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Horário Acadêmico - 1º Semestre de 2020

Relatório de Ambientes

 Página: 138 18/09/2020     (17:28)Horário escolar gerado pelo programa Urânia (www.horario.com.br)

ROSEMARY PEREIRA COSTA BARBOSA
Hor Seg Ter Qua Qui Sex

07:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
07:50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IADMI.2019/Comportamento H. nas Org. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
08:40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IADMI.2019/Comportamento H. nas Org. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
09:40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
10:30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
13:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     
13:50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     
14:40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ENGP.2019A.../Psicologia Organizacional    
15:40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ENGP.2019A.../Psicologia Organizacional HAF   
16:30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  HAF ENGP.2019A.../Psicologia Organizacional  
19:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CBIO.2017/Psicologia da Educação  FISI.2019/Psicologia da Educação CBIO.2017/Psicologia da Educação
19:50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CBIO.2017/Psicologia da Educação  FISI.2019/Psicologia da Educação CBIO.2017/Psicologia da Educação
20:50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FISI.2019/Psicologia da Educação  ADMI.2019/Psicologia Organizacional ADMI.2019/Psicologia Organizacional
21:40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FISI.2019/Psicologia da Educação   ADMI.2019/Psicologia Organizacional
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Avançado Arcos 

Direção Geral 
Diretoria de Ensino 

Departamento de Ciências Aplicadas 
Colegiado do curso de Pós Graduação em Docência

Avenida Juscelino Kubitschek, s/n - Bairro Brasília - CEP 35588-000 - Arcos - MG
3733515173 - www.ifmg.edu.br

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que Rosemary Pereira Costa e Barbosa SIAPE nº 1728131 atua como
orientador (a) junto ao CEAD/COLPGD/IFMG Arcos, dos discentes abaixo listados no período 2020.1
a 2020.2.  

Sonara Cristina de Souza e Luciana Mary de Carvalho Martins Vieira;

Jefferson Martins Costa e Estela Lemos Moreira;

Sérgio Pereira dos Reis e Antônio Eustáquio de Oliveira Fam;

Walter Pinto de Oliveira e Polliane de Jesus Dorneles Oliveira.

Declaro, ainda, que as atividades estão sendo realizadas nos seguintes cursos: 

- Pós-graduação lato sensu em Docência; 

Por ser verdade e estar de acordo com nossos arquivos, assino o presente. 

 

 

Arcos,29 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Claudia Maria Soares Rossi, Coordenador(a) do curso
de Pós-graduação em Docência, em 29/11/2020, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 0698943 e o código CRC 3CAAA013.

23808.000780/2020-50 0698943v1
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí 
Diretoria Geral 

Departamento de Ciências Gerenciais e Humanas
Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG

37 3431 4900 - www.ifmg.edu.br

DECLARAÇÃO - ORIENTAÇÃO DE TCC DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO 

19 DE NOVEMBRO DE 2020

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso –
Administração – 2020/01

 
Aluno Processo SEI Orientador Coorientador Tema TCC

 
Alice Lemos de Almeida

 
23209.002448/2020-89

 
Cíntia Siqueira
Araújo Soares

 
Cláudia Aparecida

de Campos

Satisfação de Clientes em uma
empresa prestadora de serviços
mecânicos de Bambuí-MG: um

estudo utilizando o modelo
SERVQUAL.

Amanda Aparecida Dias
Silva 23209.002449/2020-23 Bruno Pellizzaro

Dias Afonso --------
Análise do processo de legitimação

das mulheres sucessoras nas
empresas.

Carolina Martins Pedrosa 23209.002451/2020-01 Adriana Giarola
Vilamaior -------- Viabilidade Econômica Financeira –

Orçamento de Capital

 
Camila Martins Menezes

do Curso de
Administração

 
23209.002265/2020-63

Cláudia Aparecida
de Campos --------

COMPORTAMENTO DE COMPRA
DE JOVENS E-CONSUMERS: uma
análise do comportamento de compra

on-line de universitários de uma
Instituição Federal do Centro Oeste

de Minas sob a perspectiva do gênero

Daniela Cristina das
Chagas Teotônio

23209.002452/2020-47
 

Cláudia Aparecida
de Campos --------

Os impactos da pandemia covid-19
na cadeia de produção de queijo
canastra artesanal na cidade de

Medeiros-MG
Danilo Davi de Oliveira

Borges 23209.003419/2020-34 Bruno Pellizzaro
Dias Afonso --------  

Débora Stéfani de
Oliveira Ferreira

23209.002453/2020-91
 

Bruno Pellizzaro
Dias Afonso --------

Pesquisa de Satisfação do cliente:
Um estudo de caso em uma farmácia

do Centro-Oeste Mineiro.

Jéssica de Farias Lima 23209.002454/2020-36 Cíntia Siqueira
Araújo Soares Laís Karlina Vieira O impacto do COVID-19 na

economia pública de Bambuí
Joice Mara de Faria 23209.002455/2020-81 Júlio C. B. Ferreira -------- Planejamento Estratégico

Karem Celme do Amaral 23209.002330/2020-51 Gabriel da Silva Cláudia Aparecida
de Campos

MARKETING DIGITAL: um estudo
de caso na empresa de software Yes,

de Bambuí-MG

Lourenca Marques de
Rezende

23209.002456/2020-25
 

Cíntia Siqueira
Araújo Soares

Myriam Angélica
Dornelas

MULHERES E O MERCADO DE
TRABALHO: um estudo com os
alunos do curso de Administração

Luís Fellipe Silva
Bernardes

 
23209.002457/2020-70

Bruno Pellizzaro
Dias Afonso --------

ANÁLISE DO PLANEJAMENTO E
CONTROLE DE MANUTENÇÃO:

um estudo de caso do setor de
manutenção automotiva em uma

usina sucroalcooleira.

Matheus Barbosa Elias 23209.002458/2020-14 Júlio C. B.
Ferreira -------- Satisfação do cliente

Monique Almeida dos
Santos

 
23209.002266/2020-16

Prof. Dra.
Rosemary Pereira
Costa e Barbosa

--------
Administração de conflitos em uma
instituição filantrópica no Município

de Ibiá - MG

Nathan da Silva Heitor 23209.002459/2020-69 Patrícia Carvalho
Campos --------

Estratégias mercadológicas em
tempos de crise: um estudo de caso

no setor alimentício
Pedro Constantino Vanini 23209.002264/2020-19 Patrícia Carvalho -------- O processo empreendedor sobre a

6
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Fernandes Campos ótica dos empreendedores
bambuienses

Taciana Renata Souza E
Pedrosa

23209.002462/2020-82
 Laís Karlina Vieira -------- Métodos de custeio

Tais Rodrigues da Costa 23209.002463/2020-27
 

Adriana Giarola
Vilamaior José Willer do Prado Modelo de Previsão de Insolvência

Thalita Camargos Corrêa
Ribeiro 23209.002464/2020-71 Euclides Brandao

Maluf  Comunicação Assertiva em
instituições financeiras.

Weslei Lamounier de
Faria 23209.002466/2020-61 Cíntia Siqueira

Araújo Soares
 

--------

Estudo comportamental dos discentes
do ifmg campus bambuí usuários do

e-commerce

 

Por ser verdade, firmo o presente,

 

Att.,

Patrícia Carvalho Campos

Coordenadora de TCC e Estágio do Curso de Administração

Bambuí,19 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Patricia Carvalho Campos, Professora, em 19/11/2020, às 09:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador 0691102 e o
código CRC DCF23E87.

23209.003455/2020-06 0691102v1
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí 
Diretoria Geral 

Departamento de Ciências Gerenciais e Humanas
Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG

37 3431 4900 - www.ifmg.edu.br

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que foram realizadas as seguintes Bancas de defesas de Trabalho de Conclusão de Curso no 1º Semestre de 2020, no curso de
Bacharelado em Administração.

DATA ORIENTADOR COORIENTADOR ALUNO TÍTULO DO TCC BANCA

 
05/10/2020

18:05

 
Prof. Me Patrícia

Carvalho
Campos

 
 

Pedro Constantino
Vanini Fernandes

 
O processo empreendedor sobre a ótica

dos empreendedores bambuienses

- Prof. Me. Cláudia
Aparecida de Campos

 
- Prof. Me. Bruno Pellizzaro

Dias Afonso

 
06/10/2020

16:00

 
Prof. Dra.
Rosemary

Pereira Costa e
Barbosa

 

 
Monique Almeida

dos Santos
 

 
Administração de conflitos em uma

instituição filantrópica no Município de
Ibiá - MG

-  Prof. Me. Patrícia
Carvalho Campos

 
- Prof. Me. Cláudia

Aparecida de Campos
 

 
 

07/10/2020
16:00

 
 

Prof. Cláudia
Aparecida de

Campos

 

 
Camila Martins

Menezes do Curso
de Administração

COMPORTAMENTO DE COMPRA
DE JOVENS E-CONSUMERS: uma
análise do comportamento de compra

on-line de universitários de uma
Instituição Federal do Centro Oeste de

Minas sob a perspectiva do gênero

- Prof. Dra. Myriam
Angélica Dornelas

 
-Prof. Me. Bruno Pellizzaro

Dias Afonso

 
09/10/2020

09:00

 
Prof. Gabriel da

Silva

 
Prof. Me. Cláudia

Aparecida de
Campos

 

 
Karem Celme do

Amaral 

 
MARKETING DIGITAL: um estudo de

caso na empresa de software Yes, de
Bambuí-MG

- Prof. Cíntia Siqueira
Araújo Soares

 
- Prof. Me. Valter de

Mesquita 
 
 

Por ser verdade, firmo a presente,

 

Patrícia Carvalho Campos

Coordenadora de TCC e Estágio do Curso de Bacharelado em Administração

 

Bambuí,13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Patricia Carvalho Campos, Professora, em 13/11/2020, às 11:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador 0686159 e o código CRC
1DB5F6BF.

23209.003367/2020-04 0686159v1
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí 
Diretoria Geral 

Departamento de Ciências Gerenciais e Humanas
Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG

37 3431 4900 - www.ifmg.edu.br

DECLARAÇÃO

 

Declaramos, para os devidos fins, a participação docente na composição de bancas de defesas dos Trabalhos
Interdisciplinares (TID) do Curso de Bacharelado em Administração – 2020/1.

 

Membro da banca Modalidade Título do trabalho Dia e horário

Adriana Giarola
Vilamaior

Relatório
Técnico/Mostra de
Produção

Processo Produtivo do Pão Francês 30/09 - 19h

Adriana Giarola
Vilamaior

Relatório
Técnico/Mostra de
Produção

Processo Produtivo em uma Panificadora 30/09 - 20h

Bruna Aparecida
Resende

Relatório
Técnico/Mostra de
Produção

Processo Produtivo do Pão Francês 30/09 - 19h

Bruna Aparecida
Resende

Relatório
Técnico/Mostra de
Produção

Processo Produtivo em uma Panificadora 30/09 - 20h

Bruna Aparecida
Resende

Relatório
Técnico/Mostra de
Produção

Análise do Processo Produtivo de Criação
de Tilápias 01/10 - 19h

Bruna Aparecida
Resende

Relatório
Técnico/Mostra de
Produção

Análise da Produção Industrial do Dióxido
de Carbono 01/10 20h

9
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Bruno Pellizzaro Dias
Afonso

Resumo Expandido A percepção dos empresários de uma
cidade de pequeno porte sobre o impacto da
COVID-19 em seus negócios

30/09 - 19h

Bruno Pellizzaro Dias
Afonso Resumo Expandido Análise de custos de uma colheita em uma

propriedade rural 30/09 - 20h

Bruno Pellizzaro Dias
Afonso Resumo Expandido

 Impacto do Covid-19 em uma pequena
rede de supermercados de uma cidade no
interior de São Paulo

01/10 - 19h

Bruno Pellizzaro Dias
Afonso Resumo Expandido Fake News na pandemia 01/10 - 20h

Cíntia Siqueira Araújo
Soares Resumo Expandido

A percepção dos empresários de uma
cidade de pequeno porte sobre o impacto da
COVID-19 em seus negócios

30/09 - 19h

Cíntia Siqueira Araújo
Soares Resumo Expandido Análise de custos de uma colheita em uma

propriedade rural 30/09 - 20h

Cíntia Siqueira Araújo
Soares Resumo Expandido

 Impacto do Covid-19 em uma pequena
rede de supermercados de uma cidade no
interior de São Paulo

01/10 - 19h

Cláudia Aparecida de
Campos Resumo Expandido A Importância da Comunicação nas

Organizações 30/09 - 19h

Cláudia Aparecida de
Campos Resumo Expandido Impacto da Covid no segmento

supermercadista de Medeiros 30/09 - 20h

Cláudia Aparecida de
Campos Resumo Expandido

Satisfação dos estudantes de Administração
do IFMG com relação ao seu provedor de
internet

01/10 - 19h

Dessyrrê Peixoto
Relatório
Técnico/Mostra de
Produção

Análise do Processo Produtivo de Criação
de Tilápias 01/10 - 19h

Dessyrrê Peixoto
Relatório
Técnico/Mostra de
Produção

Análise da Produção Industrial do Dióxido
de Carbono 01/10 20h
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Euclides Bandrão Maluf Resumo Expandido Fake News na pandemia 01/10 - 20h

Euclides Bandrão Maluf Resumo Expandido A Importância da Comunicação nas
Organizações 30/09 - 19h

Euclides Bandrão Maluf Resumo Expandido Impacto da Covid no segmento
supermercadista de Medeiros 30/09 - 20h

Euclides Bandrão Maluf Resumo Expandido
Satisfação dos estudantes de Administração
do IFMG com relação ao seu provedor de
internet

01/10 - 19h

Júlio César Benfenatti
Ferreira Resumo Expandido A Importância da Comunicação nas

Organizações 30/09 - 19h

Júlio César Benfenatti
Ferreira Resumo Expandido Impacto da Covid no segmento

supermercadista de Medeiros 30/09 - 20h

Júlio César Benfenatti
Ferreira Resumo Expandido

Satisfação dos estudantes de Administração
do IFMG com relação ao seu provedor de
internet

01/10 - 19h

Marcelo Henrique
Martins Resumo Expandido

A percepção dos empresários de uma
cidade de pequeno porte sobre o impacto da
COVID-19 em seus negócios

30/09 - 19h

Marcelo Henrique
Martins Resumo Expandido Análise de custos de uma colheita em uma

propriedade rural 30/09 - 20h

Marcelo Henrique
Martins Resumo Expandido

 Impacto do Covid-19 em uma pequena
rede de supermercados de uma cidade no
interior de São Paulo

01/10 - 19h

Marcelo Henrique
Martins Resumo Expandido Fake News na pandemia 01/10 - 20h

Myriam Angélica
Dornelas

Relatório
Técnico/Mostra de
Produção

Processo Produtivo do Pão Francês 30/09 - 19h

Myriam Angélica
Dornelas

Relatório
Técnico/Mostra de
Produção

Processo Produtivo em uma Panificadora 30/09 - 20h

11



26/11/2020 SEI/IFMG - 0691126 - Declaração

https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=793134&infra_sistema=1… 4/6

Myriam Angélica
Dornelas

Relatório
Técnico/Mostra de
Produção

Análise do Processo Produtivo de Criação
de Tilápias 01/10 - 19h

Myriam Angélica
Dornelas

Relatório
Técnico/Mostra de
Produção

Análise da Produção Industrial do Dióxido
de Carbono 01/10 20h

Patrícia Carvalho
Campos

Relatório
Técnico/Mostra de
Produção

Resíduos do Processo de Abate Suíno 30/09 - 19h

Patrícia Carvalho
Campos

Relatório
Técnico/Mostra de
Produção

Processo Produtivo do Queijo Canastra 30/09 - 20h

Patrícia Carvalho
Campos

Relatório
Técnico/Mostra de
Produção

Processo Produtivo de uma Horticultura 01/10 - 19h

Patrícia Carvalho
Campos

Relatório
Técnico/Mostra de
Produção

Processo Produtivo de um Trailer de
Sanduíche 01/10 - 20h

Rosemary Pereira Costa
Relatório
Técnico/Mostra de
Produção

Resíduos do Processo de Abate Suíno 30/09 - 19h

Rosemary Pereira Costa
Relatório
Técnico/Mostra de
Produção

Processo Produtivo do Queijo Canastra 30/09 - 20h

Rosemary Pereira Costa
Relatório
Técnico/Mostra de
Produção

Processo Produtivo de uma Horticultura 01/10 - 19h

Rosemary Pereira Costa
Relatório
Técnico/Mostra de
Produção

Processo Produtivo de um Trailer de
Sanduíche 01/10 - 20h

Valter de Mesquita
Relatório
Técnico/Mostra de
Produção

Resíduos do Processo de Abate Suíno 30/09 - 19h
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Valter de Mesquita Relatório
Técnico/Mostra de
Produção

Processo Produtivo do Queijo Canastra 30/09 - 20h

Valter de Mesquita
Relatório
Técnico/Mostra de
Produção

Processo Produtivo de uma Horticultura 01/10 - 19h

Valter de Mesquita
Relatório
Técnico/Mostra de
Produção

Processo Produtivo de um Trailer de
Sanduíche 01/10 - 20h

 

Por ser verdade, firmamos a presente,

 

Comissão Organizadora do Trabalho Interdisciplinar do Curso de Bacharelado em Administração

Prof. Valter de Mesquita (Presidente da Comissão)

Prof. Bruno Pellizzaro Dias Afonso

Profa. Cláudia Aparecida de Campos

Profa. Myriam Angélica Dornelas

 

(Documento assinado eletronicamente via SEI)

 

Bambuí,19 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Valter de Mesquita, Professor, em 19/11/2020, às 13:23,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Myriam Angelica Dornelas, Professora, em 19/11/2020, às
13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Pellizzaro Dias Afonso, Professor, em 19/11/2020, às
15:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Claudia Aparecida Campos, Professora, em 19/11/2020, às
15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Certificamos que ROSEMARY PEREIRA COSTA E BARBOSA, portador(a) do CPF nº 556.100.646-00, participou da banca de
avaliação de defesa de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, na qualidade de Membro Avaliador, apresentado
pelo(a) aluno(a) Monique Almeida dos Santos, concluinte do Curso Bacharelado em Administração. A apresentação da
defesa, organizada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais -  Campus  Bambuí,  foi
realizada por plataforma de videoconferência, no dia 06 de outubro de 2020.

 

Bambuí - MG, 26 de outubro de 2020.

bitt.com.br/certificado
chave: pBjfQiQX3TGR
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Certificamos  que  ROSEMARY PEREIRA COSTA E  BARBOSA,  portador(a)  do  CPF nº  556.100.646-00,  participou,  na
qualidade de Membro Avaliador, da banca composta para defesa de Estágio Curricular Supervisionado apresentado pelo(a)
aluno(a) Gabriella Silva Lacerda , concluinte do Curso Bacharelado em Administração. A banca foi realizada no dia 18 de
fevereiro de 2020, nas dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus
Bambuí.

 

Bambuí - MG, 25 de março de 2020.

bitt.com.br/certificado
chave: JSYY6f8yqBEZ
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Certificamos  que  ROSEMARY PEREIRA COSTA E  BARBOSA,  portador(a)  do  CPF nº  556.100.646-00,  participou,  na
qualidade de Membro Avaliador, da banca composta para defesa de Estágio Curricular Supervisionado apresentado pelo(a)
aluno(a) Isadora Aparecida Silva, concluinte do Curso Bacharelado em Administração. A banca foi realizada no dia 18 de
fevereiro de 2020, nas dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus
Bambuí.

 

Bambuí - MG, 25 de março de 2020.

bitt.com.br/certificado
chave: IaLBNkLNT6nV
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Certificamos  que  ROSEMARY PEREIRA COSTA E  BARBOSA,  portador(a)  do  CPF nº  556.100.646-00,  participou,  na
qualidade de Membro Avaliador, da banca composta para defesa de Estágio Curricular Supervisionado apresentado pelo(a)
aluno(a) Moisés Gomes Germano Andrino, concluinte do Curso Bacharelado em Administração. A banca foi realizada no dia
18 de fevereiro de 2020, nas dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais -
Campus Bambuí.

 

Bambuí - MG, 25 de março de 2020.

bitt.com.br/certificado
chave: JNwi9fWRx8kw
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Certificamos que ROSEMARY PEREIRA COSTA E BARBOSA, portador(a) do CPF nº 556.100.646-00, participou da banca de
avaliação de defesa de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, na qualidade de Membro Avaliador, apresentado
pelo(a) aluno(a) Ana Clara Ribeiro Costa, concluinte do Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio. A
apresentação  da  defesa,  organizada  pelo  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de  Minas  Gerais  -
 Campus Bambuí, foi realizada por plataforma de videoconferência, no dia 31 de agosto de 2020.

 

Bambuí - MG, 23 de outubro de 2020.

bitt.com.br/certificado
chave: eYtpD73aHrZL
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí

 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br

PORTARIA Nº 257 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020

 

Atualiza composição do Colegiado
e Núcleo Docente Estruturante do
Curso Administração,
modalidade Bacharelado, no âmbito do
IFMG-Campus Bambuí.

 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS (IFMG) – CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela Portaria IFMG nº 1172 de 20/09/2019,
publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág.29, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016, Seção 2, pág.17,
retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de julho de 2016,
Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no DOU de 04 de
outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, RESOLVE:
 

Art. 1º ATUALIZAR a composição do Colegiado do Curso Administração, modalidade Bacharelado, conforme
o que se segue:

Membros titulares:

Presidente: 

DCGH – Cláudia Aparecida de Campos (Coordenadora)

Docentes: 

DCGH – Myriam Angélica Dornelas (Substituta da Presidente)

DCGH – Bruno Pellizzaro Dias Afonso

DCGH - Valter de Mesquita

DCGH – Érik Campos Dominik

DCL – Raphael Steinberg da Silva  

TAE:
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Flaviane Ribeiro Costa

Discentes:

José Luís Urbano de Sousa

Luiz Fellipe Silva Bernardes

 

Membros suplentes:

Docentes:

DCGH – Marcelo Henrique Martins

DEC – Felipe Lopes de Melo Faria

DCL – Silvia Letícia Cupertino dos Santos  

TAE:

Maria Amélia G. F. R. Souto

Discentes:

Alexander dos Santos

 

Art. 2º ATUALIZAR a composição do Núcleo Docente Estruturante do Curso Administração, modalidade
Bacharelado, conforme o que se segue:

Presidente:

DCGH – Cláudia Aparecida de Campos (Coordenadora)

Membros:

DCGH – Érik Campos Dominik

DCGH – Marcelo Henrique Martins

DCGH – Rosemary Pereira Costa

DCGH – Myriam Angélica Dornelas

DCGH - Valter de Mesquita

DCL – Rogério Amaro Gonçalves

 

Art. 3º. Determinar que esta portaria seja devidamente publicada no Boletim de Serviço Eletrônico do IFMG
- Campus Bambuí.
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Art. 4º. Determinar que a Coordenadoria de Gestão de Pessoas adote as providências cabíveis à aplicação desta
portaria, se aplicável.

 

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 26/11/2020, às
09:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando
o código verificador 0696727 e o código CRC 297E3E3C.

23209.003412/2020-12 0696727v1
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí

 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br

PORTARIA Nº 80 DE 16 DE ABRIL DE 2020

 

Alteração da composição de
Colegiado de curso e Núcleo Docente
Estruturante no âmbito do IFMG-
Campus Bambuí.

 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS (IFMG) - CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela Portaria IFMG nº 1172 de
20/09/2019, publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág.29, e no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016,
Seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06
de julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no
DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, RESOLVE:
 
Art. 1º Atualizar a composição do Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, conforme
que se segue:
 
Membros titulares
Presidente: 
DCL – Fabiana Aparecida Couto (Coordenadora)
 
Docentes: 
DCL – Fernanda Nunes Cabral (Substituta da Presidente)
DCL – Meryene de Carvalho Teixeira 
DCL – Mayler Martins
DCL – Gabriel de Castro Jacques
DCL – Marcos Rogério Vieira Cardoso 
DCGH – Rosemary Pereira Costa
DCA – Rogério Amaro Gonçalves
 
TAE:
Alice Goulart da Silva 
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Discentes:
Leonardo Silva Santos Lapa
 
Membros suplentes
Docentes:
DCL – Raphael Steinberg da Silva
DCGH – Valter de Mesquita 
DCA – Ana Cardoso C. Filha Ferreira de Paula
 
TAE:
Flaviane Ribeiro da Costa
 
Discentes:
Cristiane Felipe Rodrigues
 
Art. 3º. Atualizar a composição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas:
 
Presidente:
DCL – Fabiana Aparecida Couto (Coordenadora)
 
Membros:
DCL – Alcilene de Abreu Pereira
DCL – Raphael Steinberg da Silva
DCL – Ludmila Portela Zambaldi Lima Suzuki
DCL – Vássia Carvalho Soares 
 
Art. 3º. Determinar que esta portaria seja devidamente publicada no Boletim de Serviço Eletrônico do
IFMG - Campus Bambuí.
 
Art. 4º. Determinar que a Coordenadoria de Gestão de Pessoas adote as providências cabíveis à aplicação
desta portaria.
 
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 16/04/2020,
às 15:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 0549157 e o código CRC 8D78B176.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí

 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br

PORTARIA Nº 253 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020

 

Atualiza composição do Colegiado e do Núcleo
Docente Estruturante do Curso de Física,
modalidade Licenciatura, no âmbito do IFMG-
Campus Bambuí. 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS
GERAIS (IFMG) – CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela Portaria IFMG nº 1172 de 20/09/2019, publicada no DOU de
23/09/2019, Seção 2, pág.29, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de
2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016, Seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de
2016, publicada no DOU de 06 de julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de
2016, publicada no DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, RESOLVE:
Art. 1º ATUALIZAR a composição do Colegiado do Curso de Licenciatura em Física, conforme o que se segue:
Membros titulares:
Presidente: 
DCL – José Hilton Pereira da Silva (Coordenador) 
Docentes: 
DCL – Fabrício Vieira Andrade (Substituto do Presidente) 
DCL – Gustavo Henrique Pereira Luz
DCL – Mayler Martins 
DCL – Evandro de Ávila e Lara
DCGH – Rosemary Pereira Costa
DEC – Samuel Pereira Dias
TAE:
CADP – Mariângela de Faria
Discentes:
Joyce Machado Oliveira
Anderson da Silva de Sousa
 
Membros suplentes:
Docentes:
DCL – Maria Auxiliadora Efrem Natividade
DCGH – Valter de Mesquita
DEC – Gabriel da Silva 
TAE:
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CADP – Flaviane Ribeiro da Costa 
Discentes:
Maria Eduarda Alves de Oliveira 
Janaína de Cássia Ribeiro
 
Art. 2º ATUALIZAR a composição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Física, conforme o que
se segue:
Presidente:
DCL – José Hilton Pereira da Silva (Coordenador) 
Membros:
DCL – Fabrício Vieira Andrade 
DCL – Mayler Martins 
DCL – João Henrique Rodrigues
DCL – Gustavo Henrique Pereira Luz
DCL – Luciana da Silva de Oliveira 
 
Art. 3º. Determinar que esta portaria seja devidamente publicada no Boletim de Serviço Eletrônico do IFMG - Campus
Bambuí.
 
Art. 4º. Determinar que a Coordenadoria de Gestão de Pessoas adote as providências cabíveis à aplicação desta portaria, se
aplicável.
 
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 26/11/2020, às 09:20,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código
verificador 0696677 e o código CRC B9C6C4DB.

23209.003412/2020-12 0696677v1
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                DECLARAÇÃO           
 

 

Declaro, para os devidos fins, que a professora ROSEMARY PEREIRA COSTA E 

BARBOSA, SIAPE: 1728131 atuou como membro da Comissão de Atividades 

Complementares (CAC) do curso de Bacharelado em Administração do IFMG Campus - 

Bambuí, no primeiro semestre do ano de 2020. 

Bambuí, 10 de novembro de 2020. 

 

 

 
___________________________________________ 

Cláudia Aparecida de Campos 

SIAPE: 2423024 

Coordenadora do Curso Bacharelado em Administração 

IFMG - Campus Bambuí 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí

 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br

PORTARIA Nº 76 DE 14 DE ABRIL DE 2020

 

Dispõe sobre retificação de portaria 151/2018 do IFMG-
Campus Bambuí.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS
GERAIS (IFMG) - CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela Portaria IFMG nº 1172 de 20/09/2019, publicada no DOU de
23/09/2019, Seção 2, pág.29, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016,
publicada no DOU de 15 de abril de 2016, Seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016,
publicada no DOU de 06 de julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016,
publicada no DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, RESOLVE:
Art. 1º  ALTERAR o artigo 1º da Portaria nº 151/2018 de 30 de agosto de 2018, publicada no Boletim Eletrônico de Serviços
em 17/10/2018, no âmbito do IFMG-Campus Bambuí,  conforme o descrito a seguir: 
 
Onde se lê: 
 

SERVIDOR CARGO SIAPE FUNÇÃO

Ana Cardoso Clemente Filha Ferreira de
Paula

Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico 1192504 Presidente

Adriana Giarola Vilamaior Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico 1460201 Membro

Alcilene de Abreu Pereira Professor do Ensino Básico, Técnico e
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Capítulo 7 
 
 
CLIMA ORGANIZACIONAL: ANÁLISE DE 
INDICADORES EM UMA AGROINDÚSTRIA 
CANAVIEIRA DO CENTRO OESTE DE MINAS 
GERAIS 
 
 
Lucas Renato Espuri Costa (IFMG - lucasespuri@yahoo.com.br) 
Myriam Angélica Dornelas (IFMG - myriam.dornelas@ifmg.edu.br) 
Rosemary Pereira Costa e Barbosa (IFMG) 
José Willer do Prado (DAE/UFLA - jwprado@posgrad.ufla.br) 
Kelly Carvalho Vieira (DAE/UFLA . kellycarvalho1108@hotmail.com) 
 

 

Resumo: O presente trabalho objetiva analisar o clima organizacional de uma agroindústria canavieira, 

e, especificamente, comparar o resultado obtido com o clima percebido pela gerência. A coleta dos 

dados primários iniciou-se por meio da técnica de brainstorm, onde os indicadores foram validados 

pelos gestores. Posteriormente foram aplicados questionários estruturados baseados nos indicadores 

validados junto aos colaboradores com mais de dois anos de contrato e considerou-se como válidos 

para a pesquisa quarenta questionários. Também foi realizada uma entrevista com cada um dos seis 

gestores da empresa, buscando identificar o clima percebido por eles para ser comparado com o clima 

obtido com a aplicação dos questionários. A técnica de observação direta completou a triangulação 

metodológica da pesquisa. Como resultados, obtiveram-se os indicadores, na ordem de satisfatórios 

para insatisfatórios, na seguinte sequência: autonomia, comprometimento, realização/satisfação, 

liderança, estrutura, riscos e condições de trabalho, conflitos, comunicação e clareza organizacional, 

relacionamento interpessoal e equipes, políticas de RH e reconhecimento. Quando estes resultados 

foram comparados com o clima percebido pelos gestores, as maiores divergências estavam nos 
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indicadores liderança, estrutura, riscos e condições de trabalho, comunicação e clareza, políticas de 

RH, e reconhecimento, onde os índices dos gestores estavam mais elevados do que o obtido com a 

pesquisa com os colaboradores. 

 

Palavras-chave: Gestão de pessoas, Clima organizacional, Indicadores. 
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1. INTRODUÇÃO 

As transformações econômicas, sociais, políticas e tecnológicas, proporcionadas pela abertura de 

mercados afetaram diretamente as organizações que passaram a demandar por mais qualidade na 

prestação de serviço de seus colaboradores, buscando atender a todas as exigências de um mercado 

modificado. 

Diante desta necessidade, surgem constantes cobranças e metas colocadas aos colaboradores, muitas 

vezes exageradas e até mesmo inatingíveis. Tais metas são elaboradas apenas pensando em resultados 

mercadológicos e financeiros, não pensando nas pessoas que colaborarão no alcance destes objetivos. 

Porém, nos últimos anos o colaborador passou a ser visto como ser humano, e seus anseios e 

limitações passaram a ser considerados, no momento das decisões estratégicas, pois são estes 

colaboradores os responsáveis pelo resultado de toda a organização (PETTENUZZO, 2011; BOOG; 

BOOG, 2012). 

Neste interim, faz-se necessário todo um trabalho de gestão com os recursos humanos das 

organizações, buscando entendê-los e motivá-los, transformando-os em uma equipe para 

potencializar suas habilidades. Para isto, é preciso criar um ambiente propício ao trabalho em equipe, 

em que os colaboradores se sintam partes fundamentais nas pretensões da organização, e inseridos e 

comprometidos com os objetivos organizacionais. É necessário que 

os colaboradores sejam entendidos e ouvidos pela organização, devendo existir um relacionamento 

aberto e recíproco. 

Algumas organizações utilizam várias estratégias para desenvolver este ambiente favorável, que é 

medido ou percebido através de pesquisas de clima organizacional. Geralmente, essas pesquisas são 

aplicadas através de questionários, aos colaboradores e avaliados, por uma comissão de Recursos 

Humanos. Apesar dos inúmeros estudos relacionados ao clima organizacional e aos vários modelos 

propostos de fatores a serem avaliados, não existe um modelo de pesquisa e avaliação de clima 

específico e padrão, que abranja as complexidades e especificidades das diversas áreas de empresas 

do ramo sucroalcooleiro. 

Tais empresas possuem um quadro de colaboradores complexo e diversificado, com profissionais em 

áreas administrativas, áreas industriais e áreas agrícolas, o que dificulta a padronização de uma mesma 

pesquisa climática para as três áreas citadas. Assim, expõe-se a seguinte questão de pesquisa: é 
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possível adequar um modelo de pesquisa de clima organizacional e aplicá-lo na área administrativa de 

uma usina canavieira? 

Dessa forma o objetivo deste trabalho é analisar o clima organizacional de uma agroindústria 

canavieira, e, especificamente, comparar o resultado do clima obtido com a pesquisa e o clima 

percebido pela gerência. 

Para tanto foi realizado um estudo de caso em uma empresa no centro oeste de Minas Gerais, através 

de indicadores aplicados aos funcionários diretos da empresa, quantificando os resultados por meio 

de análises percentuais. 

A coleta de dados envolveu observação, análise documental, entrevista em profundidade e aplicação 

de um questionário estruturado. Para tanto, este trabalho está organizado a partir desta introdução, 

seguido da discussão acerca da importância, os conceitos e sobre clima organizacional. 

Posteriormente são apresentados a metodologia, os resultados e por fim as considerações finais com 

as principais contribuições e agendas futuras de pesquisa. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CLIMA ORGANIZACIONAL: CONCEITO E IMPORTÂNCIA 

No relacionamento entre organização e pessoas, é firmado um contrato psicológico, ou seja, um 

contrato não formal e sem negociação explícita entre as partes. Através deste contrato, busca-se a 

satisfação das necessidades dos indivíduos e da organização, porém o principal desafio é assegurar 

que os colaboradores gerem valor para a organização, na mesma proporção que esta os remunera 

(GRIFFIN; MOORHEAD, 2006). 

Os autores demonstram a estrutura básica e as contribuições de ambas as partes do contrato, onde o 

indivíduo contribui com seus esforços, habilidades, lealdade, conhecimentos, tempo e competência, 

ao passo que a organização incentiva com pagamentos, segurança no trabalho, benefícios, 

oportunidades de carreira, posição social e oportunidades de promoção. 

Na mesma visão dos autores acima, o equilíbrio entre o “contribuir” e o “receber” é defendido pelos 

autores Boog e Boog (2012), segundo os quais nenhuma relação se mantém, caso não seja justa a 

relação de troca entre as partes envolvidas. Assim, segundo Teixeira(2002), a expressão dos 

sentimentos dos empregados diante das políticas, dos valores, das práticas de gestão de recursos 

humanos, da forma de relacionamento com os colegas, da postura da empresa ao estabelecer e 
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retribuir metas, além da situação econômica, formam o que pode ser entendido como o clima 

organizacional. 

De acordo com o mesmo autor, para gerenciar o clima é necessário conhecer a organização, que vai 

além de funcionários diretos, envolvendo também terceiros, consultores, estagiários, e temporários, 

que, de certa forma, influenciam no clima de toda a organização. Cabe ao gestor entender o que cada 

pessoa deseja, analisando expectativas e buscando desenvolver ferramentas para ouvir os anseios de 

seus colaboradores. Deve-se identificar o sentimento das pessoas, em relação ao tratamento 

oferecido pela organização. 

As empresas devem criar um processo para a gestão do clima organizacional. Porém, não existe um 

modelo padrão, pois a gestão depende das particularidades de cada empresa. O que se pode utilizar 

é um roteiro que garanta princípios gerais como equidade, respeito e reconhecimento (TEIXEIRA, 

2002). 

De acordo com o mesmo autor, a responsabilidade pela gestão do clima organizacional é de todas as 

lideranças, começando com a direção, que deve adotar a ideia e priorizar a gestão como estratégia 

competitiva; dos gerentes, que devem cumprir as decisões da direção, tomando parte de seu tempo 

para cuidar das pessoas; e do gerente de RH, que deve assessorar as outras gerências e manter o 

assunto em foco. 

As pessoas e as organizações são como icebergs, para Boog e Boog (2012), existem partes visíveis onde 

o elemento de troca é o “salário material” e partes invisíveis, onde o elemento de troca é o “salário 

psicológico”. Na parte visível do iceberg, a pessoa fornece conhecimento, desempenho e seu tempo, 

e espera, em contrapartida, salário, segurança e carreira; já na parte submersa, a pessoa dá dedicação, 

motivação e faz a diferença, e, em troca, espera reconhecimento e oportunidade de desenvolvimento. 

Para os mesmos autores, é comum dar mais atenção à parte visível do iceberg, por ser a parte do 

desempenho mais facilmente visualizada, do que a parte menos visível, que é a parte do empenho, 

das emoções. Porém, é necessária atenção à parte submersa, buscando torná-la visível, possibilitando 

reconhecimentos e aperfeiçoamentos. Alguns instrumentos foram criados para transformar o 

“intangível em tangível”, dentre eles a identificação de cultura e valores, a avaliação 360º e a pesquisa 

de clima organizacional, que será tratada no próximo capítulo. 
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2.2 PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Boog e Boog (2012) salientam que, a pesquisa e clima organizacional proporciona uma sólida base de 

informações que norteia os planos de desenvolvimento organizacional, sendo essa uma ferramenta 

de diagnóstico utilizada pelas áreas de Gestão de Pessoas para mensurar a satisfação dos 

colaboradores com diversos aspectos de suas relações e seus trabalhos. 

Segundo os mesmos autores, a rentabilidade aumenta, na proporção em que aumenta o 

desenvolvimento humano. Algumas empresas almejam estar na lista das melhores empresas para se 

trabalhar, divulgados anualmente pela Revista Época, Exame e Você S/A, o que faz com que estas 

invistam constantemente em pessoas, na melhoria das condições de trabalho e na valorização destas, 

e é através da pesquisa de clima organizacional que as organizações desvendam a parte submersa do 

iceberg. 

Na visão de Boog e Boog (2012), a pesquisa requer que os resultados sejam revelados e que os gestores 

adotem políticas e estratégias, a fim de melhorar o clima da organização, uma vez que o objetivo da 

pesquisa é justamente esse, desenvolver os pontos críticos e, consequentemente, melhorar o 

desempenho dos colaboradores e de toda a organização. Para que este resultado seja alcançado, é 

necessário ter bem definido o objetivo da pesquisa, conhecendo a fundo as atividades da organização 

e os indicadores que influenciam no ambiente de trabalho. Gasparetto (2008) acrescenta que a 

pesquisa não é uma atividade fim, mas sim um meio para que os gestores entendam os colaboradores 

e melhorem as práticas de recursos humanos. Adiante, são apresentados alguns modelos de 

indicadores, utilizados por autores em pesquisas de clima. 

Siqueira (2004) utilizou o modelo de Kahale (2004) em sua pesquisa, que objetivava diagnosticar as 

práticas de clima organizacional em um grupo de empresas de comunicação, no Rio Grande do Sul, e 

apresentar sugestões de melhorias. O trabalho foi um estudo de caso, com caráter descritivo e análise 

qualitativa e quantitativa. Foram aplicados questionários a 154 pessoas e foi feita entrevista com os 

funcionários que possuíam mais de cinco anos de contrato com as empresas do grupo. Este critério foi 

utilizado, visando ouvir funcionários que perceberam as mudanças já ocorridas na empresa e que já 

receberam a bonificação anual que a mesma fornece. Foi detectada a necessidade de um setor 

conhecer o outro, para melhorar os processos, e também constatou que a sobrecarga de trabalho foi 

o principal fator de interferência na qualidade dos serviços prestados. 
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Ramos Filho (2008) realizou uma pesquisa em ambientes de manutenção industrial com objetivo de 

selecionar dimensões para avaliar o clima organizacional. Utilizou modelos e propostas dos autores 

Litwin e Stringer (1968), Kolb, Rubin e McIntyre (1971), Sbragia (1983), Kozlowski e Doherty (1989), 

Rizzatti (1995), Luz (2001), Mello (2004) e Bispo (2006). O exame dos modelos e propostas para 

avaliação de clima organizacional conduziu à extração de 118 dimensões utilizadas para tal avaliação 

e sua posterior classificação em 34 categorias. As 8 categorias de especificidades de manutenção e 10 

categorias de dimensões do clima organizacional foram submetidos ao Método de Análise Hierárquica, 

para verificar a relevância das categorias de dimensões, com relação às categorias de especificidades 

de manutenção. Concluiu que as dimensões adequadas para avaliação de clima organizacional, em 

ambientes de manutenção industrial, são: padrões de desempenho; estrutura e organização do 

trabalho; condições de trabalho; autonomia; desenvolvimento profissional; relações interpessoais; e, 

recompensas e benefícios. 

Outro estudo relacionado ao ambiente de trabalho foi o realizado por Lima (1995), que utilizou uma 

linha voltada à qualidade de vida no trabalho, em seu estudo de caso nas indústrias, buscando avaliar 

o nível de satisfação dos funcionários de empresas de construção de edificações, localizadas no Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina. Com o estudo, foi constatada a viabilidade da aplicação do modelo de 

Walton e a convergência entre as respostas obtidas e o estágio da implementação das melhorias, nas 

empresas estudadas. 

Já na área das agroindústrias, Detoni (2001) elaborou uma pesquisa no Estado do Paraná, buscando 

identificar como os funcionários percebiam a satisfação em relação à qualidade de vida no trabalho e 

qual era o nível de satisfação. O resultado obtido mostrou a insatisfação por parte dos funcionários, 

referente à compensação financeira e à segurança no trabalho. As condições e relevância de trabalho 

foram as que obtiveram as melhores avaliações por parte dos colaboradores entrevistados, refletindo 

pontos fracos e fortes da instituição, que podem ser trabalhados de maneira a gerar um ambiente 

mais saudável e produtivo. 

Pettenuzzo (2011) aplicou pesquisa de clima organizacional para os colaboradores da divisão de 

recursos humanos de um grupo empresarial, buscando avaliar os fatores que causam 

satisfação/insatisfação no desenvolvimento de suas atividades. Para isto, utilizou como indicadores: 

comunicação, liderança, trabalho, salário, treinamento, relacionamento, reconhecimento e ambiente 

de trabalho. O autor propõe um feedback aos colaboradores e um acompanhamento periódico do 

clima. 
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Outro autor a aplicar pesquisa de clima organizacional foi Nepomuceno (2004), que através da 

pesquisa buscou identificar instrumento de gestão empresarial que vise melhorar o ambiente interno 

da companhia siderúrgica estudada. Utilizou a motivação e cultura organizacional como base da 

pesquisa, que teve como resultados o bom desempenho dos supervisores, porém foram apresentados 

alguns problemas no relacionamento. Concluiu, então, em seu trabalho, que é necessário um processo 

de capacitação para os supervisores, priorizando os desafios da liderança, comunicação, formação e 

coordenação de equipes eficazes. 

Gonçalves (2007) aplicou sua pesquisa de clima mais específica na área de segurança e utilizou como 

sujeito de pesquisa os colaboradores da área industrial de uma usina de açúcar e álcool. O objetivo foi 

realizar a validação de constructo e preditiva da escala de medida, relacionando o clima organizacional 

de segurança com as taxas de acidente de trabalho. O autor concluiu que a escala é válida, porém 

necessita de adaptações para a realidade brasileira. 

Por último, vale ressaltar o trabalho de Nagano et al. (2005). O trabalho foi realizado com dez usinas 

sucroalcooleiras do estado de São Paulo, visando evidenciar a presença dos elementos do capital 

intelectual destas empresas e analisar as atitudes dos gestores acerca destes elementos. Os resultados 

obtidos evidenciaram que o capital de relacionamento é um dos principais aspectos dentro do capital 

intelectual presente nas usinas de açúcar e álcool. 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 MÉTODOS DE PESQUISA 

O tipo de pesquisa utilizada foi a descritiva, uma vez que o objetivo da pesquisa foi analisar o clima 

organizacional de uma agroindústria canavieira, através de indicadores aplicados aos funcionários 

diretos da empresa, quantificando os resultados por meio de análises percentuais. Optou-se por este 

modelo, por ser o mais apropriado em termos de levantamento e análise das informações. A pesquisa 

descritiva, de acordo com Roesch (1999), não procura explicar o fenômeno nem estabelecer relações 

causais. É mais adequada para levantar atitudes dentro das organizações. A pesquisa descritiva 

possibilita a correlação de fatos e fenômenos, analisando informações sem manipulá-las (CERVO; 

BERVIAN, 2002). 

O trabalho também se enquadra como um estudo de caso. O estudo de caso é uma pesquisa sobre 

um determinado indivíduo, grupo ou comunidade, a fim de obter conhecimentos variados de sua 
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realidade, e ainda de acordo com Salomon (2008) é o estudo voltado para a interação dos fatos que 

produzem mudança. Segundo Yin (2010), o estudo de caso representa uma investigação empírica e 

envolve um método abrangente, com a lógica do planejamento, da coleta e da análise de dados. 

Corroborando Roesch (1999) afirma que a principal característica do estudo de caso é que ele permite 

um estudo de fenômenos em profundidade. 

 
3.2 SUJEITOS DE PESQUISA 

Os sujeitos de pesquisa foram os colaboradores da empresa Total Agroindústria Canavieira S/A, que 

contava, em agosto de 2012, com 948 colaboradores, dos quais 601 atuam na área agrícola, 176 na 

área industrial, 135 na área administrativa e 36 apresentavam- se em condições especiais 

(DEPARTAMENTO DE PESSOAL, 2012). 

Para melhor visualização, e a fim de atender aos objetivos propostos neste trabalho, os colaboradores 

desta organização foram divididos em três áreas, de acordo com afinidade de atividades e de atuação, 

sendo elas: área agrícola, área industrial e área administrativa. A área administrativa foi escolhida pelo 

fato de, além de abranger colaboradores das demais áreas (industrial e agrícola), engloba níveis 

operacionais e de liderança que estão diretamente envolvidos no planejamento estratégico da 

empresa. A área administrativa é composta pelos colaboradores da área financeira, contábil, de 

recursos humanos, pelo departamento de pessoal, de compras, de tecnologia da informação, de 

suprimentos, medicina, segurança, entre outros, e pelos líderes e diretores das outras duas áreas 

mencionadas. 

A pesquisa deve ser realizada por todos os níveis da organização, pois o conjunto de opiniões entre os 

diferentes níveis forma o clima organizacional. Os instrumentos e a forma de levantamento das 

informações devem ser adaptados de acordo com o nível hierárquico analisado (GASPARETTO, 2008). 

A pesquisa foi realizada com os 6 gerentes da empresa: gerente administrativo/financeiro, gerente de 

RH, gerente de suprimentos e logística, gerente de SMS (Segurança, meio ambiente e saúde), gerente 

agrícola e gerente industrial, e com os colaboradores da área administrativa que possuíam mais de 

dois anos de contrato com a empresa analisada. Este prazo foi utilizado visando atingir colaboradores 

que conheçam as políticas, valores e processos da empresa, por terem participado de sua evolução ao 

longo deste período, e pela capacidade de opinarem com consistência sobre os indicadores analisados. 

O recorte da população estudada foi o período de contrato com a empresa. Após o levantamento dos 

colaboradores com mais de dois anos de contrato, obteve-se um número de quarenta e sete 
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colaboradores. Porém, entre o período do levantamento das informações e a aplicação dos 

questionários, dois destes colaboradores foram demitidos, restando, assim, quarenta e cinco 

colaboradores, que foi a população da pesquisa. 

Seguindo a metodologia de Gasparetto (2008), houve a divulgação da pesquisa de clima organizacional 

aos gestores e aos colaboradores da empresa, através de mala direta, via e-mail e cartazes fixados nos 

quadros de avisos, além da divulgação boca a boca. Posteriormente, iniciou-se a coleta de dados.  

3.3 COLETA DE DADOS 

Os dados do presente trabalho foram obtidos por meio de coleta de dados secundários e primários. 

Em relação à coleta dos dados secundários, os mesmos foram coletados: 

 Pesquisa documental que objetivou analisar documentos internos da organização, a fim de 

obter dados históricos e informações atuais relacionados à organização, seus processos e 

valores. Foram analisados documentos do Departamento de Pessoal, como relatório de 

colaboradores ativos, relação de colaboradores por área, relatório de data de admissão e 

cargos, a fim de filtrar os colaboradores com mais de dois anos de contrato. 

 Dando prosseguimento os dados primários utilizados foram coletados de quatro formas: 

 Técnica de brainstorm. A técnica foi utilizada com os 6 gestores da empresa estudada, onde 

foram apresentados os principais modelos, indicadores e formas de pesquisa de clima 

organizacional, objetivando validar os indicadores compatíveis com as necessidades e 

atividades de cada área da empresa. Os gestores foram contatados e convidados a sugerirem 

indicadores de clima organizacional para compor o estudo e auxiliar na elaboração do 

questionário. Por meio desta técnica, os gestores validaram 10 indicadores de clima 

organizacional para a pesquisa com os colaboradores. Essa técnica é sugerida por Gasparetto 

(2008), visando englobar as especificidades de cada área na pesquisa; 

 Questionário estruturado fechado. Foi aplicado aos colaboradores que possuem contrato há 

mais de dois anos na organização estudada, e teve como objetivo identificar o clima. Cervo e 

Bervian (2002) definem o questionário como um instrumento de coletar dados, através de uma 

sequência de perguntas, que devem ser respondidas pelo entrevistado, por escrito. A aplicação 

dos questionários foi feita após aplicação do “teste piloto”, que representa um questionário 

que tem objetivo de identificar a compreensão das questões por parte dos entrevistados, com 

função de “testar o instrumento de coleta de dados” (MARCONI; LAKATOS, 2005, p. 229). O 
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questionário “teste piloto” foi apresentado a três pessoas, não relacionadas à empresa, para 

verificar o entendimento, análise e sugestões. Posteriormente, o “teste piloto” foi 

encaminhado a uma amostra de 5 colaboradores, ou seja, 11,11% dos colaboradores com mais 

de dois anos de contrato, acompanhado de uma carta convite, explicando o estudo. Algumas 

sugestões foram enviadas e as mesmas foram analisadas e aplicadas, quando realmente 

necessárias. Gasparetto (2008) afirma que o questionário é o instrumento de levantamento de 

informações referente a um maior número de pessoas, ao contrário da entrevista, que é 

qualitativa e aplicada a um número menor de pesquisados. O questionário é uma técnica 

quantitativa e apresenta afirmações/questões a serem respondidas de maneira fechada. 

Durante a formulação do questionário, deve-se atentar para a linguagem utilizada, buscando 

utilizar expressões que sejam entendidas por todos os níveis da organização. Com o intuito de 

evitar viés, o questionário foi feito com frases afirmativas e negativas, evitando, assim, 

preenchimentos errôneos. O questionário foi dividido em questões com objetivo de colher 

dados demográficos e questões específicas, sendo seis perguntas relacionadas a cada um dos 

dez indicadores validados pelos gerentes. O questionário foi elaborado de maneira que fosse 

de autopreenchimento, e após ser respondido, o mesmo deveria ser depositado em uma urna 

localizada na recepção da empresa; 

 Entrevista. Com os gestores da empresa, os seis gerentes que também participaram do 

brainstorm, foi realizada uma entrevista, individual e em datas diferentes, de acordo com a 

disponibilidade de cada gerente, objetivando relacionar a visão dos colaboradores em geral 

com a percepção dos gestores. Um dos gerentes não pode conceder a entrevista, pelo fato de 

estar viajando no dia da mesma. A entrevista, segundo Marconi e Lakatos (2005, p. 197), “é 

um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de 

determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional”. Os autores 

acrescentam vantagens como a flexibilidade, esclarecimento de dúvidas ao entrevistado, 

possibilidade de conseguir informações mais precisas e pode ser utilizada em todos os níveis 

sociais da população. Porém, há desvantagens, como: a retenção, por parte do entrevistado, 

de algumas informações, receando a revelação de sua identidade; dificuldade de ser realizada; 

e o grande tempo necessário para a execução. 

 Observação direta. A observação direta, que implica em ver, ouvir e examinar os eventos que 

se deseja estudar, foi realizada através de visitas feitas às instalações da empresa, 
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oportunidades em que foram aplicados os questionários, realizadas as entrevistas e análises 

documentais. Foram observados comportamentos dos colaboradores, práticas e 

procedimentos internos, assim como canais de comunicação utilizados. 

 Para presente pesquisa utilizou-se questionário, entrevista e observação, visando uma melhor 

coletar dados com maior grau de confiabilidade e credibilidade. 

 
3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

De quarenta e cinco questionários encaminhados, retornaram quarenta e dois questionários, ou seja, 

93,33%. Destes, dois não foram considerados. Um, por ser considerado viés, pelo fato de ter apenas 

quatro questões com marcações diferentes de sim. Então, entende-se que o respondente não 

entendeu as questões, pois confirmava afirmativas e negativas sobre as mesmas questões; e outro, 

pelo fato do pesquisado deixar de responder mais de 10% do questionário. 

Depois de selecionados os questionários válidos para a análise do clima organizacional, os dados 

analisados foram de 88,89% dos questionários distribuídos, ou seja, 40 questionários. 

Utilizou-se do programa Microsoft Excel para tabular os dados, onde todas as questões e todos os 

dados foram codificados e lançados na planilha eletrônica, criando uma planilha chamada Matriz. 

Desta planilha, foram retiradas várias outras, estudando e relacionando informações específicas de 

cada indicador e informação demográfica, através da ferramenta filtro. Os dez indicadores foram 

analisados separadamente, para a identificação do clima organizacional como um todo. E, 

posteriormente, comparado com o observado pelas gerências. 

Para analisar as informações levantadas na pesquisa de campo, utilizou-se de dois modelos 

conceituais. Após uma revisão de literatura específica sobre o tema deste trabalho, o primeiro modelo 

foi um conjunto de indicadores extraídos de diversos modelos propostos por Ramos Filho (2008), 

Litwin e Stringer (1968), Campbell et al. (1970), Kolb, Rubin e McIntyre  (1971),  Sims  e  La  Follete  

(1975),  Schneider  e  Snyder  (1975),  Sbragia (1983), 

Kozlowski  e  Doherty (1989),  Pelz  e  Andrews  (1966),  Rizzatti  (1995),  Luz  (2001), Silva (2003), Mello 

(2004), Bispo (2006), Halpin e Grolf (1983), Teixeira (2002), Kahale (2004), Coda et al. (2009), Boog e 

Boog (2012). Os indicadores selecionados foram escolhidos de acordo com as especificidades da 

organização e atendimento comum às três áreas estabelecidas e validados pelos gestores da 

organização, durante a técnica de brainstorm. 
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E o segundo modelo, a matriz do equilíbrio entre o “contribuir” e o “receber”, desenvolvido por Boog 

e Boog (2012). Ambos os modelos conceituais utilizados foram adaptados para este trabalho. Em 

relação à forma de aplicação da pesquisa, estudou-se os conceitos de Teixeira (2002), Boog e Boog 

(2012) e Gasparetto (2008). 

Quanto à análise dos indicadores, os mesmos foram classificados como satisfatórios ou positivos, 

intermediários, e insatisfatórios ou negativos. Foram considerados satisfatórios os indicadores acima 

de 50% de satisfação ou que não obtiveram mais que 50% de insatisfação. E foram considerados 

insatisfatórios, aqueles que apresentaram mais de 50% de insatisfação. 

 

3.5 VALIDAÇÃO DO CONJUNTO DE INDICADORES UTILIZADOS NA PESQUISA DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Após a apresentação dos indicadores estudados às gerências, os mesmos apontaram uma média de 

dez indicadores que mais se adequavam a sua área de gestão. Após esta informação, foi feita uma 

reunião, onde se optou por definir os indicadores através de frequência estatística. Os dez indicadores 

que mais se repetiram na opinião dos gestores foram os escolhidos para basearem a pesquisa, são: 

Comunicação e clareza organizacional; Autonomia; Realização/satisfação; Estrutura, riscos e 

condições de trabalho; Conflitos; Políticas de RH; Liderança; Relacionamento interpessoal e equipes; 

Comprometimento e Reconhecimento. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após análise dos resultados foi possível identificar o clima organizacional da empresa. Levou-se em 

consideração também as inferências possibilitadas pela observação direta dos processos e instalações. 

Os resultados serão apresentados a seguir, respondendo aos objetivos específicos do presente 

trabalho, e considerando os indicadores levantados em conjunto com os gestores da organização e a 

matriz do equilíbrio entre o “contribuir” e o “receber”, desenvolvido por Boog e Boog (2012). 

 

4.1 AVALIAÇÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL 

Na Tabela 1 estão demonstrados os dados gerais dos dez indicadores elencados pelos gestores e 

respondidos pelos colaboradores da organização estudada. Considerando uma média, considera-se 
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satisfatório o indicador que apresenta índice maior que 50% ou não apresenta índice de insatisfação 

superior a 50%, e insatisfatório os que apresentarem índice de negação maior que 50%. 

 
Tabela 1: Resultados dos indicadores de clima pesquisados 

Indicadores Satisfatório Intermediário Insatisfatório Não 
Opinou 

Comunicação e clareza organizacional 52,08 32,09 14,58 1,25 

Autonomia 77,5 17,5 5 0 

Realização/satisfação 61,25 27,91 10,42 0,42 

Estrutura, riscos e condições de trabalho 56,67 29,58 13,75 0 

Conflitos 56,25 28,33 15,42 0 

Políticas de RH 44,17 26,67 29,16 0 

Liderança 58,33 20,42 20,83 0,42 

Relacionamento interpessoal e equipes 45,41 42,5 12,09 0 

Comprometimento 75,84 11,25 12,04 0,42 

Reconhecimento 42,92 39,58 17,5 0 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Analisando os indicadores individualmente, tiveram-se como satisfatórios os indicadores: 

comunicação e clareza organizacional (52,08%), autonomia (77,5%), realização/satisfação (61,25%), 

estrutura, riscos e condições de trabalho (56,67%), conflitos (56,25), liderança (58,33%) e 

comprometimento (75,84%). Apesar dos indicadores políticas de RH (44,17%), relacionamento 

interpessoal e equipes (45,41%) e reconhecimento (42,92%) não aparecerem como satisfatórios, não 

podem também ser considerados totalmente insatisfatórios, pois sua rejeição não foi maior que 50%. 

Apenas precisam ser trabalhados e melhorados, a fim de superarem o índice limite. Os indicadores na 

ordem de satisfatórios para insatisfatórios podem ser obsevados na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Escala de satisfação dos indicadores analisados. 

 Fonte: Elaborado pelos autores. 
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4.2 MATRIZ DE EQUILÍBRIO ENTRE O CONTRIBUIR E O RECEBER 

Na Tabela 2 são apresentados os dados estatísticos da matriz de equilíbrio entre o “Contribuir” e o 

“Receber”, proposto por Boog e Boog (2012). 

 
Tabela 2: Resultados da matriz de Equilíbrio entre o “Contribuir” e o “Receber” 

Indicadores Sim Às vezes Não Não 
Opinou 

Recebo pouco pelo tanto que trabalho. 8 11 21 0 

Não me esforço muito devido ao baixo salário. 4 2 34 0 

Faço o mínimo exigido e recebo um salário bom. 2 4 33 1 

Comprometo-me com a organização e sou bem recompensado por isso. 19 16 3 2 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Dos respondentes, 52,5% não concordam que recebem pouco pelo tanto que trabalham, já 20% 

concordam que recebo pouco pelo tanto que trabalho; 85% negam que o baixo salário afeta o 

comprometimento e esforço nas atividades, ao passo que 10% afirmam não se esforçar muito devido 

ao baixo salário; 82,5% não consideram que recebem alto e produzem o mínimo exigido, já 5% 

consideram que fazem o mínimo exigido e recebem um bom salário, e 47,5% consideram que se 

comprometem com a organização e são bem recompensados por isso, em contra partida outros 7,5% 

não consideram. 

Analisando os dados pode-se desenhar a matriz de Equilíbrio entre o “Contribuir” e o “Receber” da 

empresa estudada, de acordo com a Figura 2. 

 

Figura 2: Matriz do Equilíbrio entre “contribuir” e “receber” da empresa estudada  

Fonte: Adaptado de Boog e Boog (2012, pag. 30) e dados da pesquisa (2012). 
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Pode-se perceber, na Figura 2, que 20% dos entrevistados estão classificados como “injustiçados”, 

utilizando-se da matriz proposta por Boog e Boog (2012), uma vez que os mesmos acreditam receber 

pouco pelo tanto que trabalham. Dos respondentes, 10% podem ser classificados como 

“acomodados”, por receber pouco e contribuir pouco, não buscando melhorar seu desempenho nas 

atividades e, consequentemente, maiores rendimentos. Cinco por cento dos pesquisados aparecem 

como “aproveitadores”, onde trabalham pouco e são bem remunerados, e a maioria está classificada 

como “motivados”, ou seja, os colaboradores que contribuem muito e ao mesmo tempo são bem 

recompensados por isso. Os demais pesquisados não puderam ser classificados, por responderem às 

questões com alternativas intermediárias ou de negação. 

Com a identificação do clima na empresa, o próximo passo foi relacionar o clima obtido com a 

percepção da área estratégica, visando comparar as duas visões e identificar possíveis desvios e 

correções necessárias. Esta comparação está disponível no próximo item. 

 

4.3 COMPARATIVO ENTRE O CLIMA ORGANIZACIONAL PERCEBIDO PELA ÁREA ESTRATÉGICA DA 

EMPRESA E O CLIMA OBTIDO COM A PESQUISA 

Após entrevista com os gerentes da empresa estudada, além das perguntas sobre os indicadores, foi 

solicitado também que os mesmos atribuíssem um percentual de satisfação em relação aos dez 

indicadores apresentados, e os dados obtidos estão apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3: Resultados dos indicadores de clima pela visão estratégica 

 

Indicadores G1 G2 G3 G4 G5 Média 

Comunicação e clareza organizacional 80% 50% 60% 80% 95% 73% 

Autonomia 75% 60% 70% 65% 80% 70% 

Realização/satisfação 85% 68% 70% 90% 60% 74,6% 

Estrutura, riscos e condições de trabalho 80% 75% 80% 75% 90% 80% 

Conflitos 70% 40% 50% 60% 70% 58% 

Políticas de RH 70% 70% 75% 80% 70% 73% 

Liderança 85% 80% 75% 80% 85% 81% 

Relacionamento interpessoal e equipes 70% 40% 50% 60% 70% 58% 

Comprometimento 80% 90% 80% 90% 90% 86% 

Reconhecimento 65% 80% 70% 75% 65% 71% 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Na visão dos gerentes, os indicadores estão na seguinte ordem de satisfação: comprometimento 

(86%), liderança (81%), estrutura, riscos e condições de trabalho (80%), realização/satisfação (74,6), 

comunicação e clareza organizacional, e políticas de RH (ambos com 73%), reconhecimento (71%), 

autonomia (70%), conflitos, e relacionamento interpessoal e equipes (ambos com 58%). 

A Figura 3 faz um comparativo entre o clima obtido com a pesquisa e o clima percebidos pelos 

gestores. 

 

 

Figura 3: Comparativo do clima obtido na pesquisa com o percebido pela visão estratégica  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Pode-se perceber que a visão dos gestores é mais positiva que o clima obtido com a pesquisa em nove 

dos indicadores, ficando abaixo apenas no indicador autonomia, onde o clima obtido foi maior que o 

percebido pela visão estratégica. Há que se observar que, na visão dos colaboradores, existe 

autonomia (77,5%) e na visão dos gestores este percentual caiu para 70%, não apresentando assim 

uma diferença significativa. 

Adiante, em outros indicadores, a diferença foi significativa, como por exemplo: no indicador 

liderança, o percentual de satisfação dos gestores é de 81%, enquanto o percentual obtido com a 

pesquisa é de 58,33%; no indicador estrutura, riscos e condições de trabalho o percentual na visão dos 

gestores é de 80%, enquanto o obtido é de 56,67%; no indicador comunicação e clareza, a visão dos 

gestores é satisfatória em 73%, enquanto o percentual obtido é de 52,08%; no indicador políticas de 

RH, para os gestores, 73%, o clima obtido 44,17%; no indicador reconhecimento o percentual para os 
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gestores é de 71%, e o clima obtido aponta 42,92%. Nos demais indicadores analisados as diferenças 

não foram significativas. 

Os indicadores liderança e reconhecimento são próprios dos gestores e das políticas organizacionais. 

A grande diferença pode ter sido criada em virtude dos gestores terem respondido por eles, como eles 

avaliam sua forma de liderar e como são reconhecidos pelos seus superiores; ao invés de citar a análise 

e percepção geral da organização. 

Em relação ao indicador políticas de RH, a diferença pode ser explicada pelo fato de a área ser nova 

na empresa, e estar ainda se estruturando, não percebendo assim, os colaboradores, as mudanças e 

projetos em implantação, o que já pode ser percebido pelos gestores. 

Nos indicadores comunicação e clareza organizacional, e estrutura, riscos e condições de trabalho a 

diferença pode ser explicada, no primeiro caso, por falta de canais de comunicação, utilização de 

mensagens erradas. Esta falha na comunicação pode ser observada em vários indicadores, com 

diferença significativa entre os resultados da pesquisa e a percepção dos gestores, uma vez que os 

gestores não estão percebendo a realidade vivida pelos demais colaboradores. Quanto ao indicador 

estrutura, riscos e condições de trabalho, a diferença pode ser entendida pelo fato deste indicador 

estar diretamente relacionado ao local de trabalho dos colaboradores, onde nem sempre os gestores 

estão presentes diariamente, não podendo, assim, afirmar sobre as condições locais. 

Em unanimidade, os gestores acreditam que o clima organizacional da empresa é satisfatório, em 

alguns indicadores menos que em outros, mas no geral, o clima é visto como positivo. Em relação ao 

indicador de comunicação, um dos gerentes afirma que “melhorias estão sendo implantadas, tais 

como reuniões de nivelamento das informações entre gerentes e diretores, processos de comunicação 

buscando reformar e criar legitimidade das lideranças” (RELATO DE GERENTE, 2012). Foi citado 

também que, atualmente, não existe a prática de divulgar os objetivos da organização a todos os 

colaboradores, e que os meios de comunicação ainda são “muito básicos”. 

Em relação ao indicador autonomia, um dos gerentes cita que, mesmo os colaboradores possuindo 

capacidade e sabendo de suas atribuições, não há muita autonomia na execução da mesma, uma vez 

que “existe ainda uma gestão centralizadora do proprietário” (RELATO DE GERENTE, 2012). Em relação 

à satisfação, os gerentes percebem que nem todos os colaboradores estão satisfeitos e realizados na 

empresa, e quando perguntados sobre os motivos, responderam “por motivos diversos”. 
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Quanto aos conflitos, de acordo com relato de gerente, percebe-se que a maior causa são as fofocas, 

e acrescentam que “é uma característica forte da região. Faz parte da cultura local”. Sobre o indicador 

políticas de RH, destacam-se as respostas sobre os processos de seleção, onde os gestores afirmaram 

que os mesmos não são claros. Quando questionado se o crescimento profissional depende do esforço 

de cada colaborador, o relato de um gerente foi que “existem oportunidades iguais e o crescimento 

depende da capacidade de cada um”. Sobre a capacitação profissional, um dos gerentes respondeu 

“ainda estamos na fase de desenvolver políticas e programas de desenvolvimento profissional”. No 

indicador liderança, todos classificaram como satisfatório. 

Apesar das fofocas citadas, os gestores acreditam que o relacionamento interpessoal é bom, e que 

estão em desenvolvimento programas de interação entre as áreas, o que contribuirá com o 

relacionamento e com o desenvolvimento de projetos comuns. Sobre o comprometimento, os 

gestores apontam ser razoáveis em alguns setores “se comparados a outras usinas” (RELATO DE 

GERENTE, 2012). E o reconhecimento é praticado por todos os gestores. 

Após o estudo comparativo entre o clima obtido com a pesquisa e o clima percebido pelos gestores 

da empresa, o trabalho foi conduzido às suas considerações finais. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Após toda a trajetória percorrida durante a realização da pesquisa, cujo objetivo foi adequar um 

modelo de pesquisa de clima organizacional e aplicá-lo na área administrativa de uma usina canavieira 

do centro oeste de Minas Gerais, o que segue abaixo são as considerações finais do trabalho. 

Definido o objetivo do trabalho, o que se buscou com este estudo foi contribuir em dois pontos: 

primeiro, no campo acadêmico, com análises, comparações e adequações de modelos de pesquisa de 

clima organizacional; e segundo, no campo organizacional, com a adequação da pesquisa à realidade 

da empresa estudada, e a aplicação da mesma, com objetivo de informar aos gestores sobre o clima 

vivido. 

Foram resgatados, da literatura, diversos modelos de fatores de avaliação de clima organizacional, 

objetivando atingir uma ampla variedade de fatores, a fim de atender às necessidades e 

especificidades do ramo da empresa estudada, o ramo sucroalcooleiro. Após este levantamento, foi 

possível a escolha e validação dos indicadores mais adequados à realidade da empresa, na visão dos 

gestores da mesma. 

Com a opção pelos indicadores comunicação e clareza organizacional, autonomia, 

realização/satisfação, estrutura, riscos e condições de trabalho, conflitos, políticas de RH, liderança, 

relacionamento interpessoal, comprometimento e reconhecimento, foram elaborados os 

questionários e roteiros de entrevista, e divulgada a pesquisa aos colaboradores da empresa estudada. 

Os indicadores, na ordem de satisfatórios para insatisfatórios, apresentaram-se da seguinte maneira: 

autonomia, comprometimento, realização/satisfação, liderança, estrutura, riscos e condições de 

trabalho, conflitos, comunicação e clareza organizacional, relacionamento interpessoal e equipes, 

políticas de RH e reconhecimento. 

Analisando os indicadores acima, todos podem ser melhorados, e devem ser, para que os 

colaboradores se sintam motivados e correspondam de forma positiva no desempenho de suas 

tarefas. Devem ser estabelecidos planos de ação, buscando melhorar os indicadores insatisfatórios e 

potencializar os satisfatórios. Gasparetto (2008) defende a mesma visão, e sugere uma série de 

atividades para melhorar o clima organizacional. Dentre elas, pode-se utilizar para esta empresa: 

programas de capacitação, formação de equipes multifuncionais, revisão dos planos de benefício, 

revisão do plano de cargos e salários e melhoria da comunicação. 
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De imediato, percebe-se que os colaboradores clamam por reconhecimento, o que pode ser 

melhorado com simples elogios, após a realização de tarefas, com reconhecimentos financeiros e com 

promoções; quanto ao indicador políticas de RH, a mesma pode ser melhorada, tornando mais claros 

os processos de seleção, e elaborando um plano de cargos e salários. Observa-se que a área de RH é 

nova na empresa e encontra-se ainda em estruturação; em relação ao indicador relacionamento 

interpessoal e equipes, podem ser melhorados com treinamento para as lideranças, além de processos 

de integração, como café da manhã, confraternizações de aniversário e anual, reuniões semanais, 

entre outras atividades, a fim de interagirem os colaboradores do setor entre si, e com as demais áreas 

da empresa. 

Na comparação entre o clima obtido com o clima percebido, verificou-se distorção em alguns 

indicadores e uma possível falha de comunicação, pois a visão dos gestores não confere com a 

realidade apontada pelos colaboradores na pesquisa. As maiores diferenças de percepção estão nos 

indicadores: reconhecimento, políticas de RH, liderança, estrutura, riscos e condições de trabalho e 

comunicação e clareza organizacional. Estes dados comprovam a necessidade de melhorias. Além 

daquelas citadas no parágrafo anterior, vê-se a necessidade da melhoria na comunicação, onde 

gestores e demais colaboradores possam ter uma visão única e real. Deve-se investir em canais de 

comunicação eficazes, com a escolha de mensagens objetivas, além de implantar reuniões e 

encontros, a fim de manter todos os colaboradores informados sobre os acontecimentos na empresa. 

Como riscos e expectativas, pode-se destacar a possível falta de planos de ação por parte da direção 

da empresa, que podem, após conhecer os resultados, não tomarem providências para melhoramento 

dos indicadores e correções de falhas detectadas. 

Como agendas futuras, sugere-se a realização de outras pesquisas, seja em uma das outras áreas da 

empresa, agrícola ou industrial, ou uma pesquisa única e geral, atendendo as três áreas, usando a 

mesma metodologia abordada, e atendendo as especificidades de cada área, o que mostra ser 

fundamental para o alcance de resultados produtivos, capazes de serem analisados para melhorias 

e/ou correções. É importante a continuidade da pesquisa, a fim de comparar e relacionar as atividades 

pós-pesquisa e os índices de pesquisas futuras. 
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RESUMO
Autoeficácia é um conceito da Teoria Social Cognitiva que trata da capacidade da própria pessoa se organizar e 
executar ações para atingir metas. Neste estudo foi desenvolvida uma pesquisa que procurou averiguar os motivos 
que denotam baixo desempenho de alunos quando cursando a disciplina de Cálculo. Uma das hipóteses investigadas 
trata da avaliação da influência das crenças de autoeficácia utilizando como campo de estudo o corpo discente do IFMG 
– Campus Bambuí. A pesquisa foi desenvolvida com base na aplicação de duas etapas distintas de cunho descritivo 
e qualitativo que levaram em conta o início e o final das disciplinas. Os resultados apontaram a existência de crenças 
de autoeficácia nos alunos iniciantes que se fortaleceram nos alunos concluintes. Com base nisso, pode-se destacar a 
importância do professor no processo de formação da autoeficácia do aluno, a necessidade de se desenvolver novas 
metodologias e, também, a relevância do suporte pedagógico e psicológico.

Palavras-chave: Autoeficácia; rendimento escolar; Teoria Social Cognitiva.

The influence of self-efficacy beliefs in the performance of students at 
IFMG – Bambuí

ABSTRACT
Self-efficacy is a concept of Cognitive Social Theory that addresses one’s ability to organize and take action to achieve 
goals. In this study was developed a research that sought to ascertain the reasons that denote poor performance of 
students when studying the discipline of Calculus. One of the hypotheses investigated deals with the evaluation of 
the influence of self - efficacy beliefs using as a field of study the students of IFMG – Campus Bambuí. The research 
was developed based on the application of two distinct descriptive and qualitative steps that took into account the 
beginning and end of the disciplines. The results pointed to the existence of self-efficacy beliefs in the beginning students 
that became stronger in the finishing students. Based on this, we can highlight the importance of the teacher in the 
process of forming student self-efficacy, the need to develop new methodologies, also the relevance of pedagogical 
and psychological support.

Keywords: Self-efficacy; academic performance; Cognitive Social Theory.

La influencia de la creencia de autoeficacia en el desempeño de los alumnos del 
IFMG –Bambuí

RESUMEN
Autoeficacia es un concepto de la Teoría Social Cognitiva que trata de la capacidad de la propia persona organizarse 
y ejecutar acciones para alcanzar objetivos. En este estudio se desarrolló una investigación que buscó averiguar 
los motivos que denotan bajo desempeño de alumnos cuando están cursando la asignatura de Cálculo. Una de las 
hipótesis investigadas trata de la evaluación de la influencia de las creencias de autoeficacia utilizando como campo 
de estudio el equipo discente del IFMG – Campus Bambuí. La investigación se desarrolló con base en la aplicación de 
dos etapas distintas de cuño descriptivo y cualitativo que llevaron en cuenta el inicio y el final de las asignaturas. Los 
resultados apuntaron la existencia de creencias de autoeficacia en los alumnos iniciantes que se reforzaron en los 
alumnos concluyentes. Con base en eso, se puede destacar la importancia del profesor en el proceso de formación de 
la autoeficacia del alumno, la necesidad de desarrollarse nuevas metodologías y, también, la relevancia del soporte 
pedagógico y psicológico.

Palabras clave: Autoeficacia; rendimiento escolar; Teoría Social Cognitiva.
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INTRODUÇÃO
As disciplinas relacionadas à matemática são 

consideradas difíceis pela maioria dos estudantes de 
graduação. Sabe-se que o índice de reprovação nessas 
disciplinas é alto e existem diversos fatores, inclusive 
psicológicos que podem afetar tal desempenho, influen-
ciando diretamente na aprendizagem do aluno. A Teoria 
Social Cognitiva (TSC), proposta por Albert Bandura, 
trabalha conceitos que nos instrumentalizam para o 
entendimento desses possíveis fatores psicológicos 
que podem vir a afetar e/ou influenciar a aprendizagem 
dos alunos.

Segundo Torisu (2010), a dificuldade dos alunos em 
disciplinas ligadas ao Cálculo é bastante elevada, e isso 
não é apenas um problema do Brasil. Pesquisas com-
provam que os índices de reprovação nas disciplinas de 
Cálculo são elevados também em outros países (Torisu, 
2010; Souza & Brito, 2008; Garzella, 2013; Rocha, 2011). 
Vários fatores podem influenciar nesses resultados ne-
gativos obtidos pelos alunos. Nesse sentido, observa-se 
que um fator determinante para o sucesso no processo 
de aprendizagem é a crença de autoeficácia que o aluno 
constrói acerca da disciplina em questão. 

O conceito de autoeficácia foi desenvolvido pela 
Teoria Social Cognitiva (TSC). Nessa teoria, a autoeficácia 
é fator determinante no comportamento que um indi-
víduo terá em relação a alguma situação. Ela influencia 
diretamente na capacidade da agência humana, na qual 
o indivíduo escolhe o modo de agir, influenciando o 
próprio funcionamento e as circunstâncias de sua vida 
de modo intencional (Pajares & Olaz, 2008). 

Souza e Brito (2008) explanam que, em nível mun-
dial, as pesquisas sobre a influência da autoeficácia 
na aprendizagem são satisfatórias e vêm crescendo 
continuamente, mas ressaltam também que, no Brasil, 
esses estudos ainda são escassos, o que interfere na 
construção de um diagnóstico sobre a realidade escolar 
dos alunos, em especial daqueles de disciplinas relacio-
nadas à matemática.

O IFMG é uma instituição federal de ensino que 
oferece cursos na modalidade superior, técnico e de 
pós-graduação. Em Bambuí/MG, o IFMG oferece os 
cursos de Bacharelado em Engenharia de Computação, 
de Produção e de Alimentos e em Administração; Licen-
ciatura em Biologia e em Física; Agronomia, Zootecnia, 
vários cursos técnicos e um mestrado profissional na 
área de meio ambiente. Desses cursos superiores, a 
maioria possui a disciplina de Cálculo em suas matrizes 
curriculares.

De acordo com dados obtidos na Secretaria Aca-
dêmica do IFMG – Campus Bambuí, o desempenho 
dos alunos apresenta-se bastante comprometido na 
disciplina de Cálculo I, apresentando uma taxa de 
72,69% de reprovação no segundo semestre de 2015. 

Esse desempenho pode estar relacionado com a crença 
que os estudantes possuem sobre suas capacidades e 
se conseguiram um bom desempenho ou não na disci-
plina. Considerando esse fator e o baixo desempenho 
dos alunos do IFMG –- Campus Bambuí nas disciplinas 
relacionadas ao Cálculo e os conceitos de autoeficácia 
presentes na Teoria Social Cognitiva, o presente artigo 
propõe apresentar os resultados da pesquisa desenvol-
vida sobre as crenças de autoeficácia dos alunos que 
cursaram as disciplinas de Cálculo no IFMG - Campus 
Bambuí no segundo semestre de 2016. 

De acordo com Azzi e Polydoro (2006), Albert Ban-
dura em seus estudos evidencia a autoeficácia como o 
julgamento da própria pessoa em ter a capacidade de 
se organizar e executar ações para atingir metas. Ainda 
de acordo com os autores supracitados, em 1977, Ban-
dura já propunha sua teoria da autoeficácia, quando 
trabalhava em tratamento de fobias com técnicas 
de modelamento na aprendizagem (Azzi & Polydoro, 
2006). Assim, Bandura inferiu que a crença de cada um 
levava diretamente a alterações psicológicas (estresse 
e depressão) que a pessoa suportava em situações de 
ameaça, e isso influenciava no nível de motivação.

Segundo Azzi e Polydoro (2006), o conceito de au-
toeficácia aponta um fenômeno de caráter subjetivo 
(crenças) sobre possibilidades pessoais (crenças de 
capacidade) de produzirem a própria trajetória de forma 
agêntica (organizar e executar), relacionando a concep-
ção de autoeficácia a metas e objetivos (produzir certas 
realizações). Assim, os autores explanam que há um 
foco de avaliação circunscrito a um domínio específico 
da intenção e ação do indivíduo, havendo percepções 
de elevada autoeficácia para algumas situações de 
domínio, e baixa para outras.

De acordo com Bandura (1997), a avaliação ade-
quada de autoeficácia, diante de domínio e contextos 
particulares, envolve o julgamento da capacidade em 
três dimensões: magnitude, força e generalidade. A 
magnitude envolve os diferentes níveis de dificuldades 
presentes no domínio da atividade; já a força descreve 
a intensidade da crença do indivíduo perante os dife-
rentes aspectos de domínio; e a generalidade refere-se 
à amplitude das crenças relacionadas a domínios es-
pecíficos. Assim, as crenças de autoeficácia referem-se 
ao julgamento de alguém em lidar com determinada 
situação (Azzi & Polydoro, 2006).

Conforme indicado por Azzi (2014), as percepções 
de eficácia produzem efeitos na agência humana através 
de quatro processos: cognitivo, motivacional, afetivo e 
de escolha. O processo cognitivo é regulado pelo pen-
samento antecipatório, formulando, nessa antecipação, 
objetivos pessoais, sendo que, quanto mais forte a per-
cepção de autoeficácia, mais altos são os desafios que 
as pessoas estabelecem para si mesmas. Já o processo 
motivacional refere-se ao ato das pessoas se automo-
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tivarem e guiarem suas ações, formando crenças sobre 
o que podem fazer. 

O processo afetivo, por sua vez, afeta o volume de 
estresse e de depressão que as pessoas experimentam 
em situações difíceis ou ameaçadoras, bem como seu 
nível motivacional. E por último, o processo de escolha, 
no qual as pessoas evitam as situações em que acredi-
tam exceder suas capacidades, mas se comprometem 
com atividades desafiadoras e escolhem situações com 
as quais se julgam capazes de lidar (Boruchovitch & 
Bzuneck, 2009). 

No entanto, de acordo com Torisu e Ferreira (2009), 
não é correto dizer que somente possuir elevadas 
crenças de autoeficácia seja suficiente para garantir o 
sucesso na realização de determinada atividade. Essas 
crenças, aliadas aos conhecimentos prévios e a uma 
capacidade cognitiva adequada, servirão de base para 
a motivação e o sucesso. 

Segundo Bandura (1986), o indivíduo constrói suas 
próprias crenças de autoeficácia em diferentes domínios 
a partir de interpretações de informações obtidas em 
quatro fontes que dão origem a essas crenças, podendo 
atuar de forma independente ou em conjunto. São elas: 
experiência direta, experiência vicária, persuasão social, 
estado físico e emocional. 

A maneira mais eficaz de criar um senso forte de efi-
cácia é por meio da experiência direta, que se relaciona 
com as experiências vividas (Azzi & Polydoro, 2006). Os 
sucessos constroem uma opinião positiva sobre sua efi-
cácia pessoal. Por outro lado, as falhas a comprometem, 
principalmente, se não há um sentimento de eficácia 
firmemente estabelecido (Bandura, 1994). 

Outra forma de fortalecer as crenças de autoeficácia 
são as experiências vicárias, que são fornecidas por mo-
delos sociais. De acordo com Costa (2008), o indivíduo, 
ao observar as atitudes dos outros, baseia-se numa 
avaliação entre as características do modelo e as suas. 
Assim, observando as consequências daquela ação, 
sendo positivas ou negativas, pode vir a adotar aquele 
comportamento, caso haja uma identificação com o 
modelo, tendo-o como referência. 

A persuasão social também é uma das maneiras 
de fortalecer a crença das pessoas para realizar de-
terminada tarefa. Na realização desta, a autoeficácia 
pode-se desenvolver quando, de alguma forma, for 
comunicado ao sujeito que ele tem capacidade para 
realizar a atividade em questão (Boruchovitch & Bzu-
neck, 2009). Pajares e Olaz (2008) reforçam a ideia de 
que a persuasão social é uma maneira de fortalecer as 
crenças de autoeficácia e defendem que o desenvolvi-
mento das crenças de eficácia depende ativamente dos 
persuasores. Para eles, quando há persuasões positivas, 
o indivíduo se sente encorajado, enquanto persuasões 
negativas enfraquecem o indivíduo, diminuindo a sua 

crença de autoeficácia. As pessoas também contam com 
seus estados físicos e emocionais para o juízo sobre suas 
capacidades. Poy et al. (2004) dizem que parte do julga-
mento sobre as capacidades do indivíduo é sustentada 
pelos seus estados emocionais.

Segundo Bandura (1994), o mau desempenho é 
considerado pelos indivíduos como reação de estresse 
e tensão. Assim, não é a pura intensidade das reações 
emocionais e físicas que importa, mas como é perce-
bida e interpretada (Barros & Santos, 2010). Pessoas 
que possuem alto senso de autoeficácia consideram 
seus estados de excitação como facilitadores para o 
desempenho. No entanto, pessoas com autodúvidas 
julgam sua excitação como um impedimento para seu 
desenvolvimento (Barros & Santos, 2010). 

Os diversos autores citados (Azzi & Polydoro, 2006; 
Pajares & Olaz, 2008; Barros & Santos, 2010; Poy et al., 
2004) concordam com Bandura ao perceber como as 
experiências diretas, as experiências vicárias, as persu-
asões sociais e verbais e os estados físicos e emocionais 
são fundamentais para o fortalecimento ou o enfra-
quecimento das crenças de capacidade do indivíduo, 
construindo a sua autoeficácia.  

Em relação à aprendizagem, diversas pesquisas 
apontam que a persistência do aluno é consequência 
de suas percepções positivas em relação a si mesmo. 
Estudantes que possuem maior crença em suas capa-
cidades conseguem persistir mais diante de dificulda-
des, aceitam tarefas desafiadoras, limitam menos suas 
escolhas e possuem níveis mais baixos de ansiedade 
(Pajares, 1996).

Pajares e Schunk (2004) explanam que essas pesqui-
sas demonstram que a autoeficácia é altamente apli-
cável ao contexto educativo, exercendo uma influência 
significativa sobre os pensamentos e ações de alunos e 
professores, podendo influenciar na aprendizagem, na 
motivação e na realização dos alunos. 

Com relação à matemática, as crenças de eficácia 
têm sido em geral, estudadas no contexto de soluções 
de problemas, ansiedade em relação a testes matemá-
ticos e escolhas de carreiras relacionadas a essa área 
(Azzi & Polydoro, 2006). As autoras complementam que 
as crenças de autoeficácia são um importante mediador 
na solução de problemas matemáticos. Isso significa 
que estudantes que acreditam que podem realizar uma 
tarefa vão continuar persistindo na atividade mesmo 
se encontrarem dificuldades, utilizando uma variedade 
de estratégias diferentes até alcançarem a solução do 
problema (Shih & Alexander, 2000).

MÉTODO
O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa 

realizada como Iniciação Científica no IFMG Campus 
Bambuí – MG, nos anos de 2016 e 2017. Tal pesquisa 
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teve como objetivo avaliar a influência das crenças de 
autoeficácia no desempenho dos alunos das discipli-
nas de cálculo no IFMG – Campus Bambuí no segundo 
semestre de 2016. Realizou-se um estudo de caso 
qualitativo e descritivo dos alunos em dois momentos 
diferentes da disciplina. Buscou-se traçar o perfil dos 
discentes e descrever as crenças de autoeficácia no 
início e no fim da disciplina e a influência das crenças 
de autoeficácia sobre o desempenho dos alunos.

           Quanto aos procedimentos técnicos, a pes-
quisa utilizou questionários. Os questionários utilizados 
balizaram-se nos instrumentos desenvolvidas por Pires 
(2008) e Torisu (2010), que também pesquisaram as 
crenças de autoeficácia em relação ao desempenho 
escolar.

Os questionários foram elaborados com um total de 
10 questões divididas em 04 categorias, de acordo com 
os objetivos: identificação, percepção sobre o rendimen-
to escolar, percepção do desempenho na disciplina de 
Cálculo e a influência da relação professor/aluno no 
desempenho na disciplina. Nos questionários, as res-
postas foram dadas na modalidade de resposta fechada, 
tipo Likert de 1 a 5 e questões de múltipla escolha. Em 
questões relacionadas à percepção de desempenho e 
relação professor/aluno, havia espaço para justificativas. 

Os questionários aplicados possuíam as quatro 
categorias citadas. No entanto, seus objetivos eram 
distintos: o primeiro questionário visava a expectativa 
do aluno ao iniciar a disciplina; o questionário, aplicado 
aos alunos concluintes, continha questões relativas ao 
sucesso do aluno, o que contribuiu para o seu êxito e 
seu sentimento ao concluir a disciplina.

Inicialmente, pela leitura dos dados obtidos na Se-
cretaria Acadêmica do IFMG- Campus Bambuí, foram 
identificados quatro cursos que ofertavam a disciplina 
de Cálculo no primeiro semestre de 2016, sendo eles: 
Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação, 
Licenciatura em Física e Zootecnia. Esses possuíam, 
respectivamente, 41, 33, 54, 47 alunos matriculados. 
No entanto, os sujeitos de pesquisa se caracterizam, 
na primeira etapa da pesquisa, pelos alunos que esta-
vam cursando a disciplina de Cálculo pela primeira vez 
sendo: 16 do curso de Engenharia de Alimentos, 21 de 
Engenharia de Computação, 7 de Física e 28 de Zootec-
nia; totalizando 72 alunos iniciantes na disciplina. E na 
segunda etapa, pelos alunos concluintes da disciplina 
de Cálculo.

É relevante observar que os alunos concluintes não 
são os alunos aprovados na disciplina. Denominaram-se 
concluintes os alunos que permaneceram na disciplina 
até sua última prova, foram 26 alunos, sendo: 11 do 
curso de Engenharia de Alimentos, 10 de Engenharia 
de Computação, 3 de Física e 2 de Zootecnia. 

Os alunos aprovados na disciplina foram 17, a saber: 

3 alunos do curso de Engenharia de Alimentos, 8 do 
curso de Engenharia da Computação, 5 da Licenciatura 
em Física e 1 aluno do Bacharelado em Zootecnia. Assim, 
em relação aos alunos participantes da pesquisa, neste 
semestre, na disciplina de Cálculo, houve um índice 
de 23,16% de aprovação.  Durante a pesquisa, 19,44 
% dos alunos que a iniciaram deixaram de participar. 
Assim, a pesquisa teve 80, 56% de adesão dos alunos 
em suas etapas. 

Quanto à aplicação dos questionários, a primeira 
etapa foi desenvolvida no mês de agosto de 2016, no 
início do período letivo, tendo como objetivo analisar 
a autoeficácia dos alunos ao iniciarem a disciplina de 
Cálculo. Os alunos foram inicialmente informados acerca 
do objetivo geral do estudo, a confidencialidade e o 
anonimato dos dados fornecidos, bem como sobre a 
importância da sua colaboração e sinceridade das suas 
respostas. Sempre que necessário, foram esclarecidas 
dúvidas relativas ao questionário. A etapa relacionada 
aos alunos concluintes foi realizada com os alunos nos 
meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017. 

Após a coleta dos dados, esses foram processados 
no Google Formulários. As questões incompletas foram 
categorizadas como não respondidas, e os questionários 
foram categorizados de acordo com a letra do curso e 
o número de alunos (Ex: Z1 – respondente número 1 
do curso de Zootecnia, e assim sucessivamente). Com 
a planilha em mãos, iniciou-se o processo de tabulação 
e agrupamento de dados, onde foi inicialmente feita a 
análise do perfil dos alunos, analisando a maior predo-
minância de curso, sexo e idade.

Foram analisados a autopercepção do aluno enquan-
to estudante, o seu rendimento escolar, a frequência 
de estudos em casa e o sentimento ao realizar provas. 
Além desses fatores, a análise baseou-se na percepção 
do aluno quanto às disciplinas de Cálculo, suas dificulda-
des em relação a elas e as suas expectativas para iniciar 
a disciplina. E, por fim, foi analisado o que os alunos 
acham da relação professor/aluno e como essa relação 
pode influenciar em seu desempenho. Os resultados 
foram interpretados com base na teoria estudada e já 
apresentada no referencial teórico.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Questionário – alunos iniciantes na disciplina de 

Cálculo
Em relação ao perfil dos alunos pesquisados, foi 

possível observar que 57,40% são do sexo masculino, 
com idade entre 19 e 20 anos (65,00%) e que acreditam 
ter melhor aproveitamento na área de Exatas (53,60%). 
Notou-se ainda que a maioria - 34,78% dos alunos res-
pondentes – pertencia aos cursos de Bacharelado em 
Zootecnia (34,78%) e Engenharia de Computação (30, 
43%), estando no segundo período.

Quanto à autopercepção enquanto aluno, 95,6% 
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afirmaram serem alunos bons ou médios, sendo que 
apenas 4,40% disseram não serem bons alunos. Esse 
índice positivo pode estar relacionado à frequência de 
estudos em casa, onde a maioria mencionou estudar em 
casa, 73,09% estudando não só no momento das pro-
vas, e somente 1,50% afirmaram não estudar. Quanto 
ao sentimento em fazer prova, 63,8 % julgaram que as 
fariam bem, e apenas 36,20% sentiam-se nervosos e 
acreditavam que poderiam se confundir devido a isso. 
Esses dados demonstram que os alunos, ao iniciarem a 
disciplina, apresentam percepção positiva em relação a 
sua atuação, o que pode alicerçar e reforçar sua crença 
de autoeficácia.

 Sobre a disciplina, pôde-se notar que, embora os 
alunos considerem as disciplinas relacionadas ao Cálculo 
difíceis, eles apresentaram uma autoeficácia positiva 
nesse domínio, sendo que a maioria acreditava que 
conseguiria aprendê-la (78,30%) e que iria ser aprovada 
(81,20%). Os alunos representaram a autoeficácia posi-
tiva desse momento inicial, com o pensamento de que 
acreditavam que poderiam tirar notas boas na disciplina 
(59,00%), e outros (15%) ainda pontuaram que, apesar 
da dificuldade do conteúdo, acreditavam que poderiam 
entendê-lo, resolver as questões e tirar boas notas.

Essa percepção se confirma, pois a maior parte dos 
alunos, 52,20%, afirmou que se sentia confiante ou 
muito confiante ao iniciar a disciplina de Cálculo. Ainda 
sobre a disciplina, os alunos responderam que acredi-
tavam que há influência da forma de estudo em seu 
desempenho (97,10), sendo que 36,11% deles justifica-
ram que, se estudassem bastante, a nota seria melhor.

Sobre a relação professor/aluno, os respondentes 
(65,20%) mencionaram que, quando essa relação é boa, 
influencia positivamente em seu desempenho e em seus 
estudos. Observa-se, nessas respostas, a importância 
do professor na formação da crença de autoeficácia 
dos alunos.

Questionário II – alunos concluintes da disciplina 
de Cálculo

Aqui, serão analisados os dados dos alunos que 
realizaram todas as provas e atividades propostas na 
disciplina de Cálculo, ou seja, que persistiram na disci-
plina até o seu término, independentemente de terem 
sido aprovados ou não. Foram pesquisados 27 alunos, 
o que corresponde a 39,13% dos alunos que iniciaram 
a pesquisa (69 alunos).

Em relação ao perfil dos entrevistados, percebeu-se 
que a maior parte dos respondentes é do sexo mascu-
lino (67,00%). No questionário I (alunos iniciantes), a 
diferença de porcentagem entre homens e mulheres 
foi somente de 14,8%, e agora foi de 34%. Esse dado 
poder estar relacionado à questão de gênero na escolha 
das profissões ligadas às áreas de Ciências Exatas (Azzi 
& Polydoro, 2006). A maior parte dos respondentes 

estava na faixa etária de 19 e 20 anos (48,00%) e era 
estudante de Engenharia de Alimentos e de Computação 
(37,00% cada um).

Os estudantes pesquisados se consideravam alunos 
bons e médios (92,60%) e acreditavam que consegui-
riam concluir a disciplina de Cálculo com êxito (85,20%). 
Embora tivessem uma autopercepção positiva em rela-
ção ao seu desempenho acadêmico e aparentemente 
tenham desenvolvido uma crença de autoeficácia 
positiva em relação ao Cálculo, é importante ressaltar 
que 55,60% sentiam-se apreensivos quando iriam fazem 
prova dessa disciplina, embora acreditassem que conse-
guiriam. Porém, aproximadamente um terço dos alunos 
(29,60%) sentia-se tranquilo, pois estava ancorado pelos 
estudos realizados.

Observa-se que, se o esforço é muito grande na 
consecução do objetivo, as crenças de autoeficácia 
se fragilizam em relação ao domínio, como parece 
demonstrar a apreensão dos alunos em relação às 
provas. Percebe-se, porém, em contrapartida, que as 
experiências de sucesso motivam os alunos e fortalecem 
as crenças de autoeficácia. Assim, eles se autorregulam 
em relação ao comportamento de estudo. Os discentes 
respondentes apontaram que estudavam alguns dias 
na semana para a disciplina (96,70%) e afirmaram que 
o estudo influenciou seu desempenho (92,60%), justi-
ficando que, quanto mais estudavam, maior o domínio 
na disciplina (65,40%).

A análise dos resultados aponta que os alunos de-
senvolveram uma autoeficácia positiva em relação à 
disciplina (85,20%) e que acreditavam que seriam apro-
vados, mas a experiência direta não é suficiente para 
sustentar a autoeficácia em relação a outras disciplinas 
de Cálculo (46,70%) estão pouco confiantes em relação 
a iniciar outra disciplina de cálculo.

Os respondentes apontaram que os fatores que 
mais influenciaram o seu desempenho na disciplina 
de Cálculo foram a didática utilizada pelo professor, 
a percepção da possibilidade de sucesso (experiência 
direta) e a observação de alunos que se saíram bem na 
disciplina (experiência vicária).

Assim como nos questionários I e II (alunos iniciantes 
e alunos desistentes), os alunos respondentes men-
cionaram que existe uma influência direta da relação 
professor-aluno com o desempenho na disciplina. Eles 
acreditam que, quando essa relação é boa, ela ajuda 
no desempenho e na sua vontade de estudar (92,60%). 
Outro ponto bastante relevante para eles refere-se à 
didática utilizada pelo professor.

Análise final – Correlação dos resultados dos dois 
grupos de alunos (iniciantes e concluintes)

Nesta seção, foi realizada uma comparação dos 
resultados obtidos com a aplicação dos dois ques-
tionários para os alunos iniciantes (questionário 1) e 
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concluintes (questionário 2) da disciplina de Cálculo I 
dos Cursos Superiores do IFMG - Campus Bambuí. Para 
se fazer essa análise colocaram-se como referência os 
objetivos específicos da pesquisa, a saber: identificar 
a presença de crenças de autoeficácia nos alunos da 
disciplina de Cálculo; elencar as formas de estudo dos 
alunos nas disciplinas de Cálculo;  analisar a influência 
das metodologias de ensino de Cálculo no desempenho 
e na formação de autoeficácia dos alunos; descrever a 
relação professor-aluno na disciplina de Cálculo e sua 
influência no desempenho dos alunos; propor estraté-
gias para o desenvolvimento da autoeficácia nos alunos 
da disciplina de cálculo do IFMG – Campus Bambuí.

Os alunos respondentes da pesquisa aprovados 
na disciplina de Cálculo foram somente 17. Assim, em 
relação aos alunos participantes da pesquisa, nesse 
semestre, na disciplina de Cálculo I, houve um índice 
de 23,16% de aprovação. Quanto ao perfil dos alunos 
pesquisados, fizeram-se perguntas relacionadas ao 
curso, ao sexo e à idade. 

Em relação ao curso, observou-se que aquele com 
maior quantidade de alunos iniciantes foi o curso de 
Zootecnia. Já em relação aos alunos concluintes, os 
cursos que tiveram maior representatividade foram 
os da área de Engenharia (Engenharia de Alimentos e 
Engenharia de Computação). 

Observou-se também que a maioria dos alunos que 
iniciaram a disciplina é do sexo masculino, e, consequen-
temente, os alunos concluintes também. Segundo Pinto, 
Carvalho e Rabay (2012), as relações de gênero podem 
direcionar e limitar as aspirações e escolhas profissionais 
dos/as jovens estudantes.

Por fim, em relação à idade, verificou-se uma seme-
lhança entre os alunos iniciantes e concluintes, apresen-
tando alunos mais jovens, com idade entre 19 e 20 anos.

Antes de passar à identificação das crenças de auto-
eficácia nos alunos respondentes, é importante eviden-
ciar como elas se desenvolvem. Aparentemente, é um 
processo simples, mas bastante inferencial e subjetivo. 
O sujeito (aluno) se empenha em uma ação, interpreta 
seus resultados e, a partir da percepção destes, desen-
volve a crença sobre sua capacidade no dado domínio. 
Todo o processo é perpassado por influências internas 
(estados emocionais e físicos) e externas (experiências 
diretas, experiências vicariantes e persuasões verbais). 
Assim, pode-se afirmar que a autoeficácia, em dado 
domínio, é um fenômeno mutável e que sofre uma in-
terferência direta do ambiente, como se observou nos 
resultados apresentados na presente pesquisa.

Em relação à identificação de crenças de autoeficácia 
nos alunos pesquisados, notou-se que estas são percep-
tíveis no grupo dos alunos iniciantes e concluintes. Eles 
apresentam autoeficácia positiva em relação ao domínio 
do Cálculo, apesar de afirmarem que a disciplina é difícil. 

Porém, a autoeficácia construída, principalmente no 
grupo de alunos concluintes, é cambiante e se enfra-
quece em alguns momentos, como aponta o fato de 
os discentes não se mostrarem confiantes em relação 
a iniciar outras disciplinas da mesma área. Observa-se 
que eles não consideram ter autoeficácia no grau dese-
jado para ingressar em uma nova disciplina de Cálculo, 
apesar de terem construído um autoconceito positivo 
em relação à área de Ciências Exatas. 

A Teoria Social Cognitiva aponta que, quando o 
sucesso é alcançado com grau elevado de esforço, 
contribui pouco para o fortalecimento da autoeficácia, 
pois o aluno julga não possuir as habilidades importan-
tes para lidar com o domínio, pois precisou despender 
muito esforço para obter o sucesso. Pode-se inferir que 
tal fato ocorreu com os alunos concluintes. Vale men-
cionar também que as crenças de autoeficácia diferem 
das expectativas de resultado e, embora o aluno possa 
ter uma crença de autoeficácia desenvolvida diante 
do domínio, ele pode ter expectativas de resultado 
negativas, uma vez que estas estão também ligadas ao 
contexto (ambiente, horário das aulas, grupo de alunos, 
didática e estratégias utilizadas pelo professor etc.) e, 
sobre esses fatores, o aluno sabe que não tem controle 
(Boruchovitch & Bzuneck, 2009).

Na correlação entre as crenças de autoeficácia e sua 
influência sobre os estudos, observou-se que as crenças 
de autoeficácia influenciaram o esforço despendido 
pelos alunos no estudo e nas estratégias utilizadas para 
a sua realização, uma vez que se sabe que a autoeficá-
cia interfere na motivação dos alunos em relação aos 
estudos. Assim, observou-se que os alunos, nas fases 
da pesquisa (iniciantes e concluintes), afirmaram a 
influência e a importância dos estudos para o sucesso 
na disciplina e apontaram a maneira de estudar como 
um dos fatores de sucesso. Observou-se que o tempo 
disponibilizado para o estudo dos alunos iniciantes e 
concluintes não divergem entre si. Os primeiros afir-
mam estudar mais de um dia na semana (73,09%) e os 
concluintes (96,70%), e eles disseram que o domínio 
da disciplina tem ligação direta com o maior tempo de 
estudo (iniciantes 36,11%; concluintes 65,40%). 

Foi possível perceber uma elevação do percentual 
de estudo nos alunos concluintes, o que condiz com a 
teorização de TSC de que, quanto mais positiva a crença 
de autoeficácia, maior a autorregulação do aluno que 
traça cursos de ação mais eficazes e tem mais perseve-
rança em relação aos desafios encontrados. 

Ficou evidenciado, na pesquisa, que a forma de 
estudar mais utilizada por todos os alunos é fazer exer-
cícios e assistir a videoaulas. Eles ainda pontuaram que 
a maneira de estudar é importante para o sucesso na 
disciplina, e alguns avaliam que estudar da forma errada 
pode prejudicar no desempenho, mas não esclarecem o 
que seria estudar de forma errônea. Eles não relataram 
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participação em grupos de estudo ou monitoria.
Pôde-se observar que a forma e a frequência dos 

estudos têm relação com o sentimento dos discentes 
para fazer as provas da disciplina. Nota-se uma crença 
de autoeficácia positiva dos alunos iniciantes e con-
cluintes em relação às avaliações (63,80% dos iniciantes 
tinham a expectativa de que as fariam bem; 55,60% dos 
concluintes sentiam-se apreensivos, mas acreditavam 
que conseguiriam; e um terço dos alunos concluintes 
sentia-se tranquilo ao realizarem as provas, ancorados 
em seus estudos). 

Foi um fator relevante na pesquisa a influência das 
metodologias de ensino de Cálculo no desempenho e 
na formação de autoeficácia dos alunos. Essa influência 
pode ser detectada de forma unânime no estudo. O gru-
po de alunos concluintes qualificou a didática utilizada 
em sala de aula pelo professor como um dificultador 
no aprendizado da disciplina. Sendo assim, foi possível 
verificar que a didática utilizada em sala de aula é fun-
damental para esse grupo de alunos na construção e na 
manutenção das crenças de autoeficácia. 

A importância da atuação do professor foi retomada 
quando os alunos descreveram a relação professor-
-aluno na disciplina de Cálculo como tendo uma influ-
ência direta em seu desempenho. Essa percepção foi 
também unânime nos dois grupos de alunos, sendo que 
eles afirmaram que, quando ela é boa, influencia positi-
vamente em seu desempenho e em seus estudos (essa 
influência é descrita por 65,20% dos alunos iniciantes 
e 92,60% dos alunos concluintes). Vale ressaltar aqui o 
aumento do percentual para os alunos concluintes. Cabe 
refletir se os alunos não confundem a relação afetiva 
com o professor com a didática desenvolvida por ele em 
sala de aula. Mas, como se sabe que a aprendizagem 
é facilitada pelos componentes emocionais positivos 
envolvidos na relação professor/ aluno, é importante 
se atentar para esse achado da pesquisa e observar 
que ele tem uma relação implícita com a formação e a 
manutenção da autoeficácia dos alunos em relação ao 
domínio pesquisado.

A TSC aponta a importância do professor em fazer os 
alunos perceberem seus progressos. Os feedbacks for-
necidos pelos professores surgem como fundamentais 
no processo de formação e manutenção de autoeficácia 
dos alunos. Sabe-se que a persuasão verbal é um dos 
componentes de formação da autoeficácia, mas, por si, 
só não tem efeito duradouro. Então, o professor deve 
ter clareza de que o feedback dado de forma adequa-
da, juntamente com as experiências de êxito que todo 
docente deve tentar propiciar aos alunos, adequando o 
nível de dificuldade e a especificidade das tarefas, tem 
relevância na formação de crença dos discentes.

Observa-se, como proposto pela TSC, que, na 
presente pesquisa, a experiência direta (a vivência), a 

experiência vicária (observar o sucesso ou fracasso do 
colega) e os aspectos fisiológicos e emocionais (a an-
siedade percebida pelos alunos, em alguns momentos, 
é percebida como sinal de vulnerabilidade que os faz 
crer que não possuem capacidade para lidar com as 
tarefas propostas no domínio estudado) influenciaram 
a construção da autoeficácia desse grupo de alunos. 
Um quarto fator, também relevante, foi a questão da 
didática do professor (já comentada). É fundamental 
ressaltar, então, a importância do papel do professor 
para esses alunos. 

Em relação aos alunos concluintes, verificou-se 
que os mesmos fatores se repetem como positivos, a 
saber: a didática utilizada pelo professor, a percepção 
da possibilidade de sucesso (experiência direta) e a 
observação de alunos que se saíram bem na disciplina 
(experiência vicária).

 Em síntese, observou-se que alguns fatores 
surgiram como importantes de serem trabalhados 
pela equipe de pedagogos, psicólogos educacionais e 
professores da instituição para que os alunos obtenham 
maior sucesso no domínio estudado. Dentre esses fato-
res, destacam-se: a didática e as estratégias utilizadas 
pelos professores em sala de aula (que podem abarcar 
as questões das experiências direta e vicária de sucesso, 
bem como alguns fatores de persuasão verbal - o fee-
dback do professor, por exemplo) e o fator emocional 
dos alunos diante da disciplina (ansiedade). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os desafios e as descobertas que a pesquisa nos 

apresentou instigam-nos a apresentar as seguintes 
reflexões:

1 – Evidenciou-se a importância dos estudos sobre 
a autoeficácia para a formação dos novos docentes. A 
Teoria Social Cognitiva é uma teoria ainda pouco di-
fundida no Brasil, mas já existem alguns estudos sobre 
a sua influência no desempenho escolar e na atuação 
do professor que muito pode contribuir para a práxis 
docente.

2 – Deparamo-nos nos resultados com expectativas 
de autoeficácia bastante robustas nos alunos iniciantes 
da disciplina e uma autoeficácia bastante cambiante 
mesmo no grupo de concluintes da disciplina. Pode-se 
analisar essa autoeficácia frágil em decorrência de fato-
res ambientais que os eles não controlam (exigência do 
professor, turma, possível ajuda que possa receber etc.).

3 – Observou-se que a maioria dos alunos se autor-
regula para realizar as tarefas da disciplina. Estudam 
alguns dias na semana, e não somente para fazer prova. 
Buscam ajuda na internet para estudar (videoaula) e não 
citam participar de monitorias. 

4 – Foi notória, nos resultados, a importância do 
papel do professor na formação e na manutenção da 
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autoeficácia dos alunos nas disciplinas de Cálculo, seja 
essa influência positiva ou negativa. Sua atuação tem 
relevância na construção da autoeficácia, tanto nos 
aspectos da persuasão verbal (através de sua forma de 
fornecer feedback sobre o desempenho dos alunos) 
quanto na utilização das estratégias e métodos didáticos 
na sua atuação na sala de aula.

5 – A relevância dada pelos alunos à didática utilizada 
em classe pelo professor demonstra a necessidade da 
equipe pedagógica e dos professores buscarem novas 
metodologias de atuação na disciplina que deem su-
porte à construção da autoeficácia dos alunos. Nesse 
sentido, sugerimos a leitura dos trabalhos de Schunk 
(1989, 1991) e de Boruchovitch e Bzuneck, (2009), que 
sugerem que as atividades devem resguardar três ca-
racterísticas: devem ser próximas (podem ser cumpridas 
em um curto espaço de tempo); devem ser específicas 
(devem ser bem definidas, não podem ser genéricas, 
vagas) e, por fim, devem ser adequadas ao nível de 
dificuldade dos alunos (o que implica em trabalhar com 
diversas atividades).

6 – Outro ponto de destaque, em que cabe um traba-
lho do Setor de Psicologia Educacional da instituição, é 
a influência dos fatores emocionais como dificultadores 
do sucesso dos alunos durante a disciplina. Esse fator 
surgiu em diversos pontos da pesquisa. Sabe-se, pela 
Teoria Social Cognitiva, que os fatores fisiológicos e 
emocionais são alguns dos que influenciam a formação 
da crença de autoeficácia.

Acreditamos que, pela importância do tema, ainda 
existam diversos aspectos da questão a serem pesqui-
sados, e sugerimos novos estudos utilizando escalas 
específicas de medidas de autoeficácia e recursos es-
tatísticos, que, pelo escopo da presente pesquisa, não 
foram utilizados. Colocamos também a não utilização 
desses como uma limitação de nosso estudo.
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