relatório 

Parcial  de Autoavaliação 

Institucional 2020 

CPA Central  15/03/2021 31/03/2021 

- Formatação, revisão ortográfica, 

padronização dos gráficos e tabelas. 

- Encaminhamento do Relatório 

Parcial de Autoavaliação Institucional 

2019 à Procuradoria Educacional 

Institucional do IFMG. 

- Finalizar o Relatório Parcial de 

Autoavaliação Institucional. 

- Enviar o Relatório Parcial de 

Autoavaliação Institucional à 

SERES/MEC. 

Reunião com Colégio de 

Dirigentes e CPA´s Locais 
CPA Central 01/04/2021 30/04/2021 

- Apresentação do Relatório Parcial 

de Autoavaliação Institucional ao 

Colégio de Dirigentes e CPA’s 

Locais. 

 - Receber informações dos 

Diretores dos campi e CPA’s 

Locais quanto ao 

desenvolvimento do processo 

avaliativo. 

Divulgação do Relatório de 

Autoavaliação Institucional 

2020 

CPA Central e CPA’s 

Locais 
01/05/2021 31/05/2021 

- Reuniões com a comunidade 

acadêmica, veiculação de notícia no 

portal e redes sociais do IFMG e 

envio de e-mails aos servidores.  

- Dar publicidade aos resultados 

da autoavaliação institucional.  

 

Fonte: Elaborado pela Comissão Própria de Avaliação Local.
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5 METAS DA CPA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 

5.1  Ações previstas 

 

Para melhor atendimento às necessidades do IFMG – campus Bambuí e também 

para maior eficiência do processo avaliativo, a CPA apresenta um plano de metas para o 

ano de 2021, a saber: 

5.1.1 Meta 1: Promover a formação continuada dos membros da CPA. 

 

QUADRO 8 - FORMAÇÃO CONTINUADA DA CPA LOCAL 

Ações Prazo Responsável 
Agendar encontros periódicos dos membros 

da CPA com vistas à capacitação e atualização 

dos conhecimentos. 
Ação contínua / 2021 Comissão Local 

Participar de cursos, seminários, congressos e 

outros eventos promovidos por instituições 

externas relacionados à avaliação institucional. 
Ação contínua / 2021 Comissão Local 

Fonte: Elaborado pela Comissão Própria de Avaliação Local. 

 

5.1.2 Meta 2: Difundir a CPA Local no Campus.  

 

QUADRO 9 - DIVULGAÇÃO DA CPA LOCAL 

Ações Prazo Responsável 
Divulgar a importância dos trabalhos 

desenvolvidos pela CPA Local 
Ação contínua / 2021 Comissão Local 

Promover a participação CPA, quando for 

possível, em eventos promovido pelo Campus  
Ação contínua / 2021 Comissão Local 

Fonte: Elaborado pela Comissão Própria de Avaliação Local. 

 

5.1.3 Meta 3: Acompanhar as ações de melhoria decorrentes dos resultados da 

autoavaliação, com desenvolvimento de políticas de adequação de 

desempenho.  

 

QUADRO 10 - ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA 

Ações Prazo Responsável 
Identificar os pontos frágeis e encaminhá-los 

aos responsáveis por cada setor, para que 

tomem as devidas providências.  
Ação contínua / 2021 Comissão Local 

Propor, juntamente com os responsáveis por 

cada setor, ações de melhoria do desempenho.  
Ação contínua / 2021 Comissão Local 

Fonte: Elaborado pela Comissão Própria de Avaliação Local. 
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5.1.4 Meta 4: Transição entre gestões 

 

QUADRO 11 – TRANSIÇÃO ENTRE GESTÕES 

Ações Prazo Responsável 
Propiciar a transição de gestão da CPA Local Ação contínua / 2021 Comissão Local 
Auxiliar os novos membros da CPA Local em 

seu primeiro ano de atuação 
Ação contínua / 2021 Comissão Local 

Fonte: Elaborado pela Comissão Própria de Avaliação Local. 

5.2 Desafios 

 

Dentre os desafios encontrados para concretização das ações acima, a CPA destaca: 

 

 Estudos apontam que a pandemia causada pelo vírus SARS-COV-2 deve perdu-

rar por todo ano 2021, mesmo com indícios de sua vacina começará a ser distri-

buída em janeiro deste mesmo ano. A vacinação será lenta e as medidas de pre-

venção deverão ser mantidas. Vimos que o processo de sensibilização da autoa-

valiação institucional somente por meios eletrônicos, junto as atividades de En-

sino Remoto Emergencial (ERE), reduzem muito a participação da comunidade 

acadêmica e da comunidade externa no processo da autoavaliação institucional. 

Sendo assim, será um desafio manter o número de participantes que haviam nos 

períodos sem pandemia.  

 O desinteresse da comunidade interna e externa de participarem da autoavalia-

ção institucional. Apesar de uma boa divulgação e conscientização para mostrar 

a importância da avaliação, divulgado até pelo diretor do Campus, algumas pes-

soas não participam e alguns alegam que não participam por não verem, explici-

tamente, o retorno de sua participação. Os relatórios da autoavaliação os apre-

sentam, mas são poucos aqueles que fazem a leitura deles para encontrar como 

sua participação direcionou as ações da instituição; 

 Apesar do novo relatório da Autoavaliação Institucional ser mais sucinto, ao 

compará-los aos anteriores, ele ainda é um documento extenso, o que gera um 

desinteresse dos leitores o lé-lo, mesmo contendo informações importantes sobre 

a instituição; 

  2 meses são um tempo, consideravelmente, bom para a conscientização e para a 

participação da sociedade acadêmica na Autoavaliação Institucional. Por outro 

lado, como será relatado abaixo, este tempo pode ser entendido como insuficien-
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te para os membros da CPA, uma vez que eles precisam se reprogramar e abrir 

janelas em suas atividades institucionais para executar a conscientização e a mo-

bilização para a votação; 

 A burocracia das atividades pública ligadas a instituição é um fator que gerou 

um atraso para a divulgação e conscientização da Autoavaliação Institucional; 

 A aglomeração das atividades da CPA com as atividades realizadas e atribuídas 

pelos membros da CPA Local. Os membros da CPA são Docentes, TAE’s, Dis-

centes e trabalhadores próximo ao IFMG – Campus Bambuí, os quais já são lo-

tados com atividades cotidianas de suas respectivas funções. O tempo dedicado 

para as atividades voltadas à CPA Local ocorrem, principalmente, em horários 

vagos dos membros. Há vezes que as tarefas ligadas a CPA acabam acontecendo 

como uma atividade extra fora do expediente de trabalho, o que gera um grande 

cansaço e estresse, e/ou um grande atarefamento diário, principalmente durante a 

elaboração do relatório, o que pode prejudicar a qualidade do serviço prestado 

para atender as demandas da CPA; 

 A CPA exerce um papel importante nas instituições de ensino, sendo importante, 

por exemplo, para o reconhecimento de cursos. Apesar disto, ela pouco reconhe-

cida, tanto pela comunidade acadêmica quanto para a diretoria do IFMG (no 

sentido de legislação, como, por exemplo na pontuação de Plano ou Relatório 

Individual de Trabalho Docente). Para os funcionários da instituição, a função 

de membro da CPA entra como atividade extra com peso considerável, sem a 

dispensa de outras atividades de sua função, sem comissão, o que gera um gran-

de desinteresse em seus membros em permanecerem na comissão, principalmen-

te quando comparam com outras atividades que podem ser exercidas no Cam-

pus. 

 

5.3 Investimentos necessários 

 

Para melhor desempenho das ações da CPA, reafirma-se a necessidade de 

realizar os seguintes investimentos: 

 Estender o prazo da avaliação institucional, assim que a metodologia da mesma 

se consolidar. Espera-se que o número de participantes da autoavaliação institu-

cional aumente; 
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 Tornar a conscientização contínua, durante todo o ano, ao invés de pontual, co-

mo ocorre no período da autoavaliação institucional. Isto pode evitar que a im-

portância da Autoavaliação seja esquecida; 

  Uma apresentação sucinta e de fácil acessibilidade das ações realizadas e as me-

lhorias geradas graças a avaliação institucional. Isso fará com que os interessa-

dos, que evitariam a leitura de um relatório grande, procurassem mais facilmente 

a informação que deseja, o tornando mais acessível para muitos; 

 Melhor reconhecimento das atividades realizadas pelos membros da CPA; 

 Dedicação exclusiva de, pelo menos, alguns membros para a CPA, evitando que 

as atividades ligadas a esta comissão sejam feitas extras às atividades já exercida 

pelos membros; 

 Propiciar um sistema que facilite a transição entre membros do conselho acadê-

mico, de uma gestão para outra. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente Relatório de Autoavaliação Institucional Parcial constitui a terceira e 

última etapa do triênio 2018-2020, conforme estabelecido pela Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES nº 065/2014. Com a entrega deste relatório, foi possível 

constatar os principais desafios enfrentados pela instituição no que se refere, 

particularmente, ao eixo 1, Planejamento e Avaliação. Identificamos que a dimensão 8, 

referente “ao planejamento e à avaliação, especialmente os processos, resultados e 

eficácia da autoavaliação institucional”, mostra-se, em média, suficiente. Vale destacar 

que os TAE’s foram os que melhores avaliaram esta dimensão, ao comprar com os 

demais respondentes, que fizeram uma avaliação mista dos indicadores. A 

Autoavaliação Institucional é importante em vários aspectos, seja para melhorar setores 

do Campus/IFMG, quanto para a avaliação de um curso. Entretanto, ela precisa dar 

importantes passos para alcançar a sua desejada efetividade. A CPA Central teve e tem 

um papel importante neste processo, pois ela orienta as CPA Locais de como devem 

conduzir suas Autoavaliações Institucionais, compreendendo suas dificuldades, 

apresentando flexibilizações, criando facilitadores para execução, entre outros. Vale 

enfatizar que ela produziu um ótimo modelo de relatório, que facilitou muito aos 

membros das CPA Locais a produzirem os relatórios da Autoavaliação Institucional de 

seu Campus. Apesar disto, os membros das CPA Locais encontram ainda grandes 

dificuldades para cumprir estas atividades, pois elas são acolhidas como atividades 

densas, extras e de pouco reconhecimento institucional, ao compararmos com outras 

atividades (densas, pois grande parte das atividades são realizadas em, 

aproximadamente, 2 meses e extras, pois ela não exime nenhuma atividade dos 

membros da CPA Local, apresentando uma pequena flexível para os TAE’s). Logo, esta 

atividade abre poucas oportunidades para cumprir os indicadores da dimensão 8 com 

excelência. Esses são feitos principalmente nos horários vagos, após ou entre as 

jornadas de trabalho de cada membro. À vista disso, os membros da CPA Local se 

restringem a atender o básico de suas atividades e ficam impossibilitados de construir 

uma jornada semanal para se dedicar mais a CPA e melhorar seus indicadores.  Por 

exemplo, sabemos o como melhorar a divulgação dos resultados da Autoavaliação 

Institucional e apresentar o como ela tem impactos positivos na instituição, mesmo que 

pouco a pouco. No entanto, nunca há o devido tempo para sua execução. 
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O processo da Autoavaliação Institucional do IFMG – Campus Bambuí 

apresentava, relatividade, uma pouca participação da comunidade acadêmica. Em 2019, 

os membros da CPA Local se empenharam para melhorar a divulgação, e pensaram em 

e aplicaram novas estratégias. Com isto, o número de respondendo aumentou em mais 

de 50% (de 304 passou para 464).  Em 2020, por outro lado, o mundo passa pela 

pandemia causada pelo vírus SARS-COV-2, fazendo que o processo de divulgação se 

restringisse à divulgação por meios digitais, em um momento em que todos estavam 

passando pela adaptação atarefada da modalidade de Ensino Remoto Emergencial 

(ERE). Não somente isto, o processo da autoavaliação ocorreu no final do semestre dos 

cursos de Graduação, quando discentes e docentes (que contabilizam três membros da 

CPA Local, dois docentes e um discente) estavam focados nas últimas avaliações 

semestrais e nos exames finais. Diante disso, a participação de respondentes diminuiu 

de 2019 para 2020. O número de respondentes discentes, docentes e TAE’s passaram, 

respectivamente, de 331 para 134, de 85 para 50 e de 48 para 27, fazendo com que o 

número de respondentes totais passasse de 464 para 217 (uma redução de 53,23%, 

sendo o número de votantes também inferiores ao compararmos com 2018). 

Acreditamos o número de respondentes deve melhor em 2021, pois, até lá, acreditamos 

que a comunidade acadêmica estará melhor adaptada ao ERE, podendo se dedicar mais 

para outras atividades suplementares. Além disso, há chances do ensino ocorrer de 

forma mista (presencial + não presencial), que ajudariam no processo de sensibilização 

e divulgação de forma presencial. 
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ANEXOS 

Análise geral das ações do IFMG durante a Pandemia de COVID-19 

 

Em ação conjunta realizada pelas Pró-reitorias de Ensino, Pesquisa e Extensão, o 

IFMG publicou a Instrução Normativa IFMG n. 5, de 18 de junho de 2020, que 

regulamentou e normatizou a implementação do Ensino Remoto Emergencial nos 

cursos presenciais do IFMG, em função da situação de excepcionalidade da pandemia 

do novo Coronavírus (Covid-19). Em consonância com tal IN, o campus Bambuí, em 

ato contínuo, aprovou resolução própria que dispôs sobre a implementação da 

modalidade de Estudos Não Presenciais (ENP) em cursos presenciais, técnicos, de 

graduação e de pós-graduação no âmbito do campus (Resolução n. 6 de 02de julho de 

2020). Tais regulamentações deram subsídio para que o Conselho Acadêmico aprovasse 

novos calendários acadêmicos e assim fosse retomado o semestre letivo até então 

suspenso. 

Foi adotada a Plataforma Moodle como Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) da instituição sendo ofertado a todos os docentes interessados um curso de 

capacitação para operar a mesma. O curso foi desenvolvido e conduzido por um grupo 

de trabalho local e contou também com um período de ambientação na plataforma para 

os alunos antes do início das atividades. 

Buscando conhecer a realidade socioeconômica da comunidade acadêmica, a 

Diretoria de Ensino (DE) promoveu um amplo levantamento das condições sociais de 

todos os alunos por meio do envio de um formulário virtual. Foram mobilizados as 

Coordenações de Curso para que, com o auxílio tanto de alunos quanto servidores, 

todos os alunos fossem contatados. Com base nos números levantados e tendo em vista 

as dificuldades econômicas atravessadas pelo país neste momento de excepcionalidade a 

tanto a Reitoria do IFMG quanto a Coordenadoria de Assistência Estudantil local 

promoveram editais de inclusão digital para que alunos em situação de vulnerabilidade 

pudessem adquirir pacotes de dados de internet ou até mesmo equipamentos para se 

adaptar à nova realidade de ensino virtual. 

Também foram mantidos auxílios financeiros aos alunos de baixa renda mesmo 

durante o período em que o calendário esteve suspenso, como também da retomada das 

atividades por meio dos estudos não presenciais.  
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Após o início dos estudos não presencias, a Diretoria de Ensino promoveu 

diversas ações afim de monitorar e auxiliar da melhor maneira para que os alunos 

sofressem o menor impacto possível. Entre essas ações destacam-se: 

• “Café Acadêmico 4.0”: palestras mensais destinadas aos servidores sobre 

temas de interesse da comunidade relacionados ao ensino em tempos de pandemia. 

• “Diálogos Pedagógicos”: encontros semanais para a troca de experiências 

entre docentes e apresentação de experiências sabidamente exitosas. 

• Reunião semanal com os Coordenadores de Curso para monitoramento e 

discussão de ações de enfrentamento. 

• Encontros mensais com Representantes de Turma dos cursos técnicos e 

superiores para coleta de relatos sobre o andamento das disciplinas bem com 

esclarecimento de dúvidas e recebimento de possíveis queixas dos mesmos. 

• Atendimento docente: ação implementada pela Coordenadoria de 

Assistência Didática e Pedagógica (CADP) vinculada a Diretoria de Ensino para 

discutir com professores possíveis pontos de conflito apontados pelos discentes durante 

o ENP. 

Devido a impossibilidade de acesso presencial ao campus, o uso das Bibliotecas 

Digitais do IFMG foi amplamente incentivada DE e Coordenações de Curso com o 

intuído de potencializar este recurso ainda pouco explorado até então, sendo incentivado 

aos discentes que realizassem o curso online disponibilizado pelo IFMG onde foi 

passado um tutorial de como acessar e utilizar a ferramenta. 

De forma contínua, o Registro Acadêmico e a Coordenadoria de Gestão de 

Tecnologia da Informação (CGTI) promovem atendimento ininterrupto a professores e 

estudantes por meio da criação de e-mail específico para dúvidas e inclusão de novas 

opções de solicitação de serviços via GLPi. 

Defesas de Estágio e de Trabalhos de Conclusão de Curso puderam ser 

continuadas graças a aprovação de resoluções que permitiram a tramitação de 

documento de forma eletrônica via SEI e ainda a realização de bancas de defesa por 

videoconferência, minimizando assim os impactos aos alunos que, em alguns casos só 

precisavam cumprir tal exigência para se formar. Da mesma forma, cerimônias de 

Colações de Grau esporádicas puderam ser realizadas para esses mesmos alunos por 

videoconferência. 
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Apesar da suspensão das atividades presenciais, por tratar-se de uma fazenda-

escola, muitos setores tiveram seu funcionamento mantido de forma adaptada durante a 

pandemia. Além disso, serviços administrativos não foram suspensos em momento 

algum seja devido a possibilidade de home office em alguns setores bem como a ampla 

utilização de ferramentas de comunicação virtual tal qual o Goolge Meet, Microsoft 

Teams, Zoom, etc. 

Assim sendo, com relação às ações do IFMG durante a Pandemia de COVID-19, 

mais especificamente sobre o Ensino Remoto Emergencial, a avaliação pautou-se nos 

seguintes indicadores:  

 As orientações e instruções normativas que regulamentaram o período de 

excepcionalidade; 

 As atividades relacionadas ao ERE para o seu desenvolvimento acadêmico e/ou 

profissional; 

 As condições oferecidas para o acesso aos recursos e capacitação necessários 

para o desempenho das atividades acadêmicas e/ou profissionais; 

 Suporte e funcionamento dos sistemas, bem como atendimento de demandas da 

comunidade acadêmica; 

 As condições para realização de atividades da pós-graduação e/ou trabalho de 

conclusão de curso (TCC), como por exemplo, seções de orientação e defesas 

com participação remota de membros das bancas; 

 Protocolos estabelecidos para a tramitação de documentos acadêmicos, tais 

como emissão de documentos, comprovantes e diploma, durante o período do 

ERE; 

 O grau de interação entre as unidades do IFMG acerca da troca de experiências e 

apontamento de soluções; 

 Disponibilidade e acessibilidade das bibliotecas virtuais; 

 Bolsas e oportunidades que foram planejadas para este período de 

excepcionalidade; 

 O seu nível de adaptação ao Ensino Remoto Emergencial. 

No que se refere ao Trabalho Remoto, foram considerados, na avaliação, os 

indicadores:  

 Seu nível de adaptação ao trabalho remoto; 

 Reuniões virtuais (uso do Google Meet, Microsoft Teams, etc); 
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 Disponibilidade de acesso aos documentos e sistemas internos; 

 Disponibilidade dos serviços referentes aos setores administrativos (Licitação, 

Contratos, Almoxarifado, Contabilidade, Gestão de pessoas, e TI); 

 Acesso a infraestrutura para execução do trabalho remoto (internet, computador, 

telefone, mesa e cadeira apropriada, iluminação, etc). 

 

Discentes, docentes e técnico-administrativos do IFMG, participaram da pesquisa 

avaliando os indicadores acima mencionados, permitindo uma ampla sobre o período 

excepcional durante a Pandemia. Os resultados da avaliação, a análise de cada um dos 

indicadores, bem como os respondentes de cada indicador são apresentados a seguir, 

nos gráficos 14 a 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2019 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO CENTRAL 

 

71 

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 

 

GRÁFICO 14 – AS ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES NORMATIVAS QUE 

REGULAMENTARAM O PERÍODO DE EXCEPCIONALIDADE 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

 

As orientações e instruções normativas que regulamentaram o período de 

excepcionalidade obteve avaliações positivas pelos docentes e técnicos administrativos, 

com aprovação de 80,00% dos docentes e 74,07% dos técnicos administrativos. No 

ponto de vista dos discente as orientações e instruções normativas que regulamentaram 

o período de excepcionalidade é considerado suficiente e precisa ser desenvolvido, pois 

a aprovação foi de 57,46% dos discentes. No geral, a média da avaliação das classes 

avaliadas foi de 70,50% de aprovação, mostrando uma escala de classificação que 

indica potencialidade e indicativa de ação que indica continuação. 
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GRÁFICO 15 – AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ERE PARA O SEU 

DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO E/OU PROFISSIONAL 

 
 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

 

As atividades relacionadas ao ensino remoto emergencial para o 

desenvolvimento acadêmico e/ou profissional obteve uma avaliação positiva pelos 

docentes, com aprovação de 72,00%. Pelo ponto de vista dos discente, a escala de 

classificação foi de fragilidade com a necessidade de ser corrigido, pois a aprovação foi 

de 42,54% dos discentes. No geral, a média da avaliação dos respondentes obteve uma 

aprovação de 57,27%, mostrando uma escala de classificação de suficiente e que 

precisar ser desenvolvido. 
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GRÁFICO 16 – AS CONDIÇÕES OFERECIDAS PARA O ACESSO AOS RECURSOS E 

CAPACITAÇÃO NECESSÁRIOS PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES 

ACADÊMICAS E/OU PROFISSIONAIS 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

As condições oferecidas para o acesso aos recursos e capacitação necessários 

para o desempenho das atividades acadêmicas e/ou profissionais foi aprovada pelos 

docentes, com uma escala de classificação de potencialidade, aprovação de 76,00% 

docentes. Os discentes classificaram como regular (suficiente) com a necessidade de ser 

desenvolvida, pois a aprovação foi de 54,48% dos discentes. No geral, a média da 

avaliação dos respondentes obteve uma aprovação de 65,24%, mostrando uma escala de 

classificação de suficiente e que precisar ser desenvolvido. 



 

 
 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2019 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO CENTRAL 

 

74 

GRÁFICO 17 – SUPORTE E FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS, BEM COMO 

ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

O Suporte e funcionamento dos sistemas, bem como atendimento de demandas 

da comunidade acadêmica, foi avaliado positivamente pelos docentes e técnicos 

administrativos, com aprovação de 78,00% dos docentes e 70,37% dos técnicos 

administrativos. No ponto de vista dos discente esse item é suficiente e precisa ser 

desenvolvido, pois, a aprovação foi de 51,49% dos discentes. No geral, a média da 

avaliação dos respondentes obteve uma aprovação de 66,62%, mostrando uma escala de 

classificação que se enquadra no suficiente, indicando assim a necessidade de 

desenvolvimento. 
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GRÁFICO 18 – AS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA PÓS-

GRADUAÇÃO E/OU TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC), COMO POR 

EXEMPLO, SEÇÕES DE ORIENTAÇÃO E DEFESAS COM PARTICIPAÇÃO 

REMOTA DE MEMBROS DAS BANCAS 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

As condições para realização de atividades da pós-graduação e/ou trabalho de 

conclusão de curso (tcc), foi classificado pelos docentes como suficiente, mas necessita 

ser desenvolvido, aprovação 68,00% docentes. Na avaliação dos discentes temos uma 

grande quantidade de pessoas que não sabem avaliar esse item, gerando assim um alto 

potencial de desaprovação. No geral, a avaliação obteve a média de aprovação de 

53,03%, essa média baixa foi atribuída pelo grande potencial de discentes que não 

souberam avaliar esse item. 
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GRÁFICO 19 – PROTOCOLOS ESTABELECIDOS PARA A TRAMITAÇÃO DE 

DOCUMENTOS ACADÊMICOS, TAIS COMO EMISSÃO DE DOCUMENTOS, 

COMPROVANTES E DIPLOMA, DURANTE O PERÍODO DO ERE 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

 

Na avaliação dos protocolos estabelecidos para a tramitação de documentos 

acadêmicos, tais como emissão de documentos, comprovantes e diploma, durante o 

período do ere, obteve uma avaliação negativa entre os docentes e discentes, sendo os 

docentes com 52,00% e os discentes com 61,20% de avaliadores com posicionamento 

negativo. Destaca-se uma grande porcentagem de pessoas, nessas duas classes que 

avaliaram negativamente, que não souberam avaliar esse item. Os técnicos 
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administrativos obtiveram um posicionamento neutro, tendo 66,67% de aprovação. No 

geral, a média da avaliação dos respondentes obteve uma aprovação de 51,16%, 

mostrando uma escala de classificação que se enquadra no suficiente, indicando assim a 

necessidade de desenvolvimento. 
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GRÁFICO 20 – O GRAU DE INTERAÇÃO ENTRE AS UNIDADES DO IFMG 

ACERCA DA TROCA DE EXPERIÊNCIAS E APONTAMENTO DE SOLUÇÕES 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

 

Grau de interação entre as unidades do IFMG acerca da troca de experiências e 

apontamento de soluções, obteve uma avaliação negativa entre os docentes e técnico, 

sendo os docentes com 56,00% e os discentes com 59,71% de avaliadores com 

posicionamento negativo. Os técnicos administrativos obtiveram um posicionamento 

neutro, tendo 51,85% de aprovação. No geral, a média da avaliação dos respondentes 

obteve uma desaprovação de 54,62% e aprovação de 45,38%, mostrando uma escala de 

classificação que se enquadra em fragilidade. 
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GRÁFICO 21 – DISPONIBILIDADE E ACESSIBILIDADE DAS BIBLIOTECAS 

VIRTUAIS 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

 

A disponibilidade e acessibilidade das bibliotecas virtuais, obteve uma avaliação 

com 68,00% de aprovação pelos docentes, sendo classificado como suficiente por essa 

classe de avaliadores. Na avaliação dos discentes, metade posiciona-se positivamente, 

sendo a maior parte do posicionamento positivo como a opção de ótimo. No geral, a 

avaliação obteve a média de aprovação de 59,00%, classificado como suficiente e com a 

necessidade de desenvolvimento. 
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GRÁFICO 22 – BOLSAS E OPORTUNIDADES QUE FORAM PLANEJADAS PARA 

ESTE PERÍODO DE EXCEPCIONALIDADE 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

 

Bolsas e oportunidades que foram planejadas para este período de 

excepcionalidade, foi classificado pelos docentes e discentes como suficiente, mas 

necessita ser desenvolvido, aprovação 64,00% docentes e 54,48% dos discentes. 

Observa-se que na avaliação dos discentes possui maior percentual de ótimo comparado 

aos docentes, porém os docentes tiveram maior percentual da avaliação positiva. No 

geral, a avaliação obteve a média de aprovação de 59,24%. 
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GRÁFICO 23 – O SEU NÍVEL DE ADAPTAÇÃO AO ENSINO REMOTO 

EMERGENCIAL 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

 

O nível de adaptação ao ensino remoto emergencial, teve a classificação pelos 

docentes de suficiente e com a necessita ser desenvolvido, aprovação 58,00% docentes. 

A avaliação dos discentes foi negativa, reprovação de 55,97%, sendo classificada como 

potencial pelos discentes. No geral, a avaliação obteve a média de aprovação de 

51,02%, diante disto, foi classificado como suficiente e escala ações de 

desenvolvimento. 
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TRABALHO REMOTO 

 

GRÁFICO 24 – SEU NÍVEL DE ADAPTAÇÃO AO TRABALHO REMOTO 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

 

O nível de adaptação ao trabalho remoto, teve maior aprovação pelos técnicos 

administrativos, 74,08% da avaliação dos técnicos e 62,00% pelos docentes é positiva. 

No posicionamento positiva, a maior porcentagem dos técnicos e dos discentes 

classificaram como bom. A média geral foi de 68,04% avaliações positivas, sendo 

classificado como suficiente e indicativo de ação voltada para desenvolvimento do item. 
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GRÁFICO 25 – REUNIÕES VIRTUAIS (USO DO GOOGLE MEET, MICROSOFT 

TEAMS, ETC) 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

 

Reuniões virtuais (uso do google meet, microsoft teams, etc), obteve uma 

avaliação em nível de excelência, sendo 80,00% dos docentes e dos 92,59% dos 

técnicos se posicionaram positivamente. A média geral foi de 86,30% de avaliações 

positivas, sendo classificado como potencialidade. Destaca-se que não tiveram 

posicionamento nas alternativas não sei avaliar, inexistente e péssimo. 
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GRÁFICO 26 – DISPONIBILIDADE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS E SISTEMAS 

INTERNOS 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

 

A disponibilidade de acesso aos documentos e sistemas, obteve alta aprovação 

em todas as classes de entrevistados, com 84,00% dos docentes e dos 88,89% dos 

técnicos se posicionaram positivamente. Na avaliação positiva, as duas classes 

entrevistada tiveram maior número de pessoas posicionadas em bom do que em ótimo. 

A média geral foi de 86,44% de avaliações positivas, classificado esse item como 

potencialidade. 
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GRÁFICO 27 – DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS REFERENTES AOS SETORES 

ADMINISTRATIVOS (LICITAÇÃO, CONTRATOS, ALMOXARIFADO, 

CONTABILIDADE, GESTÃO DE PESSOAS, E TI) 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

Disponibilidade dos serviços referentes aos setores administrativos (licitação, 

contratos, almoxarifado, contabilidade, gestão de pessoas, e ti), foi classificado pelos 

docentes como suficiente, mas necessita ser desenvolvido, aprovação 54,00% dos 

docentes. Na avaliação dos docentes tem-se uma grande quantidade de pessoas que não 

sabem avaliar esse item, gerando assim um alto potencial de desaprovação. A avaliação 

dos técnicos temos 77,78% de aprovação, indicativo de potencialidade na opinião dos 

técnicos.  No geral, a avaliação obteve a média de aprovação de 65,89%, indicativo de 

suficiente e necessita ser desenvolvido. 
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GRÁFICO 28 – ACESSO A INFRAESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO 

REMOTO (INTERNET, COMPUTADOR, TELEFONE, MESA E CADEIRA 

APROPRIADA, ILUMINAÇÃO, ETC)  

 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA Local com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

 

Acesso a infraestrutura para execução do trabalho remoto (internet, computador, 

telefone, mesa e cadeira apropriada, iluminação, etc), obteve um auto percentual de 

aprovação pelos técnicos, 74,08% de avaliações positivas pelos técnicos e 52,00% pelos 

docentes. Destaca-se que na avaliação positiva dos técnicos teve um equilíbrio entre as 

opções Bom e Ótimo. No geral, a avaliação obteve a média de aprovação de 63,04%, 

indicativo de suficiente e necessita ser desenvolvido. 
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Análise geral das ações do IFMG durante a Pandemia de COVID-19  

 Fazendo uma análise geral das avaliações positivas dos indicadores do ensino 

remoto emergencial, é observado que apenas em um objeto que se classificou como 

potencialidade, recomendado para a ação de continuação: As orientações e instruções 

normativas que regulamentaram o período de excepcionalidade, com 70,51% de 

aprovação. Na avaliação dos indicadores que se classificaram como suficiente, os quais 

adentram nas ações de desenvolvimento, foram: As atividades relacionadas ao ere para 

o seu desenvolvimento acadêmico e/ou profissional, com uma aprovação de 57,27%; As 

condições oferecidas para o acesso aos recursos e capacitação necessários para o 

desempenho das atividades acadêmicas e/ou profissionais, com aprovação de 65,24%; 

Suporte e funcionamento dos sistemas, bem como atendimento de demandas da 

comunidade acadêmica, com aprovação de 66,62%; As condições para realização de 

atividades da pós-graduação e/ou trabalho de conclusão de curso (tcc), como por 

exemplo, seções de orientação e defesas com participação remota de membros das 

bancas, com aprovação de 53,03%; Protocolos estabelecidos para a tramitação de 

documentos acadêmicos, tais como emissão de documentos, comprovantes e diploma, 

durante o período do ere, com aprovação de 51,16%;  Disponibilidade e acessibilidade 

das bibliotecas virtuais, com aprovação de 59,00%; Bolsas e oportunidades que foram 

planejadas para este período de excepcionalidade, com provação de 59,24%; Nível de 

adaptação ao ensino remoto emergencial, com aprovação de 51,02%. Apenas um 

indicador que se classificou como fragilidade, aconselhado para ação de correção, foi: 

Grau de interação entre as unidades do IFMG acerca da troca de experiências e 

apontamento de soluções, com aprovação de 45,38%. 

 Fazendo uma análise geral das avaliações positivas do trabalho remoto 

emergencial, observa-se que dois indicadores são classificados como potencialidade, 

recomendado para a ação de continuação: Reuniões virtuais (uso do google meet, 

microsoft teams, etc), com 86,30% de avaliações positivas; Disponibilidade de acesso 

aos documentos e sistemas internos, com 86,44% de avaliações positivas. Na avaliação 

dos indicadores que se classificaram como suficiente, os quais adentram nas ações de 

desenvolvimento, foram: Seu nível de adaptação ao trabalho remoto, com 68,04% das 

avaliações positivas; Disponibilidade dos serviços referentes aos setores 

administrativos (licitação, contratos, almoxarifado, contabilidade, gestão de pessoas, e 

ti), com aprovação de 65,89%; Acesso a infra-estruturar para execução do trabalho 
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remoto (internet, computador, telefone, mesa e cadeira apropriada, iluminação, etc), 

com aprovação de 63,04%. Na avaliação do trabalho remoto emergencial não teve 

indicadores com classificação que se enquadra em fragilidade, cuja recomendação é da 

ação de correção. 

 Destaca-se que os indicadores com alto índice de pessoas que optaram pela 

alternativa não sei avaliar, sendo que o peso desta opção entra na avaliação de forma 

negativa. Dessa forma, a falta de conhecimento das pessoas sobre esses indicadores 

avaliados tende a conduzi-los para suas avaliações negativas. Neste sentido, destaca-se 

o indicador: Protocolos estabelecidos para a tramitação de documentos acadêmicos, 

tais como emissão de documentos, comprovantes e diploma, sendo o que obteve a 

média de pessoas de todas as classes que menos souberam avaliar, com 29,21% da 

média das classes; As condições para realização de atividades da pós-graduação e/ou 

trabalho de conclusão de curso (tcc), como por exemplo, seções de orientação e defesas 

com participação remota de membros das bancas, sendo o indicador que obteve a 

classe com maior quantidade de pessoas que não souberam avaliar, com 40,30% 

discente que não souberam avaliar. 
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Resumo das ações do IFMG durante a Pandemia de COVID-19 

 

QUADRO 12 – RESUMO DOS DADOS SOBRE O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL – DISCENTES  

As orientações e instruções normativas 

que regulamentaram o período de 

excepcionalidade 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 48 29 29 13 6 2 7 

Percentual 35,82% 21,64% 21,64% 9,70% 4,48% 1,49% 5,22% 

As atividades relacionadas ao ERE para 

o seu desenvolvimento acadêmico e/ou 

profissional 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 32 25 34 17 17 0 9 

Percentual 23,88% 18,66% 25,37% 12,69% 12,69% 0,00% 6,72% 

As condições oferecidas para o acesso 

aos recursos e capacitação necessários 

para o desempenho das atividades 

acadêmicas e/ou profissionais 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 46 27 34 9 11 1 6 

Percentual 34,33% 20,15% 25,37% 6,72% 8,21% 0,75% 4,48% 

Suporte e funcionamento dos sistemas, 

bem como atendimento de demandas da 

comunidade acadêmica 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 35 34 40 12 6 1 6 

Percentual 26,12% 25,37% 29,85% 8,96% 4,48% 0,75% 4,48% 

As condições para realização de 

atividades da pós-graduação e/ou 

trabalho de conclusão de curso (TCC), 

como por exemplo, seções de 

orientação e defesas com participação 

remota de membros das bancas 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 28 23 14 7 5 3 54 

Percentual 20,90% 17,16% 10,45% 5,22% 3,73% 2,24% 40,30% 

Protocolos estabelecidos para a 

tramitação de documentos acadêmicos, 
Resposta 

5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 
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tais como emissão de documentos, 

comprovantes e diploma, durante o 

período do ERE 

Nº de Respondentes 34 18 18 8 3 1 52 

Percentual 25,37% 13,43% 13,43% 5,97% 2,24% 0,75% 38,81% 

O grau de interação entre as unidades 

do IFMG acerca da troca de 

experiências e apontamento de soluções 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 31 23 38 8 7 3 24 

Percentual 23,13% 17,16% 28,36% 5,97% 5,22% 2,24% 17,91% 

Disponibilidade e acessibilidade das 

bibliotecas virtuais 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 40 27 24 8 5 3 27 

Percentual 29,85% 20,15% 17,91% 5,97% 3,73% 2,24% 20,15% 

Bolsas e oportunidades que foram 

planejadas para este período de 

excepcionalidade 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 52 21 18 10 9 3 21 

Percentual 38,81% 15,67% 13,43% 7,46% 6,72% 2,24% 15,67% 

O seu nível de adaptação ao Ensino 

Remoto Emergencial 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 26 33 36 15 16 5 3 

Percentual 19,40% 24,63% 26,87% 11,19% 11,94% 3,73% 2,24% 

Fonte: Elaborado pela CPA Central com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 
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QUADRO 13 – RESUMO DOS DADOS SOBRE O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL – DOCENTES  

As orientações e instruções normativas 

que regulamentaram o período de 

excepcionalidade 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 17 23 3 6 0 0 1 

Percentual 34,00% 46,00% 6,00% 12,00% 0,00% 0,00% 2,00% 

As atividades relacionadas ao ERE para 

o seu desenvolvimento acadêmico e/ou 

profissional 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 17 19 8 6 0 0 0 

Percentual 34,00% 38,00% 16,00% 12,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

As condições oferecidas para o acesso 

aos recursos e capacitação necessários 

para o desempenho das atividades 

acadêmicas e/ou profissionais 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 14 24 7 5 0 0 0 

Percentual 28,00% 48,00% 14,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Suporte e funcionamento dos sistemas, 

bem como atendimento de demandas da 

comunidade acadêmica 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 17 22 8 2 0 0 1 

Percentual 34,00% 44,00% 16,00% 4,00% 0,00% 0,00% 2,00% 

As condições para realização de 

atividades da pós-graduação e/ou 

trabalho de conclusão de curso (TCC), 

como por exemplo, seções de 

orientação e defesas com participação 

remota de membros das bancas 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 15 19 5 2 0 0 9 

Percentual 30,00% 38,00% 10,00% 4,00% 0,00% 0,00% 18,00% 

Protocolos estabelecidos para a 

tramitação de documentos acadêmicos, 

tais como emissão de documentos, 

comprovantes e diploma, durante o 

período do ERE 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 12 12 6 2 1 0 17 

Percentual 24,00% 24,00% 12,00% 4,00% 2,00% 0,00% 34,00% 
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O grau de interação entre as unidades 

do IFMG acerca da troca de 

experiências e apontamento de soluções 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 5 17 11 8 2 1 6 

Percentual 10,00% 34,00% 22,00% 16,00% 4,00% 2,00% 12,00% 

Disponibilidade e acessibilidade das 

bibliotecas virtuais 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 15 19 4 4 1 0 7 

Percentual 30,00% 38,00% 8,00% 8,00% 2,00% 0,00% 14,00% 

Bolsas e oportunidades que foram 

planejadas para este período de 

excepcionalidade 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 12 20 5 4 0 0 9 

Percentual 24,00% 40,00% 10,00% 8,00% 0,00% 0,00% 18,00% 

O seu nível de adaptação ao Ensino 

Remoto Emergencial 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 9 20 15 4 1 0 1 

Percentual 18,00% 40,00% 30,00% 8,00% 2,00% 0,00% 2,00% 

Fonte: Elaborado pela CPA Central com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 
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QUADRO 14 – RESUMO DOS DADOS SOBRE O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL – TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

As orientações e instruções normativas 

que regulamentaram o período de 

excepcionalidade 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 6 14 5 1 1 0 0 

Percentual 22,22% 51,85% 18,52% 3,70% 3,70% 0,00% 0,00% 

Suporte e funcionamento dos sistemas, 

bem como atendimento de demandas da 

comunidade acadêmica 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 7 12 3 2 1 0 2 

Percentual 25,93% 44,44% 11,11% 7,41% 3,70% 0,00% 7,41% 

Protocolos estabelecidos para a 

tramitação de documentos acadêmicos, 

tais como emissão de documentos, 

comprovantes e diploma, durante o 

período do ERE 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 4 14 4 0 1 0 4 

Percentual 14,81% 51,85% 14,81% 0,00% 3,70% 0,00% 14,81% 

O grau de interação entre as unidades 

do IFMG acerca da troca de 

experiências e apontamento de soluções 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 6 8 5 1 1 0 6 

Percentual 22,22% 29,63% 18,52% 3,70% 3,70% 0,00% 22,22% 

Fonte: Elaborado pela CPA Central com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 
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QUADRO 15 – RESUMO DOS DADOS SOBRE TRABALHO REMOTO –DOCENTES  

Seu nível de adaptação ao trabalho 

remoto 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 11 20 16 2 1 0 0 

Percentual 22,00% 40,00% 32,00% 4,00% 2,00% 0,00% 0,00% 

Reuniões virtuais (uso do Google Meet, 

Microsoft Teams, etc) 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 19 21 8 2 0 0 0 

Percentual 38,00% 42,00% 16,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Disponibilidade de acesso aos 

documentos e sistemas internos 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 20 22 6 1 0 0 1 

Percentual 40,00% 44,00% 12,00% 2,00% 0,00% 0,00% 2,00% 

Disponibilidade dos serviços referentes 

aos setores administrativos (Licitação, 

Contratos, Almoxarifado, 

Contabilidade, Gestão de pessoas, e TI) 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 10 17 5 3 0 0 15 

Percentual 20,00% 34,00% 10,00% 6,00% 0,00% 0,00% 30,00% 

Acesso a infraestrutura para execução 

do trabalho remoto (internet, 

computador, telefone, mesa e cadeira 

apropriada, iluminação, etc) 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 10 16 15 4 1 2 2 

Percentual 20,00% 32,00% 30,00% 8,00% 2,00% 4,00% 4,00% 

Fonte: Elaborado pela CPA Central com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 
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QUADRO 16 – RESUMO DOS DADOS SOBRE TRABALHO REMOTO – TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

Seu nível de adaptação ao trabalho 

remoto 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 7 13 5 1 0 0 1 

Percentual 25,93% 48,15% 18,52% 3,70% 0,00% 0,00% 3,70% 

Reuniões virtuais (uso do Google Meet, 

Microsoft Teams, etc) 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 12 13 1 1 0 0 0 

Percentual 44,44% 48,15% 3,70% 3,70% 0,00% 0,00% 0,00% 

Disponibilidade de acesso aos 

documentos e sistemas internos 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 9 15 2 0 0 0 1 

Percentual 33,33% 55,56% 7,41% 0,00% 0,00% 0,00% 3,70% 

Disponibilidade dos serviços referentes 

aos setores administrativos (Licitação, 

Contratos, Almoxarifado, 

Contabilidade, Gestão de pessoas, e TI) 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 10 11 2 1 0 0 3 

Percentual 37,04% 40,74% 7,41% 3,70% 0,00% 0,00% 11,11% 

Acesso a infraestrutura para execução 

do trabalho remoto (internet, 

computador, telefone, mesa e cadeira 

apropriada, iluminação, etc) 

Resposta 
5 

(Ótimo) 

4 

(Bom) 

3 

(Regular) 

2 

(Ruim) 

1 

(Péssimo) 
Inexistente 

Não sei 

avaliar 

Nº de Respondentes 10 10 5 2 0 0 0 

Percentual 37,04% 37,04% 18,52% 7,41% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fonte: Elaborado pela CPA Central com dados extraídos do software Limesurvey 2020. 

 

 


