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1. INTRODUÇÃO  

1.1 Dados do IFMG Campus Bambuí 

       

O IFMG-Bambuí surge nos anos de 1949 e 1950, na zona rural de Bambuí, formando-

se assim a Fazenda Varginha, onde passou a funcionar o Posto Agropecuário em 1950, ligado 

ao Ministério da Agricultura. Em 1956, foi criada a “Secção de Fomento Agrícola em Minas 

Gerais”, que deu início ao Curso de Tratoristas. Nasce, então, a Escola Agrícola de Bambuí. 

Em 13 de fevereiro de 1964, a Escola foi transformada em Ginásio Agrícola pelo Decreto nº 

53.558 e no dia 20 de agosto do “Ano da Agricultura” – 1968, o Decreto nº 63.923 elevou o 

Ginásio à posição de Colégio Agrícola de Bambuí, tendo como primeiro diretor o engenheiro 

agrônomo Guy Tôrres. 

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

Agrotécnica Federal de Bambuí – EAFBí, subordinada à Coordenação Nacional do Ensino 

Agropecuário – COAGRI. A instituição ministrava o Curso Técnico em Agropecuária e o 

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

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

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

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

formava apenas técnicos agrícolas com habilitação em Agricultura e Zootecnia, passou a 

oferecer também cursos nas áreas da Agroindústria e Informática. 

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

firmou convênio com o Ministério da Educação para construir, equipar, reformar e 

modernizar instalações e laboratórios, além de qualificar pessoal para oferecer cursos dentro 

do padrão e da realidade das empresas tecnologicamente evoluídas e empregadoras dos 

egressos. Então em 2002 a Escola Agrotécnica transformou em Centro Federal de Educação 

Tecnológica – CEFET, passando a oferecer o primeiro curso de nível superior, o curso em 

Tecnologia em Alimentos. 

Por fim, em dezembro de 2008, ampliando ainda mais as possibilidades da educação 

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

de Bambuí foi elevada à posição de campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Minas Gerais – IFMG. Atualmente, a instituição possui um campus de 328,76 

hectares e cerca de 73 hectares construções, onde são oferecidos cursos profissionalizantes, de 
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Ensino Médio, de graduação (Tecnologia, Bacharelado e Licenciatura) e pós-graduação. Os 

cursos técnicos e de nível superior hoje são oferecidos na sede, na cidade de Bambuí, tendo 

sido ocorrido anteriormente a oferta de cursos técnicos em extensões localizadas em cidades 

do entorno, nas quais hoje existem apenas cursos oferecidos pelo PRONATEC.   

Atualmente, em 2018, o quantitativo de matrículas ativas chega a 1760 alunos. O 

IFMG Bambuí oferta anualmente 399 vagas em seus cursos de graduação, quais sejam: Física 

e Ciências Biológicas (licenciatura), Engenharias de Alimento, Computação e Produção, 

Agronomia, Zootecnia, Administração e Medicina Veterinária (bacharelados), os cursos na 

modalidade tecnólogo em Alimento e Analista de Desenvolvimento de Sistemas estão em 

processo de extinção, já que não apresentam demanda regional. O processo de entrada de 

ingresso é realizado por meio do ENEM e SISU, com 50,00% das vagas para cada 

modalidade. O campus também sedia o Mestrado profissional em Sustentabilidade e 

Tecnologia Ambiental, que é multicampi. 

O IFMG/Bambuí tem como finalidade formar e qualificar profissionais de níveis técnico, 

superior (bacharelado, licenciatura) e pós-graduação (stricto sensu) em diversas áreas do 

conhecimento, em estreita articulação com as demandas da sociedade e do mercado de 

trabalho. De acordo com as grandes áreas de conhecimento do CNPq, o IFMG tem ampla 

atuação acadêmica oferecendo cursos em Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, 

Engenharias e Ciências Agrárias. O Campus Bambuí tem como compromissos a valorização 

do aprendizado, através do desenvolvimento de habilidades e competências, e a geração de 

conhecimentos humanísticos, científicos e tecnológicos. Busca promover, junto ao corpo 

discente, amplo domínio das atividades intelectuais, culturais e laborais como instrumentos de 

conquista da cidadania e de inserção no mundo do trabalho, preparando-o para agir com 

autonomia e responsabilidade. 

Para consolidar a oferta de cursos com qualidade e dar condições para formação de um 

profissional apto ao mercado de trabalho, o IFMG Campus Bambuí busca solidificar os três 

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

possibilidades de desenvolver projetos de pesquisa e extensão por meio de editais que são 

disponibilizados e contemplam bolsas. Para selecionar os projetos de pesquisa no Campus e 

conceder as bolsas de iniciação científica, desde o ano de 2013 o Campus Bambuí tem 

utilizado os editais lançados pela Reitoria e pelo próprio Campus. Em 2014 foram 

implementadas, seguindo a classificação de projetos do Edital 182/2013, 19 bolsas 
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financiadas pela Reitoria e 15 bolsas pagas pelo Campus Bambuí, totalizando 34 bolsas. Em 

2015 seguindo a classificação de projetos do Edital 129/2014 foram implementadas 18 bolsas 

pela Reitoria e 15 bolsas pelo Campus Bambuí (sendo uma da FAPEMIG), totalizando 33 

bolsas no campus Bambuí. Em 2016 foram implementadas, seguindo a classificação de 

projetos do Edital 199/2015 25 bolsas pela Reitoria e 11 bolsas pelo Campus Bambuí, 

totalizando 36 bolsas no Campus Bambuí. Em 2017, houve projetos aprovados no edital 

98/2017 da Reitoria através dos editais e 16 bolsas no Campus Bambuí. 

No ano de 2018 foi implementado os seguintes editais: 

 

 EDITAL 08/2018  

Publicado em 18 de março de 2018 e tem como finalidade de incentivar o pensamento 

científico e tecnológico, e a iniciação de estudantes à pesquisa. Houve 49 projetos 

submetidos, sendo 48 projetos aprovados. Foram destinadas 16 bolsas aos pesquisadores e 9 

bolsas aos estudantes, com recurso do campus Bambuí, no período de vigência da bolsa é de 

maio 2018 a abril de 2019.  

 

EDITAL 10/2018  

Publicado em 16 de abril de 2018 e tem como finalidade de incentivar os alunos a 

participarem dos programas de extensão: “CULTURA E DEBATE NO IFMG/BAMBUÍ” e 

“CULTURA, ESPAÇO E MEMÓRIA”. Houve 23 inscritos para 6 bolsas aos estudantes, com 

recurso do campus Bambuí, no período de vigência da bolsa é de maio a dezembro de 2018.  

 

EDITAL 22/2018  

Publicado em 18 de março de 2018, o PROGRAMA INSTITUCIONAL 

INTEGRAÇÃO é voltado para o desenvolvimento do pensamento científico e tecnológico e a 

socialização da pesquisa interdisciplinar. Houve 6 projetos submetidos e aprovados. Foram 

destinados recurso para a compra dos materiais dos projetos aprovados e 4 bolsas aos 

estudantes, com recurso do campus Bambuí, no período de vigência da bolsa é novembro 

2018 a outubro 2019.  
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EDITAL 65/2018 - DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-

GRADUAÇÃO  

Foi lançado em 18 de outubro de 2018 para seleção de projetos voltado para o 

desenvolvimento do pensamento científico e tecnológico e a iniciação à pesquisa aplicada. 

Em 03 de dezembro de 2018 foi lançado o resultado final, com 12 projetos aprovados para o 

IFMG – Campus Bambuí. 

  

Atualmente o IFMG Campus Bambuí possui 136 docentes efetivos e 24 docentes 

substitutos, 138 servidores técnicos administrativos e 95 colaboradores terceirizados. 

      A relação de cursos atualmente ofertados e número de alunos matriculados estão 

apresentados no Quadro 1. 

  

Quadro 1 - Relação de cursos ofertados pelo IFMG Campus Bambuí e número de alunos 

matriculados no segundo semestre de 2018 

Nível Modalidade Curso Número 

de Alunos 

Médio  Integrado Técnico em Administração Integrado ao Ensino 

Médio 

70 

Médio Integrado Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio 225 

Médio Integrado Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 91 

Médio Integrado Técnico em Manutenção Automotiva Integrado ao 

Ensino Médio 

67 

Médio Integrado Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino 

Médio 

69 

Médio Subsequente Técnico em Agropecuária Subsequente 89 

Médio Subsequente Técnico em Manutenção Automotiva Subsequente 12 

Médio Subsequente Técnico em Mecânica Agrícola 1 

Médio Subsequente Técnico em Agricultura Concomitante/Subsequente 40 

Superior Bacharelado Administração 176 

Superior Bacharelado Agronomia 164 

Superior Bacharelado Engenharia de Alimentos 92 

Superior Bacharelado Engenharia de Computação 124 

Superior Bacharelado Engenharia de Produção 154 
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Superior Bacharelado  Medicina Veterinária 42 

Superior Bacharelado Zootecnia 149 

Superior Licenciatura Ciências Biológicas 101 

Superior Licenciatura Física 54 

Superior Pós-graduação Mestrado profissional em Sustentabilidade e 

Tecnologia Ambiental 

80 

Fonte: Gerência de Registros Escolares dos Cursos Superiores e dos Cursos de Pós-graduação; Gerência de 

Registros Escolares dos Cursos Técnicos e Ensino Médio. 

 

 CPA Local foi inicialmente constituída pela Portaria N° 001 de 03 de janeiro de 2013, 

sendo que a composição atual foi constituída pela Portaria N° 221 de 31 de outubro de 2018 e 

encontra-se apresentada no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Composição da CPA – Campus Bambuí 

Nome Setor/ Segmento que representa 

João Henrique Rodrigues Representante Titular Docente 

Helton John Alves Rocha Representante Titular Técnico Administrativo 

Rodrigo Vaz Fernandes Representante Titular Discente 

Mozair José Pinto Representante Titular da Sociedade Civil 

Marcos Aurélio Dias Meireles Representante Suplente Docente 

Aracele de Paula Garcia Representante Suplente Técnico Administrativo 

Marco Antônio Faria Silva Representante suplente Discente 

Rejane Barcelos Costa de Mendonça Representante Suplente da Sociedade Civil 

Fonte: Portaria nº 224 de 06 de novembro de 2018 

 

O Campus Bambuí definiu o período de 15/08/17 a 20/10/18, contando com a 

prorrogação da avaliação, para a sensibilização da comunidade acadêmica e externa através de 

panfletos, e-mails, redes sociais e pela página oficial do campus e questionário foi 

disponibilizado no sistema Lime Survey, para que toda a comunidade (interna e externa) 

pudesse participar de 01/09/2018 a 201/10/2108. 
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INEP/DAES/CONAES Nº 065/2014 e também pela NOTA TÉCNICA 

INEP/DAES/CONAES No 065 

         No período de 15/08/2018 a 20/010/2018 realizaram-se a divulgação e sensibilização 

pela comissão local do processo avaliativo junto à comunidade acadêmica e a comunidade 

externa. Nesse período foi enviado e-mails com link (www.ifmg.edu.br/pesquisa-cpa) para 

toda a comunidade interna, esse mesmo link foi disponibilizado no site do IFMG Campus 

Bambuí junto com uma nota de chamado informando sobre a CPA e sobre o que é a 

Autoavaliação Institucional e seus objetivos. Também foi colocada em vários prédios do 

campus cartazes sobre a CPA e Avaliação Institucional. Para a Comunidade Externa além da 

divulgação na página oficial do campus e das redes sociais, também foi disponibilizado em 

pontos estratégicos da cidade de Bambuí cartazes divulgando o processo de autoavaliação do 

campus. 

No período de aplicação do questionário, 01/09/2018 a 20/10/2018, foi divulgado no 

site do IFMG-Bambuí o endereço eletrônico (www.ifmg.edu.br/pesquisa-cpa), bem como a 

data de início e término da avaliação, para que as comunidades acadêmica e externa 

respondessem o questionário, também foi colocado um banner na página principal do site do 

campus mostrando o endereço eletrônico e o período para responder o questionário. Além 

disso, foram enviados vários e-mails, no intervalo de 15 dias entre um e outro, para todos os 

servidores e para todos os alunos. Outra ferramenta utilizada, foram as redes sociais, onde link 

do questionário foi divulgado para servidores e alunos. Muitos alunos responderam o 

questionário usando o próprio celular. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, regulamentada pela Portaria 2051, de 9 de julho 

de 2004, instituiu o SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, 

fundamentado na necessidade de promover a melhoria da qualidade da educação superior, a 

orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional, a 

sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, o aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidade sociais. 

         A Autoavaliação Institucional é uma das três modalidades que compõem o SINAES e 

é coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). No IFMG, a CPA foi inicialmente 

instituída pela Portaria nº 825, de 18 de novembro de 2010, e possui os seguintes dispositivos 

legais: 

- Lei nº 10.861, de 14/04/2004 e sua regulamentação pela Portaria 2051, de 9/07/2004; 

- Portaria nº 825, de 18/12/2010 (IFMG); 

- Portaria nº 046, de 12/08/2011 (IFMG); 

- Portaria nº 074, de 14/12/2011 (IFMG); 

- Portaria nº 105, de 28/01/2013 (IFMG); 

- Portaria nº 612, de 24/04/2015 (IFMG); 

- Portaria nº 321, de 10/03/2016 (IFMG);  

- Portaria nº 1219, de 17/11/2016 (IFMG); 

- Regulamento nº 59, de 01/12/2017 (IFMG);  

- Portaria nº 1149, de 22/10/2018 (IFMG); 

- Portaria nº 221 de 31 de outubro de 2018 (IFMG - Bambuí) 

- Regimento interno da CPA. 

         A Autoavaliação Institucional é um processo de grande importância que busca 

identificar e fornecer informações que poderão nortear o planejamento e a tomada de decisão 

dos gestores da instituição. Embora o IFMG Campus Bambuí tem grande tradição na oferta 

de cursos na região, durante um bom tempo os cursos ofertados foram de nível médio e 

posteriormente iniciaram-se a oferta de cursos superiores. Considerada anteriormente como 

uma escola voltada para a área de ciências agrárias aos poucos foi se expandindo e hoje são 

ofertados cursos em diferentes áreas. Estes aspectos demonstram a necessidade de um 

processo contínuo de avaliação que permita a identificação das necessidades de atuação por 
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parte dos gestores. Assim, o processo de Autoavaliação constitui um instrumento de elevada 

importância para o desenvolvimento desta instituição relativamente nova e também para a 

melhoria dos cursos ofertados, bem como a identificação de possíveis áreas para oferta futura 

de novos cursos, de acordo com as demandas da sociedade e com as potencialidades da 

instituição. 
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3. METODOLOGIA 

3.1.  Autoavaliação institucional 

 

A autoavaliação institucional obedece aos princípios norteadores da Lei Federal nº 10.861, 

de 14 de abril de 2004, visando garantir o processo nacional de avaliação das instituições de 

educação superior. A autoavaliação tem como principais objetivos:  

• Produzir conhecimentos;  

• Refletir sobre o sentido das atividades e finalidades cumpridas pela instituição;  

• Identificar as potencialidades e fragilidades do IFMG; 

• Aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e 

técnico-administrativo;  

• Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atoresinstitucionais;  

• Tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade;  

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

e serviços; e 

• Prestar contas à sociedade. 

Em consonância com tais objetivos, a CPA se empenha em organizar o seu processo 

avaliativo, visando conhecer melhor as fragilidades e as potencialidades do IFMG, refletir 

sobre suas ações, reavaliar seus conceitos e propor ações que favoreçam o Instituto na 

realização de mudanças que lhe permitam cumprir sua missão e consolidar-se como 

instituição de excelência.  

O processo avaliativo adotado pela CPA busca atender às dez dimensões de avaliação 

elencadas no artigo 3º da Lei Federal nº10.861/2004, do SINAES (redistribuídas entre os 

cinco eixos propostos no instrumento de avaliação externa do INEP), o que permite traçar um 

perfil do Instituto, bem como o significado e a importância de sua atuação, por meio de suas 

atividades, cursos, programas, projetos e setores, nas regiões onde se insere. 

O princípio geral da metodologia da autoavaliação institucional, portanto, é o 

envolvimento de todos os sujeitos que compõem a comunidade acadêmica, além de setores da 

comunidade externa diretamente envolvidos no cotidiano dos campus. 
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3.2.  Limitações durante o período de avaliação 

 

No desenvolvimento de todo o trabalho relativo à autoavaliação, foram identificadas 

limitações que devem ser consideradas na leitura deste relatório e no planejamento de 

avaliações futuras. Dentre os entraves observados, destacam-se:  

a) Rotatividade dos membros das CPA – campus Bambuí: a entrada de novos membros 

no andamento do Autoavaliação Institucional 2018 da Comissão Própria de Avaliação 

processo, o que dificultou os primeiros passos para o desenvolvimento das ações da CPA.  

b) Baixo reconhecimento da importância da autoavaliação institucional: percebeu a 

falta de reconhecimento por parte da comunidade acadêmica e externa da importância na 

participação no processo de autoavaliação, precisando prolongar a data para mais pessoas 

avaliarem. 

c) Redução do orçamento anual federal: a CPA Central não conseguiu realizar curso de 

capacitação e visitas in loco aos campus da instituição. 

 

3.3.  A Autoavaliação Institucional campus Bambuí 

 

Aqui, no campus Bambuí, a aplicação do questionário ocorreu, inicialmente, entre os dias 

primeiro a trinta de setembro de 2018 e depois foi prorrogada até o dia vinte de outubro para 

aumentar o número de participantes por meio da disponibilização do questionário no link 

institucional. Os servidores (docentes e técnicos administrativos) receberam o link pelo e-mail 

institucional e para os discentes o mesmo foi enviado através do sistema acadêmico da 

instituição (RM Totvs), sendo que para este envio foi considerado o endereço eletrônico 

fornecido (este e-mail é cadastrado no ingresso do aluno e pode ser atualizado através do 

portal de acesso - trata-se de uma das principais ferramentas de comunicação com o corpo 

discente da instituição). Além disto, nas últimas semanas de votação, funcionários e docentes 

do instituto foram instruídos para que disponibilizassem um pouco de suas aulas para que os 

discentes tivessem maior participação. Já a comunidade externa recebeu informações da 

Autoavaliação Institucional através do site do IFMG-Bambuí, onde puderam acessar o link 

disponível, o qual também pode ser acessado por servidores e discentes. Além disso, o link foi 

disponibilizado por meio de e-mails e outras redes sociais para os contatos dos membros da 

CPA Local. 
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         Para a Autoavaliação Institucional foram disponibilizados quatro questionários 

diferentes, sendo um para docentes, um para técnico administrativo, um para discentes e outro 

para a comunidade externa. Os questionários apresentavam questões divididas por dimensões 

previstas pelo SINAES, sendo que as questões foram elaboradas pelos membros da Comissão 

Central e Locais. Abaixo encontra-se um folder como exemplo das formas de divulgação e 

sensibilização da Autoavaliação Institucional. 

 

         Nas Tabelas 1, 2 estão apresentados os quantitativos de respondentes de cada 

segmento, para comunidade interna e externa, respectivamente. É importante considerar que a 

Autoavaliação foi aplicada aos discentes dos cursos superiores, médio integrado e 

subsequente do campus e além destes, atualmente o IFMG-Bambuí conta o Mestrado 

Profissional em Sustentabilidade e Tecnologia com 80 alunos cursando e no segundo semestre 

de 2018 havia de 80 a 100 alunos cursando disciplinas isoladas do mestrado. O Mestrado 

Profissional em Sustentabilidade e Tecnologia é multicampi com sede no campus Bambuí. Na 

Tabela 1 está apresentada a amostragem do quantitativo de respondentes de cada segmento 

consultado na comunidade interna; na Tabela 2 encontra-se o quantitativo da comunidade 

externa. 

 

 

 

 



 
 

15 

Tabela 1 – Comunidade interna 

Segmento Nº total no Campus Nº de respondentes Percentual 

Discentes 1760 186 10,57% 

Docentes 160 69 43,13% 

Técnico-administrativos 138 49 35,51% 

Total 2058 304 14,77% 

Fonte: Questionário de Autoavaliação IFMG 2018 

 

 

 

 Tabela 2 - Comunidade externa  

Segmento Nº de respondentes 

Comunidade externa 23 

_______________________________________________________________________ 
Fonte: Questionário de Autoavaliação IFMG 2018 

  

No gráfico 1 abaixo encontram-se apresentados os percentuais de representantes por 

segmento.  O percentual é a razão entre o número de respondentes por segmento e o número 

total de respondentes. 
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Gráfico 1 – Percentual de representantes por segmento 

 
Fonte: Questionário de Autoavaliação IFMG 2018 

  

Os gráficos 2 e 3 abaixo apresentam a análise do perfil dos respondentes, sexo e faixa 

etária, respectivamente. 
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Gráficos de perfil dos respondentes 

Gráfico 2 – Sexo dos respondentes 

 

            Fonte: Questionário de Autoavaliação IFMG 2018 
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Gráfico 3 – Faixa etária dos respondentes 

 

Fonte: Questionário de Autoavaliação IFMG 2018 
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 O gráfico 4 mostra o conhecimento a respeito dos documentos do IFMG por parte das 

comunidades acadêmica e externa. 

 

    Gráfico 4– Conhecimento sobre os documentos internos do IFMG 

 

      Fonte: Questionário de Autoavaliação IFMG 2018 

 

3.4  Análises dos resultados das avaliações 

 

Esta análise fundamentou-se principalmente nos dados apresentados no Questionário 

de Autoavaliação 2018 gerados pelo programa Limesurvey, que contém as respostas dos 

diferentes segmentos participantes do processo avaliativo: docentes, discentes, técnicos 

administrativos e representantes da comunidade externa. Procedeu-se à análise de cada um 

dos indicadores, os quais foram agrupados considerando-se os cinco eixos que contemplam as 

dez dimensões do SINAES. 

Os indicadores avaliados como ÓTIMO e BOM foram considerados de forma positiva, 

enquanto os avaliados como REGULAR, RUIM, PÉSSIMO, NÃO CONHEÇO e 

INEXISTENTE receberam apreciação negativa. É importante ressaltar que, na análise do 

conceito NÃO SEI AVALIAR, deve ser considerada a possibilidade de o respondente 

desconhecer o item avaliado e, não necessariamente, a sua inexistência. 

Para realizar a elaboração do relatório, foi muito importante o conhecimento dos membros 

da CPA Local sobre os diversos setores do campus, no entanto, essas observações não foram 
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utilizadas como embasamento, visando dar neutralidade ao processo avaliativo. As questões 

que obtiveram somatório das respostas de Ótimo e Bom maior que 70% foram destacadas 

como pontos positivos da avaliação, ficando os indicadores REGULAR, RUIM, PÉSSIMO, 

NÃO CONHEÇO e NÃO SEI AVALIAR como avaliação NEGATIVA, ou seja, necessitando 

de melhoria. 

 

4. AÇÕES REALIZADAS A PARTIR DE DADOS ANTERIORES 

 

Quadro 3 - Ações executadas a partir do relatório de autoavaliação institucional 2017 

Eixo Fragilidades  Potencialidades  Ações Executadas 

I 

Planejamento e 

Avaliação 

Institucional 

Divulgação dos 

resultados da 

autoavaliação 

institucional 

Desconhecimento da 

realidade entre as 

comunidades 

beneficentes do 

IFMG 

A divulgação junto à comunidade 

externa foi intensificada através 

das redes sociais, com boa 

participação de servidores e 

estudantes compartilhando as 

postagens relacionadas ao 

chamado para preenchimento dos 

formulários de coleta de dados. 

Contribuição da 

autoavaliação 

institucional para a 

melhoria do IFMG 

Desconhecimento das 

ações executadas 

pela gestão para 

promover melhorias 

no serviço que oferta 

Reuniões com os servidores e 

ações para divulgar as ações 

executadas. 

II 

Desenvolvimento 

Institucional 

Gestão democrática e 

transparente 

Promover a  

propagação e 

manutenção de 

boatos incoerentes 

com as ações da 

gestão 

Reuniões Departamentais e com 

os setores administrativos para 

divulgar as ações da Gestão. 

Promoção de ações 

voltadas para a 

preservação do meio 

ambiente e o 

desenvolvimento 

sustentável 

Menor 

conscientização das 

comunidades da 

importância e de 

como preservar o 

meio ambiente. 

Promoção de Campanhas voltadas 

a preservação do ambiente. 

Implantação de ações para reduzir 

impactos ambientais na unidade. 

Ações desenvolvidas 

junto à 

comunidade externa 

Menor/pequena 

integração entre 

comunidades interna 

As ações do IFMG relativas ao 

convênio com a Fio Cruz e a 

prefeitura de Bambuí foram 
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e externa, atenuando 

um convívio mútuo 

saudável   

intensificadas no sentido de 

ofertar oficinas para idosos e 

comunidade geral de Bambuí 

Contribuição do IFMG 

no 

desenvolvimento 

regional 

Minimização na 

descoberta de 

potencialidades e no 

aprimoramento 

sócio-científicos da 

região   

Foram realizadas diversas ações 

conjuntas com a prefeitura e as 

escolas da região na promoção de 

ações de pesquisa, ensino e 

extensão 

Promoção de ações 

voltadas ao respeito 

à diversidade 

Manutenção da falta 

de conscientização 

humana que 

maleficia a boa 

convivência social 

No ano de 2018 foram realizados 

três eventos relacionados a este 

tema: 

- Semana da Inclusão 

- Semana da Revolução de Gênero 

- Semana da Consciência Negra 

 

 

 

III 

Políticas 

Acadêmicas 
 

Integração entre 

ensino, pesquisa e 

extensão 

Falta de colaboração 

entre diferentes 

setores que podem 

mutualmente se 

desenvolverem e 

beneficiarem-se 

Foi realizada uma atualização do 

site institucional onde foram 

disponibilizados os regulamentos 

de ensino e toda a documentação 

dos cursos. Os regulamentos 

também foram enviados a 

servidores e estudantes por e-mail 

Manutenção e 

expansão das 

atividades 

de ensino, pesquisa e 

extensão 

Estagnação que pode 

levar em uma 

involução acadêmica 

Contratação de novos professores 

que aumentaram o potencial 

intelectual em nossa unidade. 

Promovendo assim melhoria nas 

ações acadêmicas. Investimentos 

em laboratórios e equipamentos 

Coerência entre cursos 

e atividades 

ofertados e as 

demandas locais 

Menor/pequena 

integração entre 

comunidades interna 

e externa, atenuando 

um convívio mútuo 

saudável   

Realizados estudos para definir 

estratégias para alinhar as 

atividades ofertadas e demandas 

localmente 

Programas e ações de 

pesquisa 

 

Desmotivação da 

comunidade interna 

iniciar uma pesquisa 

Foram realizadas ações afim de 

desburocratizar e facilitar as ações 

de pesquisa 

Programas e ações de 

extensão 

 

Desmotivação da 

comunidade interna 

iniciar atividades de 

extensão 

Foram realizadas ações afim de 

desburocratizar e incentivar as 

ações de extensão 

Programas de pós-

graduação 

Menor pluralidade de 

tipos de 
Foram enviadas proposta de novos 
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conhecimentos 

educacionais,   

científicos e 

profissionalizantes 

cursos para aumentar a 

diversidade de oferta de cursos de 

pós-graduação 

Oferta de cursos semi-

presenciais e a 

distância 

Menor pluralidade de 

tipos de oferta de 

ensino 

Serão propostos novos cursos na 

modalidade EAD e semi-

presencial 

Oferta de cursos de 

formação inicial e 

parcerias na área de 

estágio. 

continuada 

Redução da 

modernização e da 

atualização do 

conhecimento 

acadêmico dos 

educadores atuantes 

Em 2019 será lançado o catálogo 

de cursos FIC do IFMG- Campus 

Bambuí 

Ações de combate à 

evasão e à 

promoção do êxito 

escolar 

Aumento da evasão 

de discentes  

Ação que foi intensificada pela 

Diretoria de Ensino e foi projeto 

de tutoria auxiliar para ajudar os 

alunos ingressantes do EM. 

Parcerias institucionais 

para oferta de 

Estágios 

Desconhecimento das 

atuais parcerias 

devido a orientação 

para os discentes   

Trabalho de conscientização junto 

aos discentes e suas entidades 

representativas 

Atuação da Ouvidoria 

Menor colaboração 

da comunidade para 

o melhoramento 

institucional 

Traçar novas estratégias para 

buscar atingir esta melhor 

interação entre 

comunidade/instituição 

Conhecimento do 

IFMG pela 

comunidade externa 

Menor/pequena 

integração entre 

comunidades interna 

e externa, atenuando 

um convívio mútuo 

saudável   

Intensificou as parcerias com a 

comunidade externa 

Difusão do 

conhecimento 

tecnológico, 

científico e cultural 

Desaproveitamento 

das comunidades das 

potencialidades 

institucionais 

Buscar criar formas de 

transferência de conhecimento 

Veículos de 

comunicação 

institucional 

Desconhecimento 

dos benefícios gerado 

pelos instituto na 

região 

Intensificar campanhas de 

promoção institucional 

Divulgação do 

vestibular e processos 
Menor inscrições de 

Modificar e propor novas 

metodologias em relação a 
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seletivos discentes  divulgação dos processos 

seletivos 

Tratamento da 

informação 

Dificuldade de 

obtenção ou 

atualização de 

informações 

institucionais 

Designar setor para atuar neste 

item exclusivamente. 

Oferta de bolsas 

acadêmicas e apoio 

financeiro à 

participação em 

eventos e visitas 

técnicas. 

 

Menor interesse em 

participação de 

eventos e visitas 

técnicas, diminuindo 

a obtenção e 

atualização de novos 

conhecimentos 

A equipe de Gestão de Pessoas do 

campus passou a contar com um 

Técnico em Segurança do 

Trabalho e deu continuidade aos 

programas de esporte destinados 

ao servidor. 

Inclusão, apoio e 

acompanhamento do 

aluno com 

necessidades 

educacionais 

específicas 

Desmotivação destes 

alunos finalizarem os 

seus cursos  

O PDI 2014-2018 passou por 

algumas readequações em 2017 

visando a construção do PDI 

2018-2022. 

O planejamento anual foi 

cumprido conforme os limites 

orçamentários. 

Implantação e 

manutenção de 

grêmios e centros 

acadêmicos 

Menor interesse dos 

discentes de 

contribuírem com a 

melhoria e ter maior 

participação do 

instituto 

Foi disponibilizado uma nova 

sede para as representações 

estudantis. Também foram 

propostas ações conjuntas entre 

representações estudantis e a 

gestão do Campus. 

IV 

Políticas de 

Gestão 

Dimensionamento e 

alocação de 

servidores 

Insatisfação dos 

servidores 

Está sendo realizado um trabalho 

junto a Gestão de pessoas para 

quantificar e avaliar os pontos 

frágeis neste quesito 

Promoção de ações 

voltadas para saúde 

ocupacional e 

segurança do trabalho 

Menor 

conscientização dos 

servidores em manter 

suas saúde dentro e 

fora do trabalho 

Será implantada a casa do 

servidor que irá atuar na 

promoção de ações voltadas para 

a saúde ocupacional e segurança 

do trabalho. 

Formação continuada e 

capacitação de 

servidores 

Servidores menos 

atualizados 

Otimizar a oferta de cursos aos 

servidores conforme demanda 

institucional. 

Plano de carreira 
Insatisfação dos 

servidores 
Ação de caráter 

Apoio financeiro para 

Incentivo à 

Servidores menos 

atualizados e 

Busca de recursos para 

intensificar estas ações de 
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Qualificação capacitados capacitação 

Apoio financeiro para 

participação em 

cursos, eventos, 

divulgação de 

pesquisas/artigos e 

outros 

Servidores menos 

atualizados e 

capacitados 

Busca de recursos para 

intensificar estas ações de 

capacitação 

Flexibilização da carga 

horária para 

servidor estudante 

Servidores podem 

ficar sobrecarregados 

Demanda encaminhada a 

Diretoria de Ensino. 

Participação da 

comunidade acadêmica 

nos processos de 

tomada de decisão 

Menor pluralidade de 

opinião para as 

futuras ações tomada 

pela gestão 

Demanda encaminhada a Direção 

Geral, que irá promover ações de 

aproximação a comunidade, tais 

como o projeto “Direção quer te 

ouvir” 

Cumprimento de 

normas, prazos, metas 

e ações previstas no 

PDI e no planejamento 

anual 

Replanejamento e 

reorganização de 

atividades 

institucionais 

Otimizar o esforço de atender a 

demanda crescente da 

comunidade, em vista a baixa 

quantidade de servidores. 

Organização e atuação 

dos setores 

administrativos e de 

apoio acadêmico 

Insatisfação de 

docente e discentes 

com estes setores 

Foram implantadas ferramentas  

computacionais para otimizar 

estas ações, como, por exemplo, o 

sistema SEI. 

Integração entre o 

trabalho 

desenvolvido na 

Reitoria e no campus 

Dificuldade de 

recepção e execução 

ações de benefício 

mútuo 

Foram realizadas várias ações 

conjuntas com a Reitoria, visando 

aumentar essa integração com o 

Campus. 

Compatibilidade entre 

as atividades 

ofertadas e os recursos 

financeiros 

disponíveis para 

execução 

Desmotivação da 

comunidade interna 

iniciar projetos  

Foram conseguidos recursos Extra 

orçamentários para otimizar as 

atividades propostas para o 

Campus. 

Transparência e 

divulgação da 

aplicação dos recursos 

financeiros 

Promover a  

propagação e 

manutenção de 

boatos incoerentes 

com as ações da 

gestão 

Ações de transparência de 

promoção a divulgação dos 

recursos aplicados em nosso 

instituição. 

V 

Infraestrutura 

Física 

Condições das salas de 

aula 

Dificuldade de 

lecionar e assistir 

aulas 

Promoção da melhoria dos 

ambientes educacionais através de 

investimentos em infraestrutura. 

Fonte: Elaborado pela CPA – Comissão Local 
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5  ANÁLISE GLOBAL DOS DADOS 

5.1  Análise dos resultados por eixo 

5.1.1 - Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional  

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação  

 

O “Eixo 1” refere-se ao Planejamento e Avaliação Institucional. A avaliação consiste de um 

dos pilares para o desenvolvimento contínuo da instituição e está vinculada à coleta de dados, 

bem como à análise, planejamento e reorganização das ações, uma vez que permite levar em 

consideração mudanças e intervenções a partir dos resultados obtidos - ferramenta 

imprescindível de gestão.  

  A dimensão 8, Planejamento e Avaliação, foi respondida pela comunidade acadêmica, 

a qual envolveu discentes, docentes e técnicos administrativos. Foram avaliados três 

indicadores, conforme descrito a seguir:  

• Metodologia e coleta de dados da autoavaliação institucional;  

• Divulgação dos resultados da autoavaliação institucional;  

• Contribuição da autoavaliação institucional para a melhoria do IFMG.  

 Foram registrados 912 questionários respondidos para esse eixo: 558 respostas dos 

discentes (61,18%), 207 respostas dos docentes (22,70%) e 147 respostas dos Técnicos 

Administrativos (16,12%). Os resultados da avaliação e a análise de cada um dos indicadores 

são apresentados a seguir, nos gráficos de 05 a 07. 
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8.1  Metodologia e coleta de dados da autoavaliação institucional. 

        Gráfico 5 - Metodologia e coleta de dados 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

Na análise por segmento do indicativo 1 - Metodologia e coleta de dados da 

autoavaliação institucional pode-se verificar são necessárias melhorias quando se leva em 

consideração os indicadores: BOM e ÓTIMO, que quando somados apresentaram uma média 

geral de 64,96% (62,91% - discentes; 66,67% - docentes; 65,31% TAEs). 
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8.2  Divulgação dos resultados da autoavaliação institucional. 

        Gráfico 6 - Divulgação dos resultados 

 
         Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 
 

Pelo gráfico acima, percebe-se a necessidade de melhoria na questão da divulgação 

dos resultados da autoavaliação institucional para os discentes e docentes, visto que os 

indicadores: ÓTIMO e BOM quando somados representaram 47,31% para os discentes e 

52,17% para os docentes, cuja média entre os indicadores positivos foi de 49,74%. Verifica-se 

que tais resultados foram mais satisfatórios para os técnicos administrativos de 63,27%. A 

média geral levando em consideração a comunidade acadêmica foi de 54,25%. 
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8.3 Contribuições da autoavaliação institucional para a melhoria do IFMG. 

         Gráfico 7 - Contribuição da autoavaliação 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

Verifica-se que 57,52% dos discentes, 49,28% dos docentes e 61,23% dos TAEs 

responderam que a contribuição da autoavaliação institucional para a melhoria do IFMG é 

BOA ou ótima, ou seja, o que apresenta uma média geral de 56,01%. 
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Tabela 3 – Total de respondentes no Eixo 1 - Discentes 

DISCENTES  

 

EIXO 1 – PLANEJAMENTO 

DA AVALIAÇAO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

  

 

 

ÓTIMO 

    (1) 

 

 

BOM 

  (2) 

 

 

REGULAR 

      (3) 

 

 

RUIM 

   (4) 

 

 

PÉSSIMO 

    (5) 

 

 

INEXISTENTE 

 

 

NÃO SEI 

AVALIAR 

 

 

TOTAL 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação  

 

Metodologia e coleta de 

dados da autoavaliação 

institucional  

R 60 57 26 14 7 0 22 186 

 % 32,26% 30,65% 13,98% 7,53% 3,76% 0,00% 11,83% 100,00% 

 

Divulgação dos resultados da 

autoavaliação institucional 

R 42 46 36 12 18 2 30 186 

 % 22,58% 24,73% 19,35% 6,45% 9,68% 1,08% 16,13% 100,00% 

 

Contribuição da 

autoavaliação institucional 

para a melhoria do IFMG 

R 62 45 26 11 13 1 28 186 

 % 33,33% 24,19% 13,98% 5,91% 6,99% 0,54% 15,05% 100,00% 

               R = Quantidade de respondentes  

                % = Percentual de respondentes  

                Fonte: Questionários de Autoavaliação 2018 
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Tabela 4 – Total de respondentes no Eixo 1 – Docentes 

DOCENTES  

EIXO 1 – PLANEJAMENTO 

DA AVALIAÇAO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

  

 

 

ÓTIMO 

    (1) 

 

 

BOM 

  (2) 

 

 

REGULAR 

      (3) 

 

 

RUIM 

   (4) 

 

 

PÉSSIMO 

    (5) 

 

 

INEXISTENTE 

 

 

NÃO SEI 

AVALIAR 

 

 

TOTAL 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação  

 

Metodologia e coleta de 

dados da autoavaliação 

institucional  

R 14 32 11 4 3 0 5 69 

 % 20,29% 46,38% 15,94% 5,80% 4,35% 0,00% 7,25% 100,00% 

Divulgação dos resultados da 

autoavaliação institucional 

 

R 

 

11 25 12 11 3 1 6 69 

 % 15,94% 36,23% 17,39% 15,94% 4,35% 1,45% 8,70% 100,00% 

Contribuição da 

autoavaliação institucional 

para a melhoria do IFMG 

 

R 

 

17 17 11 9 6 1 8 69 

 % 24,64% 24,64% 15,94% 13,04% 8,70% 1,45% 11,59% 100,00% 

               R = Quantidade de respondentes  

               % = Percentual de respondentes  

               Fonte: Questionários de Autoavaliação 2018 
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Tabela 5 – Total de respondentes no Eixo 1 –Técnicos administrativos (TAEs) 

TAEs  

EIXO 1 – PLANEJAMENTO 

DA AVALIAÇAO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

  

 

 

ÓTIMO 

    (1) 

 

 

BOM 

  (2) 

 

 

REGULAR 

      (3) 

 

 

RUIM 

   (4) 

 

 

PÉSSIMO 

    (5) 

 

 

INEXISTENTE 

 

 

NÃO SEI 

AVALIAR 

 

 

TOTAL 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação  

 

Metodologia e coleta de 

dados da autoavaliação 

institucional  

R 11 21 10 2 0 1 4 49 

 % 22,45% 42,86% 20,41% 4,08% 0,00% 2,04% 8,16% 100,00% 

Divulgação dos resultados da 

autoavaliação institucional 

 

R 

 

10 21 6 3 2 2 5 49 

 % 20,41% 42,86% 12,24% 6,12% 4,08% 4,08% 10,20% 100,00% 

Contribuição da 

autoavaliação institucional 

para a melhoria do IFMG 

 

R 9 21 5 4 1 2 7 49 

 % 18,37% 42,86% 10,20% 8,16% 2,04% 4,08% 14,29% 100,00% 

               R = Quantidade de respondentes  

               % = Percentual de respondentes  

               Fonte: Questionários de Autoavaliação 2018 
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Análise geral do Eixo 1 

 

Para a próxima autoavaliação, uma das medidas que deverão ser adotadas é a inserção do 

questionário no sistema Conecta, o que propiciará maior participação dos discentes, pois o 

mesmo pode ser um pré-requisito para acesso individual ao desempenho e histórico 

acadêmico.  

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

envolvam toda a comunidade: nas reuniões de professores, tanto para informá-los quanto para 

serem propagadores das fragilidades e potencialidades aos discentes, nas reuniões com os 

TAEs, por meio de palestras, visitas da CPA Central aos campi. Foi observado que a 

divulgação nas diversas mídias (panfletos, banners, adesivos, site institucional, Facebook e e-

mails, etc) contribuiu para que este indicativo apresentasse resultados satisfatórios, 

principalmente quando se leva em consideração os docentes e TAE´s. Verifica-se que se deve 

ainda vincular tal divulgação em grupos de Whatsapp, de modo a obter resultados mais 

adequados. Ressalta-se ainda a importância da produção de um vídeo institucional como 

promotora do conhecimento da CPA, bem como dos resultados alcançados. 

A importância da etapa de sensibilização é um fator preocupante no processo da 

autoavaliação e reflete nas respostas obtidas e explicitadas no gráfico 3. Recomenda-se que as 

estratégias de sensibilização sejam reavaliadas e estendidas, de modo a envolver a efetiva 

atuação dos campi nesse quesito.  

Verifica-se ainda que a autoavaliação possa contribuir ainda mais para a melhoria do IFMG- 

Campus Bambuí na medida em que os resultados apresentados devem culminar em ações, que 

ao serem previamente propostas, são posteriormente colocadas em prática.  

Neste sentido verifica-se que a consolidação da autoavaliação institucional no IFMG consiste 

da elaboração de estratégias efetivas de sensibilização, divulgação dos resultados e um 

acompanhamento da comunidade acadêmica nas melhorias que devem ser tomadas a partir de 

considerações pertinentes. De um modo geral, pode-se inferir que a conscientização dos 

atores envolvidos evoluiu quando se realiza uma análise comparativa com os anos anteriores. 

As relações de cooperação são consideradas como essenciais e têm sido fortalecidas para se 

obter resultados mais satisfatórios.   
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Os resultados obtidos no Eixo 1 apontam para ações no sentido de melhorar o conhecimento e 

a participação da comunidade acadêmica no processo de autoavaliação, tais como:  

• Inserir o questionário de autovaliação no sistema Conecta;   

• Promover reuniões e palestras envolvendo toda a comunidade acadêmica; sobre o 

processo;  

• Ampliar as formas de divulgação dos resultados, por meio da confecção de adesivos, 

notícias no site institucional, e em grupos de WhatsApp; 

• Trabalhar arduamente na conscientização da importância da autoavaliação para o 

crescimento e desenvolvimento da Instituição. os atores envolvidos. 

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional  

O “Eixo 2” tem por finalidade a avaliação de ações e de políticas voltadas para a 

expansão e o aperfeiçoamento da instituição. Neste eixo, inserem-se a “Dimensão 1” (Missão 

e Plano de Desenvolvimento Institucional) e a “Dimensão 3” (Responsabilidade Social da 

Instituição).  

 Com relação à missão e ao plano de desenvolvimento institucional do IFMG 

(“Dimensão 1”), a avaliação pautou-se nos seguintes indicadores:  

• qualidade de ensino;  

• oferta de cursos em diferentes níveis e modalidades;  

• gestão democrática e transparente; 

•  formação de profissionais capazes de atender às demandas da sociedade;  

• compromisso com a melhoria da qualidade de vida da comunidade acadêmica.  

 Sobre a responsabilidade social do IFMG (“Dimensão 3”), foram considerados, na 

avaliação, os indicadores:  

• promoção de ações voltadas para a preservação do meio ambiente e o 

desenvolvimento sustentável;  

• ações desenvolvidas junto à comunidade externa (projetos de extensão, 

palestras, feiras, mostras de profissões etc.);  

• contribuição do IFMG no desenvolvimento regional (parcerias com a 

comunidade/empresas, capacitação profissional etc.);  

• promoção de ações voltadas ao respeito à diversidade (gênero, orientação 

sexual, raça/etnia, cultural etc.). 
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Enfatiza-se que além da comunidade acadêmica, composta por discentes, docentes e 

técnicos administrativos do IFMG, as dimensões citadas foram avaliadas pela comunidade 

externa, o que permite vislumbrar um aprimoramento de políticas e ações voltadas para o eixo 

em questão. Os resultados da avaliação e a análise de cada um dos indicadores são 

apresentados a seguir, nos gráficos de 8 a 16.  
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Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

1.1 Qualidade de ensino 

       Gráfico 8 - Qualidade de ensino 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

Com relação à dimensão 1, verifica-se que a Instituição foi muito bem avaliada em 

todos os quesitos abordados, o que permite inferir que a Instituição tem sido desenvolvida de 

maneira adequada.  

 De modo geral, a qualidade do ensino promovido pelo IFMG possuiu uma avaliação 

relevante, sendo que os indicadores positivos ÓTIMO e BOM apresentaram resultados 

satisfatórios e bastante promissores, cuja soma de em todos os segmentos analisados 

correspondeu a média superior a 75%. Dentre os docentes e técnicos administrativos, o 

conceito BOM foi o mais recorrente, já para os discentes o ÓTIMO teve maior porcentagem. 

Tais resultados permitem inferir que a comunidade acadêmica considera satisfatória a 

qualidade do ensino ofertado na instituição. Os indicadores positivos (ótimo ou bom) 

apresentarem os respectivos resultados entre Discentes, Docentes e TAEs: 77,96%; 79,71 e 

81,63%, culminando em um resultado médio de 79,77% quando se considera os indicadores 

positivos (ÓTIMO E BOM).  
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1.2 Oferta de cursos em diferentes níveis e modalidades 

        Gráfico 9 - Oferta de cursos 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

 

A respeito da oferta de cursos em diferentes níveis e modalidades, verifica-se que os 

resultados foram adequados e satisfatórios, visto que 77,96% dos discentes, 82,61% dos 

docentes e 81,63% dos TAEs consideram que esse quesito é ÓTIMO ou BOM, com a média 

de 80,73%. Verifica-se ainda que o indicativo BOM é superior para os docentes e técnico 

administrativos, já para os discentes o indicador ÓTIMO tem maior porcentagem. 
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1.3 Gestão democrática e transparente 

        Gráfico 10 - Gestão democrática e transparente 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

A gestão democrática e transparente apresentou resultados satisfatórios, cuja soma 

correspondeu a médias de 71,26% dos indicadores qualitativos (ÓTIMO ou BOM) de todos 

os segmentos. Verifica-se ainda que o indicativo BOM é superior ao ÓTIMO em todos os 

segmentos analisados. 
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1.4 Formação de profissionais capazes de atender às demandas da sociedade. 

        Gráfico 11 - Formação de profissionais 

          
         Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

A avaliação da qualidade da formação profissional no IFMG revela indicadores 

positivos, em que o resultado médio dos conceitos ÓTIMO e BOM, juntos, equivalem a 

74,86% das respostas. Por outro lado, vale reportar que para 19,90% dos discentes, 20,48% 

dos docentes e 30,44% dos técnicos administrativos (18,37%), a formação de profissionais 

capazes de atender às demandas da sociedade é considerada REGULAR ou RUIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 

 

 

1.5 Compromisso com a melhoria da qualidade de vida da comunidade acadêmica 

        Gráfico 12 - Qualidade de vida da comunidade acadêmica 

 
         Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

O compromisso com a melhoria da qualidade de vida da comunidade acadêmica 

aponta resultados satisfatórios, uma vez que 74,95% dos três segmentos- discentes, docentes e 

técnicos administrativos avaliaram como ÓTIMO ou BOM esse quesito. Vale relatar que a 

avaliação negativa (conceitos REGULAR e RUIM) apresenta um resultado médio de 21,06 % 

entre todos os segmentos: discentes (20,43%), docentes (20,29%) e técnicos administrativos 

(22,45%). 
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Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

3.1 Promoção de ações voltadas para a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento 

sustentável. 

 

Gráfico 13 - Preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. 

 
 Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

A preocupação com a preservação ambiental e com o desenvolvimento sustentável 

deve estar presente nas discussões sobre o desenvolvimento institucional. Aproximadamente 

metade dos técnicos administrativos (48,98%) classificou o indicador de forma negativa 

(regular, ruim ou péssimo) e 46,38% dos docentes apontaram os mesmos conceitos. Ao 

contrário dos técnicos administrativos e docentes, os discentes e comunidade externa teve um 

maior índice de aprovação do que reprovação. A média de avaliação dos quatro segmentos- 

discentes, docentes, técnicos administrativos e comunidade externa como ÓTIMO ou BOM 

foi de 54,73%. 
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3.2 Ações desenvolvidas junto à comunidade externa (projetos de extensão, palestras, feiras, 

mostras de profissões, etc). 

Gráfico 14 - Ações desenvolvidas junto à comunidade externa 

 
Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

As ações desenvolvidas junto à comunidade externa precisar de melhorias. Pois as 

médias dos resultados satisfatórios (conceito ótimo e Bom) de todos os segmentos 

entrevistados foi de 59,88%. 
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3.3 Contribuição do IFMG no desenvolvimento regional (parcerias com a 

comunidade/empresas, capacitação profissional, etc). 

Gráfico 15 - Contribuição do IFMG no desenvolvimento regional 

 
Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

Mais um ponto que merece atenção dentro do eixo que trata da missão e do 

desenvolvimento institucional é a contribuição do IFMG para o desenvolvimento regional. Os 

conceitos REGULAR, RUIM e PESSIMO foram em média 42,27% na comunidade interna, 

cujos respondentes envolveram os discentes, docentes e técnicos administrativos. Os 

indicadores negativos somaram 34,78% na comunidade externa. O índice de desconhecimento 

de tais ações também é alto em todos os segmentos. A média dos indicadores positivos 

(Ótimo e Bom) em de todos os seguimentos é 53,54%.. 
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3.4 Promoção de ações voltadas ao respeito à diversidade (gênero, orientação sexual, 

raça/etnia, cultural etc). 

Gráfico 16 - Promoção de ações voltadas ao respeito à diversidade 

 
Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

Quando se avalia as ações voltadas para o respeito à diversidade, verifica-se que os 

resultados foram satisfatórios para a comunidade interna (discentes, docentes e técnico 

administrativo) cuja soma dos indicadores ÓTIMO e BOM foram respectivamente de: 

65,06%, 53,62% e 55,11%. Entretanto, tal indicador para a comunidade externa de 43,48. 

Existe um auto índice de desconhecimento das ações voltadas para a diversidade, este índice é 

maior na comunidade externa. 
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Tabela 6 – Total de respondentes no Eixo 2 - Discentes 

DISCENTES  

 

EIXO 2 – 

DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

  

 

 

ÓTIMO 

    (1) 

 

 

BOM 

  (2) 

 

 

REGULAR 

      (3) 

 

 

RUIM 

   (4) 

 

 

PÉSSIMO 

    (5) 

 

 

INEXISTENTE 

 

 

NÃO SEI 

AVALIAR 

 

 

TOTAL 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  

 

Qualidade do ensino 
R 90 55 23 7 11 0 0 186 

 

 
% 48,39% 29,57% 12,37% 3,76% 5,91% 0,00% 0,00% 100,00% 

 

Oferta de cursos em 

diferentes níveis e 

modalidade  

 

R 
90 55 23 7 11 0 0 186 

 % 48,39% 29,57% 12,37% 3,76% 5,91% 0,00% 0,00% 100,00% 

 

Gestão democrática e 

transparente 

R 60 64 34 15 10 0 3 186 

 % 32,26% 34,41% 18,28% 8,06% 5,38% 0,00% 1,61% 100,00% 

 

Formação de profissionais 

capazes de atender às 

demandas de sociedade 

R 93 50 31 6 5 0 1 186 

 % 50,00% 26,88% 16,67% 3,23% 2,69% 0,00% 0,54% 100,00% 

          

Compromisso com a 

melhoria da qualidade de 

vida da comunidade 

acadêmica 

R 85 51 27 11 11 0 1 186 
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 % 45,70% 27,42% 14,52% 5,91% 5,91% 0,00% 0,54% 100,00% 

 

 

 

         

Dimensão 3 – Responsabilidade Social da Instituição  

          

Promoção de ações voltadas 

para preservação do meio 

ambiente e o 

desenvolvimento sustentável 

R 74 48 43 6 10 1 4 186 

 % 39,78% 25,81% 23,12% 3,23% 5,38% 0,54% 2,15% 100,00% 

Ações desenvolvidas junto à 

comunidade externa 

(projetos de extensão, 

palestras, feiras, mostras de 

profissões, etc.)  

 

R 80 42 35 12 14 1 2 186 

 
% 43,01% 22,58% 18,82% 6,45% 7,53% 0,54% 

1,08% 

 
100,00% 

Contribuição do IFMG no 

desenvolvimento regional 

(parcerias com a 

comunidade/empresas, 

capacitação profissional, etc.)  

R 58 46 40 13 16 4 9 186 

 % 31,18% 24,73% 21,51% 6,99% 8,60% 2,15% 4,84% 100,00% 

Promoção de ações voltadas 

ao respeito à diversidade 

(gênero, orientação sexual, 

raça/etnia, cultural, etc.)  

 

R 73 48 32 9 13 2 9 186 

 % 39,25% 25,81% 17,20% 4,84% 6,99% 1,08% 4,84% 100,00% 

               R = Quantidade de respondentes  

               % = Percentual de respondentes  
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              Fonte: Questionários de Autoavaliação 2018 

 

Tabela 7 – Total de respondentes no Eixo 2 - Docentes 

DOCENTES  

 

EIXO 2 – 

DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

  

 

 

ÓTIMO 

    (1) 

 

 

BOM 

  (2) 

 

 

REGULAR 

      (3) 

 

 

RUIM 

   (4) 

 

 

PÉSSIMO 

    (5) 

 

 

INEXISTENTE 

 

 

NÃO SEI 

AVALIAR 

 

 

TOTAL 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  

Qualidade do ensino R 18 37 13 1 0 0 0 69 

 

 
% 26,09% 53,62% 18,84% 1,45% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Oferta de cursos em 

diferentes níveis e 

modalidade  

R 18 39 12 0 0 0 0 69 

 % 26,09% 56,52% 17,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

          

Gestão democrática e 

transparente 
R 22 26 17 3 1 0 0 69 

 % 31,88% 37,68% 24,64% 4,35% 1,45% 0,00% 0,00% 100,00% 

          

Formação de profissionais 

capazes de atender às 

demandas de sociedade 

R 15 32 15 6 0 0 1 69 

 % 21,74% 46,38% 21,74% 8,70% 0,00% 0,00% 1,45% 100,00% 

          

Compromisso com a 

melhoria da qualidade de 

vida da comunidade 

acadêmica 

R 24 30 11 3 1 0 0 69 
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 % 34,78% 43,48% 15,94% 4,35% 1,45% 0,00% 0,00% 100,00% 

Dimensão3: Responsabilidade Social da Instituição  

          

Promoção de ações voltadas 

para preservação do meio 

ambiente e o 

desenvolvimento sustentável 

R 9 24 19 10 3 1 3 69 

 % 13,04% 34,78% 27,54% 14,49% 4,35% 1,45% 4,35% 100,00% 

Ações desenvolvidas junto à 

comunidade externa 

(projetos de extensão, 

palestras, feiras, mostras de 

profissões, etc.)  

 

R 13 27 18 7 1 0 3 69 

 % 18,84% 39,13% 26,09% 10,14% 1,45% 0,00% 4,35% 100,00% 

Contribuição do IFMG no 

desenvolvimento regional 

(parcerias com a 

comunidade/empresas, 

capacitação profissional, etc.)  

R 11 21 23 7 2 1 4 69 

 % 15,94% 30,43% 33,33% 10,14% 2,90% 1,45% 5,80% 100,00% 

Promoção de ações voltadas 

ao respeito à diversidade 

(gênero, orientação sexual, 

raça/etnia, cultural, etc.)  

 

R 13 24 20 6 2 0 4 69 

 % 18,84% 34,78% 28,99% 8,70% 2,90% 0,00% 5,80% 100,00% 

               R = Quantidade de respondentes  

               % = Percentual de respondentes  

               Fonte: Questionários de Autoavaliação 2018 
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Tabela 8 – Total de respondentes no Eixo 2 – Técnicos Administrativos (TAEs) 

TAEs  

 

EIXO 2 – 

DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

  

 

 

ÓTIMO 

    (1) 

 

 

BOM 

  (2) 

 

 

REGULAR 

      (3) 

 

 

RUIM 

   (4) 

 

 

PÉSSIMO 

    (5) 

 

 

INEXISTENTE 

 

 

NÃO SEI 

AVALIAR 

 

 

TOTAL 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  

Qualidade do ensino R 12 28 6 2 1 0 0 49 

 

 
% 24,49% 57,14% 12,24% 4,08% 2,04% 0,00% 0,00% 100,00% 

Oferta de cursos em 

diferentes níveis e 

modalidade  

R 18 22 7 1 1 0 0 49 

 % 36,73% 44,90% 14,29% 2,04% 2,04% 0,00% 0,00% 100,00% 

          

Gestão democrática e 

transparente 
R 18 20 6 3 0 2 0 49 

 % 36,73% 40,82% 12,24% 6,12% 0,00% 4,08% 0,00% 100,00% 

          

Formação de profissionais 

capazes de atender às 

demandas de sociedade 

R 16 23 9 0 1 0 0 49 

 % 32,65% 46,94% 18,37% 0,00% 2,04% 0,00% 0,00% 100,00% 

          

Compromisso com a 

melhoria da qualidade de 

vida da comunidade 

acadêmica 

R 15 21 10 1 0 2 0 49 

 % 30,61% 42,86% 20,41% 2,04% 0,00% 4,08% 0,00% 100,00% 

Dimensão3: Responsabilidade Social da Instituição  
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Promoção de ações voltadas 

para preservação do meio 

ambiente e o 

desenvolvimento sustentável 

R 7 17 12 10 2 1 0 49 

 % 14,29% 34,69% 24,49% 20,41% 4,08% 2,04% 0,00% 100,00% 

Ações desenvolvidas junto à 

comunidade externa 

(projetos de extensão, 

palestras, feiras, mostras de 

profissões, etc.)  

 

R 8 19 8 12 1 1 0 49 

 % 16,33% 38,78% 16,33% 24,49% 2,04% 2,04% 0,00% 100,00% 

Contribuição do IFMG no 

desenvolvimento regional 

(parcerias com a 

comunidade/empresas, 

capacitação profissional, etc.)  

R 5 20 13 9 0 1 1 49 

 % 10,20% 40,82% 26,53% 18,37% 0,00% 2,04% 2,04% 100,00% 

Promoção de ações voltadas 

ao respeito à diversidade 

(gênero, orientação sexual, 

raça/etnia, cultural, etc.)  

 

R 7 20 11 7 2 1 1 49 

 % 14,29% 40,82% 22,45% 14,29% 4,08% 2,04% 2,04% 100,00% 

               R = Quantidade de respondentes  

               % = Percentual de respondentes  

              Fonte: Questionários de Autoavaliação 2018 
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Tabela 9 – Total de respondentes no Eixo 2 – Comunidade Externa 

COMUNIDADE EXTERNA  

 

EIXO 2 – 

DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

  

 

 

ÓTIMO 

    (1) 

 

 

BOM 

  (2) 

 

 

REGULAR 

      (3) 

 

 

RUIM 

   (4) 

 

 

PÉSSIMO 

    (5) 

 

 

INEXISTENTE 

 

 

NÃO SEI 

AVALIAR 

 

 

TOTAL 

Dimensão3: Responsabilidade Social da Instituição  

          

Promoção de ações voltadas 

para preservação do meio 

ambiente e o 

desenvolvimento sustentável 

R 7 6 7 1 0 0 2 23 

 % 30,43% 26,09% 30,43% 4,35% 0,00% 0,00% 8,70% 100,00% 

Ações desenvolvidas junto à 

comunidade externa 

(projetos de extensão, 

palestras, feiras, mostras de 

profissões, etc.)  

 

R 7 7 8 0 0 0 1 23 

 % 30,43% 30,43% 34,78% 0,00% 0,00% 0,00% 4,35% 100,00% 

Contribuição do IFMG no 

desenvolvimento regional 

(parcerias com a 

comunidade/empresas, 

capacitação profissional, etc.)  

R 8 6 4 4 0 0 1 23 

 % 34,78% 26,09% 17,39% 17,39% 0,00% 0,00% 4,35% 100,00% 

Promoção de ações voltadas 

ao respeito à diversidade 

(gênero, orientação sexual, 

raça/etnia, cultural, etc.)  

 

R 6 4 3 4 0 0 6 23 
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 % 26,09% 17,39% 13,04% 17,39% 0,00% 0,00% 26,09% 100,00% 

               R = Quantidade de respondentes  

               % = Percentual de respondentes  

               Fonte: Questionários de Autoavaliação 2018 
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Análise geral para o Eixo 2   

Por meio da análise dos dados coletados, verifica-se a necessidade de políticas mais 

eficazes e pontuais no que diz respeito ao Desenvolvimento Institucional.  

No geral, os dados coletados a partir dos indicadores da Dimensão 1 (Missão e Plano de 

Desenvolvimento Institucional) mostram resultados médios considerados  satisfatórios 

(indicadores ÓTIMO e BOM), foram de: 79,77% para a qualidade de ensino, 80,73% para 

oferta de cursos em diferentes níveis e qualidade; 71,26% para gestão democrática e 

transparente; 74,86% para formação de profissionais capazes de atender as demandas da 

sociedade e 74,95% para o compromisso com a melhoria da qualidade de vida da comunidade 

acadêmica. 

Na dimensão 3 o item que tem maior aprovação é às ações desenvolvidas junto à 

comunidade externa com resultado médio considerado satisfatório de 59,88%. Em relação aos 

dados coletados a partir dos indicadores da Dimensão 3 (Responsabilidade Social da 

Instituição), não são consideradas ideais, quando se estabelece uma comparação com os 

resultados obtidos na Dimensão 1. Neste sentido, verifica-se que a uma preocupação com a 

preservação ambiental e com o desenvolvimento sustentável, pois apresentou resultados 

negativos entre os docentes e técnicos administrativos. Quando se avalia a contribuição do 

IFMG para o desenvolvimento regional, observa-se que a avaliação foi negativa por parte dos 

docentes. Os resultados relacionados às ações voltadas para o respeito à diversidade, 

apresentaram índice positivos para discentes, docentes e técnicos administrativo e negativos 

para comunidade externa o que indica a necessidade de modificações no que tange as políticas 

inclusivas.  

Os resultados obtidos no Eixo 2 apontam tanto para ações mantenedoras, quanto para 

aquelas mais emergenciais, capazes de corrigir possíveis falhas no processo de 

desenvolvimento do IFMG. Tais ações perpassam:  

• a troca de experiências de ensino bem-sucedidas entre os campi;  

•  a divulgação mais ampla das políticas e ações que o IFMG tem adotado na 

busca da excelência de seus cursos;  

• a ampliação da oferta de cursos de pós-graduação, a fim de que possa 

contemplar, de forma satisfatória, a verticalização do ensino, já prevista na lei de 

criação dos Institutos Federais (Lei nº 11.892);  
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• o fortalecimento dos órgãos colegiados, bem como a ampla divulgação das 

ações da gestão institucional;  

• a criação de novos cursos e o desenvolvimento de projetos de pesquisa e 

extensão com foco nos arranjos produtivos locais e regionais.  

•  o fortalecimento das políticas e de estratégias de crescimento sustentável e de 

reflexão sobre as questões ambientais no contexto de instituição em processo de 

expansão;  

•  a discussão e adoção de políticas voltadas para a melhoria da qualidade de vida 

de servidores e estudantes;  

• o desenvolvimento de projetos educacionais, sociais, econômicos e culturais 

junto à comunidade externa;  

•  a oferta de cursos que beneficiem a consolidação e o fortalecimento dos 

arranjos produtivos locais, colaborando para o crescimento das regiões em que 

se inserem;  

• a promoção de debates e projetos voltados para a inclusão e o respeito à 

diversidade.  

 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas  

 

O “Eixo 3” tem por objetivo avaliar as Políticas Acadêmicas do IFMG, sendo 

composto por três dimensões: “Dimensão 2” (Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão), Dimensão 4” (Comunicação com a Sociedade) e “Dimensão 9” (Políticas de 

atendimento aos estudantes). Autoavaliação Institucional 2018 Comissão Própria de Avaliação 

Com relação às Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão (“Dimensão 2”), a avaliação 

pautou-se nos seguintes indicadores:  integração entre ensino, pesquisa e extensão;  

manutenção e expansão das atividades de ensino, pesquisa e extensão;  coerência entre cursos 

e atividades ofertadas e as demandas locais;  programas e ações de ensino (orientação e apoio 

pedagógico, monitoria, tutoria, etc)  programas e ações de pesquisa (iniciação científica, 

inovação tecnológica etc);  programas e ações de extensão (projetos, empresa júnior, 

acompanhamento de egressos etc);  programas de pós-graduação (especialização, mestrado e 

doutorado);  oferta de cursos semipresenciais e a distância;  oferta de cursos de Formação 

Inicial e Continuada – FIC;  promoção de eventos e atividades científicas, artísticas, 
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esportivas e culturais;  ações de combate à evasão e à promoção do êxito escolar;  parcerias 

institucionais para oferta de estágios; e  uso de novas tecnologias nas atividades acadêmicas. 

No que se refere à Comunicação com a Sociedade (“Dimensão 4”), foram considerados, na 

avaliação, os indicadores:  atuação da ouvidoria;  conhecimento do IFMG pela comunidade 

externa;  difusão do conhecimento tecnológico, científico e cultural;  veículos de 

comunicação institucional (site, mídias sociais, boletim, jornal etc);  divulgação do vestibular 

e processos seletivos; e  tratamento da informação. Por fim, em relação às Políticas de 

atendimento aos estudantes (“Dimensão 9”), foram considerados, na avaliação, os 

indicadores:  assistência ao aluno em situação de vulnerabilidade; serviços de apoio ao aluno; 

oferta de bolsas acadêmicas e apoio financeiro à participação em eventos e visitas técnicas;  

inclusão, apoio e acompanhamento do aluno com necessidades educacionais específicas;  

implantação e manutenção de grêmios e centros acadêmicos. Discentes, docentes e técnicos 

administrativos do IFMG avaliaram os indicadores das Dimensões 2, 4 e 9. Já os membros da 

comunidade externa avaliaram apenas os indicadores da Dimensão 4. Os resultados da 

avaliação e a análise de cada dimensão são apresentados a seguir, nos gráficos de 17 a 40. 
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Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

2.1 Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão  

        Gráfico 17 - Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão  

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

No que se refere à integração entre ensino, pesquisa e extensão o campus recebeu uma 

avaliação positiva com 62,83% entre todos os respondentes (discentes, docentes e TAE´s). 

Contudo, ao analisarmos as respostas por segmento, com exceção dos discentes (69,89%), os 

demais segmentos (Docentes e TAEs) avaliaram negativamente este quesito (52,17 e 42,86% 

respectivamente). 
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2.2 Manutenção e expansão de atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão 

   Gráfico 18 - Manutenção e expansão de atividade de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

A Manutenção e expansão de atividade de ensino, pesquisa e extensão recebeu 

avaliação positiva apenas dos discentes (63,44%). 
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2.3 Coerência entre cursos e atividades ofertadas e as demandas locais 

Gráfico 19 - Coerência entre cursos e atividades ofertadas e as demandas locais  

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

  

No que se refere à coerência entre cursos e atividades ofertadas e as demandas locais o 

campus foi avaliado de maneira positiva com 69,41% dos respondentes (discentes, docentes e 

TAE´s). 
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2.4 Programas e ações de ensino (orientação e apoio pedagógico, monitoria, tutoria) 

        Gráfico 20 - Programas e ações de ensino 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

Em relação aos programas e ações de ensino o campus recebeu avaliação positiva de 

77,3% dos respondentes (discentes, docentes e TAE´s), se destacando as avaliações positivas 

dos discentes com 82,260%. 
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2.5 Programas e ações de pesquisa (iniciação científica, inovação tecnológica) 

        Gráfico 21 - Programas e ações de pesquisa 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

Os programas e ações de pesquisa foram avaliados de forma positiva pelos 

respondentes (discentes, docentes e TAE´s) com 67,11% do total. Cabe ressaltar que 51,02% 

dos TAE´s avaliaram de forma negativa. 
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2.6 Programas e ações de extensão (projetos, empresa júnior, acompanhamento de egressos) 

        Gráfico 22 - Programas e ações de extensão 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

Em relação aos programas e ações de extensão (projetos, empresa júnior, 

acompanhamento de egressos) o campus recebeu avaliação negativa pelos respondentes 

(discentes, docentes e TAE´s) com 45,72% do total. Apesar de 54,28% do total de 

respondentes terem avaliado como ótimo ou bom, considera-se uma avaliação positiva 

somente quando 60% do total das respostas da população analisada estão distribuídas entre 

ótimo ou bom. 
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2.7 Programas de pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado) 

        Gráfico 23 - Programas de pós-graduação 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

Os Programas de pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado) foram 

avaliados de forma negativa pelos respondentes (discentes, docentes e TAE´s) com 59,41%. 

Vale destacar aqui que 16,2% dos discentes responderam que não conhecem os programas, 

enquanto 30,43% dos docentes e 38,77 dos TAEs consideram o mesmo regular. 
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2.8 Oferta de cursos semipresenciais e a distância 

        Gráfico 24 - Oferta de cursos semipresenciais e a distância  

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

 

Na oferta de cursos semipresenciais e a distância tivemos avaliações negativas em 

todos os segmentos, com avaliações de 78,49% dos discentes, 79,71 % dos docentes e 93,88% 

dos TAE´s. Cabendo destacar a alta média negativa de 81,25% entre todos respondentes, 

sendo que 36,84% do total de participantes responderam não conhecer ou são inexistentes.  
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2.9 Oferta de cursos de formação inicial e continuada (FIC) 

        Gráfico 25 - Oferta de cursos de formação inicial e continuada 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

  Na oferta de cursos de formação inicial e continuada (FIC) o campus teve outra 

avaliação negativa, dessa vez por 74,01% dos respondentes (discentes, docentes e TAE´s), 

com destaque para o segmento dos TAEs, onde 87,76% dos participantes avaliaram o quesito 

negativamente e ainda se ressalta que mais de um terço dos discentes (41,94%) responderam 

que não conhecem ou responderam que são inexistentes. 
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2.10 Promoção de eventos e atividades científicas, artísticas, esportivas e culturais 

        Gráfico 26 - Promoção de eventos e atividades 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

No que se refere à promoção de eventos e atividades científicas, artísticas, esportivas e 

culturais o campus recebeu avaliação positiva de 68,09% de todos os respondentes (discentes, 

docentes e TAE´s). 
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2.11 Ações de combate à evasão e à promoção do êxito escolar; 

        Gráfico 27 - Combate à evasão e à promoção do êxito escolar 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

Em relação à ações de combate à evasão e à promoção do êxito escolar o campus foi 

avaliado de forma negativa pelos respondentes (discentes, docentes e TAE´s) com 56,25%. 

Destacando a avaliação negativa dos TAE´s e Docentes, com 73,25 e 68,12% 

respectivamente. 
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2.12 Parcerias institucionais para oferta de estágios; 

        Gráfico 28 - Parcerias institucionais 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

Nas parcerias institucionais para oferta de estágios o campus obteve avaliação 

negativa dos respondentes com 59,21% do total. Ainda neste universo, 63,77% dos docentes  

e 71,43 dos TAE’s avaliaram de forma negativa. 
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2.13 Uso de novas tecnologias nas atividades acadêmicas.  

        Gráfico 29 - Uso de novas tecnologias 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

No uso de novas tecnologias nas atividades acadêmicas foi verificado um equilíbrio 

entre as avaliações dos respondentes totais (Discentes, Docentes e TAE’s): 50,33% avaliaram 

de forma negativa e 49,67% consideraram positiva. Destaque para o segmento dos TAE’s, 

onde 67,35% responderam de forma negativa ao quesito avaliado. 
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Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

4.1 Atuação da ouvidoria 

Gráfico 30 - Atuação da ouvidoria 

 
Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

No que se refere à atuação da ouvidoria foi percebido mais uma vez um equilíbrio entre o 

total de respondentes com 52,91% considerando este negativo e 47,09 positivo. Vale ressaltar 

que 69,39% dos TAE’s responderam de forma positiva enquanto 59,68% dos discentes de 

maneira negativa, sendo que destes, quase a metade (47,74%) responderam com péssimo, 

inexistente ou não soube avaliar. Entre a comunidade externa, 65,22% responderam 

negativamente ao quesito. 
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4.2 Canais de comunicação de relacionamento - transmitir/receber informações com o IFMG 

(Ex. Redes sociais/fale conosco portal/telefone/email) 

Gráfico 31 - Canais de comunicação do IFMG 

 
Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

Em relação ao conhecimento do IFMG pela comunidade externa 71,56% de todos os 

respondentes avaliaram de maneira positiva, sobretudo dentro dos segmentos Discentes e 

TAE’s onde respectivamente 77,96 e 71,43% avaliaram como ótimo ou bom. 
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4.3 Canais de exposição da marca do IFMG. (Ex. Sinalizações internas ou externas/evento e 

feira/Material impresso e Cartaz) 

 Gráfico 32 - Canais de exposição da marca do IFMG 

 
Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

No que se refere canais de exposição da marca do IFMG, 65,75% dos respondentes 

avaliaram de maneira positiva as formas utilizadas pelo campus com destaque para o 

segmento discente onde 73,66% dos classificaram como ótimo ou bom. 
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4.4 Canais de divulgação de informação (Ex. Notícias em jornais, tv, rádio, sites e portal 

institucional). 

Gráfico 33 - Canais de divulgação de informação 

 
Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

Os veículos de comunicação institucional (sites, mídia social , boletim, jornal) foram 

avaliados de forma negativa por 55,05% dos respondentes (discentes, docentes, TAE´s e 

comunidade externa). Apenas entre os discentes o quesito recebeu uma maior avaliação 

positiva (61,83% dos votos). 
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4.5 Divulgação do vestibular e processos seletivos 

Gráfico 34 - Divulgação do vestibular e processos seletivos 

 
Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

Em relação à divulgação do vestibular e processos seletivos os docentes com 62,32% e 

os TAE´s com 55,1% avaliaram de forma negativa. Já os discentes avaliaram de forma muito 

positiva com 72,04%, destacando que 40,97% dos mesmos acham ótimo a divulgação. 
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4.6 Tratamento da informação (divulgação de normas, organização do conteúdo, atualização 

das informações) 

Gráfico 35 - Tratamento da informação 

 
Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

O tratamento da informação (divulgação de normas, organização do conteúdo, atualização das 

informações) foi avaliado de forma positiva pelos discentes (70,97%) e comunidade externa 

(61,52%). 
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Dimensão 9: Políticas de Atendimento ao Estudante 

9.1 Assistência ao aluno em situação de vulnerabilidade 

        Gráfico 36 - Assistência ao aluno em situação de vulnerabilidade 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

No que se refere à assistência ao aluno em situação de vulnerabilidade os respondentes 

(discentes, docentes, TAE´s e comunidade externa) avaliaram de forma positiva com 75,99% 

do total. Destacando a alta aprovação dos docentes respondentes com 84,06%. 
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9.2 Serviço de apoio ao aluno 

        Gráfico 37 - Serviço de apoio ao aluno 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

Em relação ao serviço de apoio ao aluno os respondentes avaliaram positivamente 

com uma média de 70,39% entre todos os respondentes (discentes, docentes e TAE´s). Mais 

uma vez percebe-se um destaque maior entre os docentes, com 75,36%. 
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9.3 Oferta de bolsas acadêmicas e apoio financeiro à participação em eventos e visitas 

técnicas   

        Gráfico 38 - Oferta de bolsas acadêmicas e apoio financeiro 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 
Na oferta de bolsas acadêmicas e apoio financeiro à participação em eventos e visitas 

técnicas os respondentes (discentes, docentes e TAE´s) avaliaram de forma positiva com 

625,46%. Vale ressaltar que quase um terço dos discentes (35,48%) avaliaram de forma 

negativa. 
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9.4 Inclusão, apoio e acompanhamento do aluno com necessidades educacionais especiais  

        Gráfico 39 - Apoio ao aluno com necessidades educacionais especiais  

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

A inclusão, apoio e acompanhamento do aluno com necessidades educacionais 

especiais foi avaliado de forma positiva pelos respondentes (discentes, docentes e TAE´s) com 

67,11%. 
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9.5 Implantação e manutenção de grêmios e centros acadêmicos    

        Gráfico 40 - Implantação e manutenção de grêmios e centros acadêmicos 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

A implantação e manutenção de grêmios e centros acadêmicos foi avaliada de forma 

positiva pelos discentes e docentes com 60,22% e 55,07% respectivamente. E levemente 

positiva pelos TAE’s com 53,06%. 
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Tabela 10 – Total de respondentes no Eixo 3 – Discentes 

DISCENTES  

 

EIXO 3 – POLÍTICAS 

ACADÊMICAS 

 

 

 

  

 

 

ÓTIMO 

    (1) 

 

 

BOM 

  (2) 

 

 

REGULAR 

      (3) 

 

 

RUIM 

   (4) 

 

 

PÉSSIMO 

    (5) 

 

 

INEXISTENTE 

 

 

NÃO SEI 

AVALIAR 

 

 

TOTAL 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão  

Integração entre ensino, 

pesquisa e extensão 
R 73 57 33 11 11 0 1 186 

 % 39,25% 30,65% 17,74% 5,91% 5,91% 0,00% 0,54% 100,00% 

          

Manutenção e expansão das 

atividades de ensino, 

pesquisa e extensão  

R 60 58 42 10 10 1 5 186 

 % 32,26% 31,18% 22,58% 5,38% 5,38% 0,54% 2,69% 100,00% 

          

Coerência entre cursos e 

atividades ofertadas e as 

demandas locais 

R 78 58 29 9 11 0 1 186 

 % 41,94% 31,18% 15,59% 4,84% 5,91% 0,00% 0,54% 100,00% 

Programas e ações de ensino 

(Orientação e apoio 

pedagógico, monitoria, 

tutoria, etc) 

R 96 57 20 3 10 0 0 186 

 % 51,61% 30,65% 10,75% 1,61% 5,38% 0,00% 0,00% 100,00% 

          

Programas e ações de 

pesquisa (iniciação científica, 
R 73 60 30 8 11 1 3 186 
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inovação tecnológica etc ) 

 % 39,25% 32,26% 16,13% 4,30% 5,91% 0,54% 1,61% 100,00% 

          

Programas e ações de 

extensão (projetos, empresa 

júnior, acompanhamento de 

egressos etc) 

R 60 49 47 11 10 5 4 186 

 % 32,26% 26,34% 25,27% 5,91% 5,38% 2,69% 2,15% 100,00% 

          

Programas de pós-graduação 

(especialização, mestrado e 

doutorado) 

R 41 39 39 18 16 3 30 186 

 % 22,04% 20,97% 20,97% 9,68% 8,60% 1,61% 16,13% 100,00% 

          

Oferta de cursos 

semipresenciais e a distância 
R 19 21 27 19 25 32 43 186 

 % 10,22% 11,29% 14,52% 10,22% 13,44% 17,20% 23,12% 100,00% 

          

Oferta de cursos de formação 

inicial e continuada (FIC) 
R 33 24 26 11 14 10 68 186 

 % 17,74% 12,90% 13,98% 5,91% 7,53% 5,38% 36,56% 100,00% 

          

Promoção de eventos e 

atividades científicas, 

artísticas, esportivas e 

culturais  

R 91 42 33 8 10 1 1 186 

 % 48,92% 22,58% 17,74% 4,30% 5,38% 0,54% 0,54% 100,00% 

          

Ações de combate à evasão à 

promoção do êxito escolar 
R 56 42 34 17 14 3 20 186 

 % 30,11% 22,58% 18,28% 9,14% 7,53% 1,61% 10,75% 100,00% 
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Parcerias institucionais para 

oferta de estágios  
R 45 40 26 12 31 15 17 186 

 % 24,19% 21,51% 13,98% 6,45% 16,67% 8,06% 9,14% 100,00% 

Uso de novas tecnologias nas 

atividades acadêmicas  
R 58 47 39 22 13 3 4 186 

 % 31,18% 25,27% 20,97% 11,83% 6,99% 1,61% 2,15% 100,00% 

          

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade   

Atuação da ouvidoria R 44 31 44 14 19 6 28 186 

 % 23,66% 16,67% 23,66% 7,53% 10,22% 3,23% 15,05% 100,00% 

          

Canais de comunicação de 

relacionamento - 

transmitir/receber 

informações com o IFMG.  

R 89 56 25 6 9 0 1 186 

 % 47,85% 30,11% 13,44% 3,23% 4,84% 0,00% 0,54% 100,00% 

          

Canais de exposição da 

marca do IFMG 
R 78 59 27 8 12 1 1 186 

 % 41,94% 31,72% 14,52% 4,30% 6,45% 0,54% 0,54% 100,00% 

          

Canais de divulgação de 

informação 
R 63 52 40 10 16 2 3 186 

 % 33,87% 27,96% 21,51% 5,38% 8,60% 1,08% 1,61% 100,00% 

          

Divulgação do vestibular e 

processos seletivos 
R 98 36 28 8 12 0 4 186 

 % 52,69% 19,35% 15,05% 4,30% 6,45% 0,00% 2,15% 100,00% 

          

A informação entregue aos R 67 65 31 8 11 2 2 186 
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usuários da instituição é 

completa, clara e ágil 

 % 36,02% 34,95% 16,67% 4,30% 5,91% 1,08% 1,08% 100,00% 

          

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes   

Assistência ao aluno em 

situação de vulnerabilidade  
R 84 53 20 11 14 1 3 186 

 % 45,16% 28,49% 10,75% 5,91% 7,53% 0,54% 1,61% 100,00% 

          

Serviço de apoio ao aluno R 86 43 25 12 13 1 6 186 

 % 46,24% 23,12% 13,44% 6,45% 6,99% 0,54% 3,23% 100,00% 

          

Oferta de bolsas acadêmicas 

e apoio financeiro à 

participação em eventos e 

visitas técnicas 

R 75 45 24 14 19 1 8 186 

 % 40,32% 24,19% 12,90% 7,53% 10,22% 0,54% 4,30% 100,00% 

          

Inclusão, apoio e 

acompanhamento do aluno 

com necessidades 

educacionais especiais 

R 70 51 14 8 9 1 33 186 

 % 37,63% 27,42% 7,53% 4,30% 4,84% 0,54% 17,74% 100,00% 

          

Implantação e manutenção 

de grêmios e centros 

acadêmicos 

R 66 46 24 12 15 3 20 186 

 % 35,48% 24,73% 12,90% 6,45% 8,06% 1,61% 10,75% 100,00% 

 R = Quantidade de respondentes  

 % = Percentual de respondentes  

 Fonte: Questionários de Autoavaliação 2018 
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Tabela 11 – Total de respondentes no Eixo 3 – Docentes 

DOCENTES  

 

EIXO 3 – POLÍTICAS 

ACADÊMICAS 

 

 

 

  

 

 

ÓTIMO 

    (1) 

 

 

BOM 

  (2) 

 

 

REGULAR 

      (3) 

 

 

RUIM 

   (4) 

 

 

PÉSSIMO 

    (5) 

 

 

INEXISTENTE 

 

 

NÃO SEI 

AVALIAR 

 

 

TOTAL 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão  

Integração entre ensino, 

pesquisa e extensão 
R 6 27 20 15 0 1 0 69 

 % 8,70% 39,13% 28,99% 21,74% 0,00% 1,45% 0,00% 100,00% 

          

Manutenção e expansão das 

atividades de ensino, 

pesquisa e extensão  

R 10 20 28 9 2 0 0 69 

 % 14,49% 28,99% 40,58% 13,04% 2,90% 0,00% 0,00% 100,00% 

          

Coerência entre cursos e 

atividades ofertadas e as 

demandas locais 

R 17 25 21 2 3 0 1 69 

 % 24,64% 36,23% 30,43% 2,90% 4,35% 0,00% 1,45% 100,00% 

Programas e ações de ensino 

(Orientação e apoio 

pedagógico, monitoria, 

tutoria, etc) 

R 19 32 13 3 2 0 0 

 

 % 27,54% 46,38% 18,84% 4,35% 2,90% 0,00% 0,00% 69 

         100,00% 
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Programas e ações de 

pesquisa (iniciação científica, 

inovação tecnológica etc ) 

R 11 36 15 5 1 0 1 69 

 % 15,94% 52,17% 21,74% 7,25% 1,45% 0,00% 1,45% 100,00% 

          

Programas e ações de 

extensão (projetos, empresa 

júnior, acompanhamento de 

egressos etc) 

R 13 22 20 11 1 0 2 69 

 % 18,84% 31,88% 28,99% 15,94% 1,45% 0,00% 2,90% 100,00% 

          

Programas de pós-graduação 

(especialização, mestrado e 

doutorado) 

R 4 20 21 12 8 0 4 69 

 % 5,80% 28,99% 30,43% 17,39% 11,59% 0,00% 5,80% 100,00% 

          

Oferta de cursos 

semipresenciais e a distância 
R 0 14 13 13 7 9 13 69 

 % 0,00% 20,29% 18,84% 18,84% 10,14% 13,04% 18,84% 100,00% 

          

Oferta de cursos de formação 

inicial e continuada (FIC) 
R 2 14 11 12 8 6 16 69 

 % 2,90% 20,29% 15,94% 17,39% 11,59% 8,70% 23,19% 100,00% 

          

Promoção de eventos e 

atividades científicas, 

artísticas, esportivas e 

culturais  

R 25 20 18 5 0 0 1 69 

 % 36,23% 28,99% 26,09% 7,25% 0,00% 0,00% 1,45% 100,00% 

          

Ações de combate à evasão à 

promoção do êxito escolar 
R 2 20 24 8 8 4 3 69 
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 % 2,90% 28,99% 34,78% 11,59% 11,59% 5,80% 4,35% 100,00% 

          

Parcerias institucionais para 

oferta de estágios  
R 4 21 17 10 3 2 12 69 

 % 5,80% 30,43% 24,64% 14,49% 4,35% 2,90% 17,39% 100,00% 

 

Uso de novas tecnologias nas 

atividades acadêmicas  

 

R 

 

5 

 

25 

 

21 

 

12 

 

4 

 

0 

 

2 
69 

Integração entre ensino, 

pesquisa e extensão 
% 7,25% 36,23% 30,43% 17,39% 5,80% 0,00% 2,90% 100,00% 

          

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade   

Atuação da ouvidoria R 8 29 11 4 3 1 13 69 

 % 11,59% 42,03% 15,94% 5,80% 4,35% 1,45% 18,84% 100,00% 

          

Canais de comunicação de 

relacionamento - 

transmitir/receber 

informações com o IFMG.  

R 16 24 17 7 3 0 2 69 

 % 23,19% 34,78% 24,64% 10,14% 4,35% 0,00% 2,90% 100,00% 

          

Canais de exposição da 

marca do IFMG 
R 12 21 22 8 6 0 0 69 

 % 17,39% 30,43% 31,88% 11,59% 8,70% 0,00% 0,00% 100,00% 

          

Canais de divulgação de 

informação 
R 8 21 21 9 7 0 3 69 

 % 11,59% 30,43% 30,43% 13,04% 10,14% 0,00% 4,35% 100,00% 

          

Divulgação do vestibular e 

processos seletivos 
R 10 16 15 15 6 2 5 69 

 % 14,49% 23,19% 21,74% 21,74% 8,70% 2,90% 7,25% 100,00% 
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A informação entregue aos 

usuários da instituição é 

completa, clara e ágil 

R 13 22 19 9 4 0 2 69 

Atuação da ouvidoria % 18,84% 31,88% 27,54% 13,04% 5,80% 0,00% 2,90% 100,00% 

          

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes   

Assistência ao aluno em 

situação de vulnerabilidade  
R 30 28 6 1 0 0 4 69 

 % 43,48% 40,58% 8,70% 1,45% 0,00% 0,00% 5,80% 100,00% 

          

Serviço de apoio ao aluno R 24 28 8 4 1 0 4 69 

 % 34,78% 40,58% 11,59% 5,80% 1,45% 0,00% 5,80% 100,00% 

          

Oferta de bolsas acadêmicas 

e apoio financeiro à 

participação em eventos e 

visitas técnicas 

R 21 25 16 2 0 0 5 69 

 % 30,43% 36,23% 23,19% 2,90% 0,00% 0,00% 7,25% 100,00% 

          

Inclusão, apoio e 

acompanhamento do aluno 

com necessidades 

educacionais especiais 

R 27 24 9 3 1 0 5 69 

 % 39,13% 34,78% 13,04% 4,35% 1,45% 0,00% 7,25% 100,00% 

          

Implantação e manutenção 

de grêmios e centros 

acadêmicos 

R 21 17 15 4 2 1 9 69 

 % 30,43% 24,64% 21,74% 5,80% 2,90% 1,45% 13,04% 100,00% 

R = Quantidade de respondentes  

% = Percentual de respondentes  
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Fonte: Questionários de Autoavaliação 2018 

 

 

 

Tabela 12 – Total de respondentes no Eixo 3 – Técnicos Administrativos (TAEs) 

TAEs  

 

EIXO 3 – POLÍTICAS 

ACADÊMICAS 

 

 

 

  

 

 

ÓTIMO 

    (1) 

 

 

BOM 

  (2) 

 

 

REGULAR 

      (3) 

 

 

RUIM 

   (4) 

 

 

PÉSSIMO 

    (5) 

 

 

INEXISTENTE 

 

 

NÃO SEI 

AVALIAR 

 

 

TOTAL 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão  

Integração entre ensino, 

pesquisa e extensão 
R 9 19 14 2 1 1 3 49 

 % 18,37% 38,78% 28,57% 4,08% 2,04% 2,04% 6,12% 100,00% 

          

Manutenção e expansão das 

atividades de ensino, 

pesquisa e extensão  

R 9 19 12 2 2 1 4 49 

 % 18,37% 38,78% 24,49% 4,08% 4,08% 2,04% 8,16% 100,00% 

          

Coerência entre cursos e 

atividades ofertadas e as 

demandas locais 

R 9 24 12 1 1 1 1 49 

 % 18,37% 48,98% 24,49% 2,04% 2,04% 2,04% 2,04% 100,00% 

Programas e ações de ensino 

(Orientação e apoio 

pedagógico, monitoria, 

tutoria, etc) 

R 13 18 13 0 1 1 3 49 

 % 26,53% 36,73% 26,53% 0,00% 2,04% 2,04% 6,12% 100,00% 
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Programas e ações de 

pesquisa (iniciação científica, 

inovação tecnológica etc ) 

R 9 15 17 2 0 1 5 49 

 % 18,37% 30,61% 34,69% 4,08% 0,00% 2,04% 10,20% 100,00% 

          

Programas e ações de 

extensão (projetos, empresa 

júnior, acompanhamento de 

egressos etc) 

R 7 14 15 7 2 1 3 49 

 % 14,29% 28,57% 30,61% 14,29% 4,08% 2,04% 6,12% 100,00% 

          

Programas de pós-graduação 

(especialização, mestrado e 

doutorado) 

R 8 11 19 8 1 1 1 49 

 % 16,33% 22,45% 38,78% 16,33% 2,04% 2,04% 2,04% 100,00% 

          

Oferta de cursos 

semipresenciais e a distância 
R 1 2 19 5 7 4 11 49 

 % 2,04% 4,08% 38,78% 10,20% 14,29% 8,16% 22,45% 100,00% 

          

Oferta de cursos de formação 

inicial e continuada (FIC) 
R 2 4 16 8 3 4 12 49 

 % 4,08% 8,16% 32,65% 16,33% 6,12% 8,16% 24,49% 100,00% 

          

Promoção de eventos e 

atividades científicas, 

artísticas, esportivas e 

culturais  

R 13 16 12 4 2 1 1 49 

 % 26,53% 32,65% 24,49% 8,16% 4,08% 2,04% 2,04% 100,00% 

          

Ações de combate à evasão à R 1 12 16 9 5 2 4 49 
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promoção do êxito escolar 

 % 2,04% 24,49% 32,65% 18,37% 10,20% 4,08% 8,16% 100,00% 

          

Parcerias institucionais para 

oferta de estágios  
R 4 10 18 5 3 1 8 49 

 % 8,16% 20,41% 36,73% 10,20% 6,12% 2,04% 16,33% 100,00% 

Uso de novas tecnologias nas 

atividades acadêmicas  
R 7 9 19 7 2 1 4 49 

 % 14,29% 18,37% 38,78% 14,29% 4,08% 2,04% 8,16% 100,00% 

          

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade  

Atuação da ouvidoria R 15 19 7 1 2 2 3 49 

 % 30,61% 38,78% 14,29% 2,04% 4,08% 4,08% 6,12% 100,00% 

          

Canais de comunicação de 

relacionamento - 

transmitir/receber 

informações com o IFMG.  

R 15 20 7 6 0 1 0 49 

 % 30,61% 40,82% 14,29% 12,24% 0,00% 2,04% 0,00% 100,00% 

          

Canais de exposição da 

marca do IFMG 
R 11 20 11 6 0 1 0 49 

 % 22,45% 40,82% 22,45% 12,24% 0,00% 2,04% 0,00% 100,00% 

          

Canais de divulgação de 

informação 
R 8 15 16 7 2 1 0 49 

 % 16,33% 30,61% 32,65% 14,29% 4,08% 2,04% 0,00% 100,00% 

          

Divulgação do vestibular e 

processos seletivos 
R 6 16 16 8 2 1 0 49 

 % 12,24% 32,65% 32,65% 16,33% 4,08% 2,04% 0,00% 100,00% 
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A informação entregue aos 

usuários da instituição é 

completa, clara e ágil 

R 8 15 18 6 1 1 0 49 

 % 16,33% 30,61% 36,73% 12,24% 2,04% 2,04% 0,00% 100,00% 

          

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes  

Assistência ao aluno em 

situação de vulnerabilidade  
R 18 18 9 1 0 1 2 49 

 % 36,73% 36,73% 18,37% 2,04% 0,00% 2,04% 4,08% 100,00% 

          

Serviço de apoio ao aluno R 18 15 9 0 1 1 5 49 

 % 36,73% 30,61% 18,37% 0,00% 2,04% 2,04% 10,20% 100,00% 

Oferta de bolsas acadêmicas 

e apoio financeiro à 

participação em eventos e 

visitas técnicas 

R 17 16 8 1 0 1 6 49 

 % 34,69% 32,65% 16,33% 2,04% 0,00% 2,04% 12,24% 100,00% 

          

Inclusão, apoio e 

acompanhamento do aluno 

com necessidades 

educacionais especiais 

R 12 20 9 2 1 1 4 49 

 % 24,49% 40,82% 18,37% 4,08% 2,04% 2,04% 8,16% 100,00% 

          

Implantação e manutenção 

de grêmios e centros 

acadêmicos 

R 9 17 10 5 1 1 6 49 

 % 18,37% 34,69% 20,41% 10,20% 2,04% 2,04% 12,24% 100,00% 

R = Quantidade de respondentes  

% = Percentual de respondentes  

Fonte: Questionários de Autoavaliação 2018 
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Tabela 13 – Total de respondentes no Eixo 3 – Comunidade Externa 

Comunidade Externa  

 

EIXO 3 – POLÍTICAS 

ACADÊMICAS 

 

 

 

  

 

 

ÓTIMO 

    (1) 

 

 

BOM 

  (2) 

 

 

REGULAR 

      (3) 

 

 

RUIM 

   (4) 

 

 

PÉSSIMO 

    (5) 

 

 

INEXISTENTE 

 

 

NÃO SEI 

AVALIAR 

 

 

TOTAL 

Dimensão 4: Comunicação de Atendimento aos Discentes   

Atuação da ouvidoria R 6 2 4 2 0 0 9 23 

 % 26,09% 8,70% 17,39% 8,70% 0,00% 0,00% 39,13% 100,00% 

          

Canais de comunicação de 

relacionamento - 

transmitir/receber 

informações com o IFMG.  

R 7 7 7 1 0 0 1 23 

 % 30,43% 30,43% 30,43% 4,35% 0,00% 0,00% 4,35% 100,00% 

          

Canais de exposição da 

marca do IFMG 
R 7 7 4 3 1 0 1 23 

 % 30,43% 30,43% 17,39% 13,04% 4,35% 0,00% 4,35% 100,00% 

          

Canais de divulgação de 

informação 
R 7 6 4 3 2 0 1 23 

 % 30,43% 26,09% 17,39% 13,04% 8,70% 0,00% 4,35% 100,00% 

          

Divulgação do vestibular e 

processos seletivos 
R 8 5 5 3 1 0 1 23 

 % 34,78% 21,74% 21,74% 13,04% 4,35% 0,00% 4,35% 100,00% 
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A informação entregue aos 

usuários da instituição é 

completa, clara e ágil 

R 7 6 7 1 0 0 2 23 

 % 30,43% 26,09% 30,43% 4,35% 0,00% 0,00% 8,70% 100,00% 

R = Quantidade de respondentes 

% = Percentual de respondentes  

Fonte: Questionários de Autoavaliação 2018 
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Análise geral do Eixo 3 

Neste eixo foi levantado dados para análise de três dimensões distintas, porém com o 

mesmo tema proposto: POLÍTICAS ACADÊMICAS. As três dimensões, objeto de análise 

foram: dimensão 02 (políticas para ensino, a pesquisa e a extensão), dimensão 04 

(comunicação com a sociedade) e dimensão 09 (políticas de atendimento ao estudante). 

Na dimensão 2 pudemos observar com avaliação positiva a integração entre ensino, 

pesquisa e extensão (62,83%); a manutenção e expansão das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão (57,89%), sobretudo entre os discentes (63,44%); a coerência entre cursos e 

atividades ofertadas e as demandas locais (69,41%); os programas e ações de ensino 

(77,30%); os programas e ações de pesquisa (67,11%) e finalmente a promoção de eventos e 

atividades científicas, artísticas, esportivas e culturais (68,09%). Já com avaliação negativa 

tivemos os programas de pós-graduação (59,54%); Oferta de cursos semipresenciais e a 

distância (81,25%); a oferta de cursos de formação inicial e continuada - FIC (74,01%); as 

ações de combate à evasão e a promoção do êxito escolar (56,25%), sobretudo entre docentes 

e TAE’s (68,12 e 73,47% respectivamente) finalizando com as parcerias institucionais para 

oferta de estágios (59,21%). No que se refere aos programas de ações de extensão (54,28% 

positivamente) e ao uso de novas tecnologias nas atividades acadêmicas (49,67% 

positivamente) tivemos um equilíbrio entre os respondentes. 

Na dimensão 4 pudemos observar com avaliação positiva os canais de comunicação 

institucional (71,56%), os canais de exposição da marca do IFMG (65,75%) e a divulgação do 

vestibular e processos seletivos (59,63%) sobretudo entre os discentes (72,04%). Com 

avaliação equilibrada tivemos os outros indicadores: atuação da ouvidoria e canais de 

divulgação de informação sendo avaliados negativamente com 52,91 e 55,05% 

respectivamente. 

Na dimensão 9 os indicadores foram avaliados positivamente pelos respondentes da 

seguinte forma: equilíbrio a implantação e manutenção de grêmios e centros acadêmicos com 

57,89%; assistência ao aluno em situação vulnerabilidade (75,99%); serviços de apoio ao 

aluno (70,39%); oferta de bolsas acadêmicas e apoio financeiro à participação em eventos e 

visitas técnicas (65,46%) e apoio e acompanhamento do aluno com necessidades educacionais 

específicas (67,11%). 
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Eixo 4: Políticas de Gestão – Comunidade Acadêmica  

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

5.1 Condições do ambiente de trabalho (relação interpessoal, clima organizacional, etc 

        Gráfico 41 - Condições do ambiente de trabalho. 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

De acordo com os resultados apresentados no gráfico da avaliação, para 86% dos 

docentes e 73% dos TAEs, a instituição apresenta boa estrutura organizacional e boas 

condições de trabalho. 
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5.2 Dimensionamento e alocação de servidores.  

        Gráfico 42 - Dimensionamento e alocação de servidores 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

O gráfico mostra que para 60%, dos docentes e 45% dos TAEs, a alocação e 

dimensionamento de pessoal atende as necessidades, indicando que é um quesito a ser 

observado junto aos servidores, em busca de melhorias. 
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5.3 Promoção de ações voltadas para saúde ocupacional e segurança do trabalho. 

        Gráfico 43 - Saúde ocupacional e segurança do trabalho 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

O gráfico mostra que apenas 49% dos docentes e 52% dos TAEs, avaliam como 

suficientes que as ações para promoção para saúde ocupacional e segurança do trabalho. 

Destacando que 20% dos TAEs as avaliaram como péssimas ou ruins. Também sugerindo 

ações juntos aos servidores, em busca de melhorias. 
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5.4 Formação continuada e capacitação de servidores. 

        Gráfico 44 - Formação continuada e capacitação de servidores 

 
            Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

 

Com relação a oportunidade para formação continuada e capacitação de servidores, os 

docentes avaliam positivamente com 61%, enquanto que 63% dos TAE’s, também avaliaram 

como bom ou ótimo, as oportunidades de formação continuada e capacitação de servidores. 
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5.5 Atuação da CIS (TAE) / CPPD (Docente) 

           Gráfico 45 - Atuação da CIS (TAE) / CPPD (Docente) 

 
           Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

Com relação a atuação da CIS (TAE) / CPPD (Docente), apenas 49% dos docentes e 

41%, dos TAEs apontam como ÓTIMA OU BOA. Enquanto 12 % dos docentes e 21% dos 

TAEs, não souberam avaliar, apontando uma possível falha de comunicação ou necessidade 

de melhorias na atuação. 
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5.6 Apoio financeiro para Incentivo à Qualificação (Graduação e Pós-Graduação) 

        Gráfico 46 - Apoio financeiro para incentivo à qualificação 

 
                  Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

Para aproximadamente 49% dos docentes e 55% dos TAEs, dos avaliaram como bom 

ou ótimo, o apoio e incentivo dado para a qualificação dos servidores. 
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5.7 Apoio financeiro para participação em cursos, eventos, divulgação de pesquisas/artigos e 

outros. 

               Gráfico 47 - Apoio financeiro para cursos, eventos, artigos e outros 

 
                 Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

De acordo com 48% dos docentes e 54% dos TAEs, classificam como bom ou ótimo, 

vale ressaltar que e para aproximadamente 35% dos docentes e 26% dos TAEs, consideram 

ruim e regular ou péssimo o apoio concedido, para cursos, eventos, artigos e outros. 
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5.8 Flexibilização da carga horária para servidor estudante 

        Gráfico 48 - Flexibilização da carga horária para servidor estudante 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

O gráfico mostra que 68% dos docentes e 70% dos TAEs, concordam que existe a 

flexibilização do horário de trabalho, para os servidores que estudam, avaliando como bom e 

ótimo, para os servidores conciliarem o trabalho com os estudos. 
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Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

6.1 Atuação da gestão do campus no atendimento às demandas e na solução de problemas. 

Gráfico 49 - Atendimento às demandas e solução de problemas pela gestão 

 
Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

Com relação ao atendimento às demandas e solução de problemas pela gestão, 

avaliam como positivo sendo que 62%, dos discentes, 74% dos docentes, 75% dos TAEs e 

69% da comunidade externa a classificam como bom ou ótimo, a maneira que é tratada as 

demandas e sugestões, bem como são resolvidos os problemas pela gestão. 
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6.2 Participação da comunidade acadêmica nos processos de tomada de decisão (Conselho 

Acadêmico, Colegiados de Cursos, etc).  

   Gráfico 50 - Participação da comunidade acadêmica nos processos de tomada de 

decisão  

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

Pela avaliação representada no gráfico 54% dos discentes, 68% dos docentes e 58% 

dos TAEs, entendem como boa ou ótima, a participação da comunidade acadêmica nos 

processos de tomada de decisão da instituição.  
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6.3 Cumprimento de normas, prazos, metas e ações previstas no PDI e no planejamento anual. 

        Gráfico 51 - Cumprimento do PDI e planejamento anual.  

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

  

As ações de cumprimento de prazos, normas e metas previstas no PDI, de acordo com 

a avaliação apresenta um resultado mediano, sendo avaliado para 52% dos discentes, 49% dos 

docentes e 47% dos TAEs, como bom ou ótimo, a execução do PDI e planejamento anual. 
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6.4 Organização e atuação dos setores administrativos. 

        Gráfico 52 - Setores administrativos 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

Pelo resultado expresso no gráfico 60% dos discentes, 64% dos docentes e 68% dos 

TAEs aprova a organização, atuação dos setores administrativos, avaliando-os como bons ou 

ótimos. 
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6.5 Organização e atuação dos setores de apoio acadêmico. 

        Gráfico 53 - Setores de apoio acadêmico 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

No ponto de vista de 64% dos discentes, 69% dos docentes e 70% dos TAEs, 

expressando que aprovam a organização, atuação dos setores de apoio acadêmico, avaliando-a 

como bom ou ótimo. 
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6.6 Integração entre o trabalho desenvolvido na Reitoria e no campus.  

         Gráfico 54 - Integração entre Reitoria e campus 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

Apenas 34% dos docentes e 31% dos TAEs, consideram com boa ou ótima, a 

integração entre o trabalho desenvolvido na Reitoria e no Campus. Tendo uma avaliação 

como ruim. Regular, péssimo ou inexistente por parte de 45% dos docentes e 50% dos TAEs. 

O gráfico também mostra que 21% dos docentes e 14% dos TAEs deram como resposta não 

sei avaliar. 
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Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

10.1 Compatibilidade entre as atividades ofertadas e os recursos financeiros disponíveis para 

execução. 

        Gráfico 55 - Atividades ofertadas e recursos financeiros 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

O resultado no gráfico da avaliação mostra que para 50% dos docentes e 45% dos 

TAEs, consideram como ótima ou boa, no entanto 20% dos docentes e 14% dos TAEs, não 

souberam avaliar a compatibilidade entre as atividades ofertadas e os recursos financeiros 

disponíveis para execução. 
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10.2 Transparência e divulgação da aplicação dos recursos financeiros. 

        Gráfico 56 - Transparência e divulgação da aplicação dos recursos financeiros 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

Pela avaliação, 48% dos docentes e 59% dos TAEs, consideram como ótima ou boa, 

no entanto 18% dos docentes desconhecem a transparência e divulgação da aplicação dos 

recursos financeiros.  
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Tabela 14 – Total de respondentes no Eixo 4 – Discentes 

DISCENTES  

 

EIXO 4 – POLÍTICAS DE 

GESTÃO  

 

 

 

  

 

 

ÓTIMO 

    (1) 

 

 

BOM 

  (2) 

 

 

REGULAR 

      (3) 

 

 

RUIM 

   (4) 

 

 

PÉSSIMO 

    (5) 

 

 

INEXISTENTE 

 

 

NÃO SEI 

AVALIAR 

 

 

TOTAL 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição   

Atuação da gestão do campus 

no atendimento às demandas 

e na solução de problemas 

R 55 62 40 13 10 2 4 186 

 % 29,57% 33,33% 21,51% 6,99% 5,38% 1,08% 2,15% 100,00% 

          

Participação da comunidade 

acadêmica nos processos de 

tomada de decisão (Conselho 

Acadêmica, Colegiado de 

Cursos, etc) 

R 43 58 40 18 10 1 16 186 

 % 23,12% 31,18% 21,51% 9,68% 5,38% 0,54% 8,60% 100,00% 

          

Cumprimento de normas, 

prazos, metas, e ações 

previstas no PDI e plano 

anual 

R 50 48 29 14 12 1 32 186 

 % 26,88% 25,81% 15,59% 7,53% 6,45% 0,54% 17,20% 100,00% 

          

Organização e atuação dos 

setores administrativos  
R 55 56 36 14 10 1 14 186 

 

 
% 29,57% 30,11% 19,35% 7,53% 5,38% 0,54% 7,53% 100,00% 

Organização e atuação dos R 53 67 30 13 10 1 12 186 
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setores de apoio acadêmico 

 % 28,49% 36,02% 16,13% 6,99% 5,38% 0,54% 6,45% 100,00% 

R = Quantidade de respondentes  

% = Percentual de respondentes  

Fonte: Questionários de Autoavaliação 2018 

 

Tabela 15 – Total de respondentes no Eixo 4 – Docentes 

DOCENTES  

 

EIXO 4 – POLÍTICAS DE 

GESTÃO  

 

 

 

  

 

 

ÓTIMO 

    (1) 

 

 

BOM 

  (2) 

 

 

REGULAR 

      (3) 

 

 

RUIM 

   (4) 

 

 

PÉSSIMO 

    (5) 

 

 

INEXISTENTE 

 

 

NÃO SEI 

AVALIAR 

 

 

TOTAL 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal  

Condições do ambiente de 

trabalho (relação 

interpessoal, clima 

organizacional, etc) 

R 30 29 8 0 2 0 0 69 

 % 43,48% 42,03% 11,59% 0,00% 2,90% 0,00% 0,00% 100,00% 

          

Dimensionamento e alocação 

de servidores 
R 20 21 19 5 1 0 3 69 

 % 28,99% 30,43% 27,54% 7,25% 1,45% 0,00% 4,35% 100,00% 

          

Promoção de ações voltadas 

para saúde ocupacional e 

segurança do trabalho 

R 10 24 19 7 1 2 6 69 

 % 14,49% 34,78% 27,54% 10,14% 1,45% 2,90% 8,70% 100,00% 

          

Formação continuada e 

capacitação de servidores 
R 12 30 17 5 0 1 4 69 
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 % 17,39% 43,48% 24,64% 7,25% 0,00% 1,45% 5,80% 100,00% 

          

Atuação da CIS (TAE) / 

CPPD (Docente) 
R 10 24 18 7 1 0 9 69 

 % 14,49% 34,78% 26,09% 10,14% 1,45% 0,00% 13,04% 100,00% 

          

Apoio financeiro para 

Incentivo à Qualificação 

(Graduação e Pós-

Graduação) 

R 10 24 20 4 2 0 9 69 

 % 14,49% 34,78% 28,99% 5,80% 2,90% 0,00% 13,04% 100,00% 

          

Apoio financeiro para 

participação em cursos, 

eventos, divulgação de 

pesquisas/artigos e outros 

R 11 21 13 6 5 0 13 69 

 % 15,94% 30,43% 18,84% 8,70% 7,25% 0,00% 18,84% 100,00% 

          

Flexibilização da carga 

horária para servidor 

estudante 

R 20 26 7 0 0 0 16 69 

 % 28,99% 37,68% 10,14% 0,00% 0,00% 0,00% 23,19% 100,00% 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição   

Atuação da gestão do campus 

no atendimento às demandas 

e na solução de problemas 

R 20 31 7 8 2 0 1 69 

 % 28,99% 44,93% 10,14% 11,59% 2,90% 0,00% 1,45% 100,00% 

          

Participação da comunidade 

acadêmica nos processos de 

tomada de decisão (Conselho 

Acadêmica, Colegiado de 

R 17 29 16 1 2 0 4 69 
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Cursos, etc) 

 % 24,64% 42,03% 23,19% 1,45% 2,90% 0,00% 5,80% 100,00% 

          

Cumprimento de normas, 

prazos, metas, e ações 

previstas no PDI e plano 

anual 

R 12 22 14 5 1 2 13 69 

 % 17,39% 31,88% 20,29% 7,25% 1,45% 2,90% 18,84% 100,00% 

          

Organização e atuação dos 

setores administrativos 
R 15 30 14 7 1 0 2 69 

 % 21,74% 43,48% 20,29% 10,14% 1,45% 0,00% 2,90% 100,00% 

          

Organização e atuação dos 

setores de apoio acadêmico 
R 13 34 15 5 1 0 1 69 

 % 18,84% 49,28% 21,74% 7,25% 1,45% 0,00% 1,45% 100,00% 

          

Integração entre o trabalho 

desenvolvido na Reitoria e no 

campus 

R 7 17 17 5 6 1 16 69 

 % 10,14% 24,64% 24,64% 7,25% 8,70% 1,45% 23,19% 100,00% 

          

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira   

Compatibilidade entre as 

atividades ofertadas e os 

recursos financeiros 

disponíveis para execução 

R 12 23 12 6 2 0 14 69 

 % 17,39% 33,33% 17,39% 8,70% 2,90% 0,00% 20,29% 100,00% 

          

Transparência e divulgação 

da aplicação dos recursos 

financeiros  

R 17 15 17 5 1 2 12 69 
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 % 24,64% 21,74% 24,64% 7,25% 1,45% 2,90% 17,39% 100,00% 

R = Quantidade de respondentes  

% = Percentual de respondentes  

Fonte: Questionários de Autoavaliação 2018 

 

Tabela 16 – Total de respondentes no Eixo 4 – Técnicos Administrativos (TAEs) 

TAEs  

 

EIXO 4 – POLÍTICAS DE 

GESTÃO  

 

 

 

  

 

 

ÓTIMO 

    (1) 

 

 

BOM 

  (2) 

 

 

REGULAR 

      (3) 

 

 

RUIM 

   (4) 

 

 

PÉSSIMO 

    (5) 

 

 

INEXISTENTE 

 

 

NÃO SEI 

AVALIAR 

 

 

TOTAL 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal  

Condições do ambiente de 

trabalho (relação 

interpessoal, clima 

organizacional, etc) 

R 14 22 9 2 1 1 0 49 

 % 28,57% 44,90% 18,37% 4,08% 2,04% 2,04% 0,00% 100,00% 

          

Dimensionamento e alocação 

de servidores 
R 7 16 17 5 2 1 1 49 

 % 14,29% 32,65% 34,69% 10,20% 4,08% 2,04% 2,04% 100,00% 

          

Pomoção de ações voltadas 

para saúde ocupacional e 

segurança do trabalho 

R 6 20 12 6 4 1 0 49 

 % 12,24% 40,82% 24,49% 12,24% 8,16% 2,04% 0,00% 100,00% 

          

Formação continuada e 

capacitação de servidores 
R 13 18 12 2 3 1 0 49 

 % 26,53% 36,73% 24,49% 4,08% 6,12% 2,04% 0,00% 100,00% 
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Atuação da CIS (TAE) / 

CPPD (Docente) 
R 4 16 9 5 3 1 11 49 

 % 8,16% 32,65% 18,37% 10,20% 6,12% 2,04% 22,45% 100,00% 

          

Apoio financeiro para 

Incentivo à Qualificação 

(Graduação e Pós-

Graduação) 

R 13 17 11 2 3 1 2 49 

 % 26,53% 34,69% 22,45% 4,08% 6,12% 2,04% 4,08% 100,00% 

          

Apoio financeiro para 

participação em cursos, 

eventos, divulgação de 

pesquisas/artigos e outros 

R 10 17 9 4 4 1 4 49 

 % 20,41% 34,69% 18,37% 8,16% 8,16% 2,04% 8,16% 100,00% 

          

Flexibilização da carga 

horária para servidor 

estudante 

R 18 16 8 1 1 1 4 49 

 % 36,73% 32,65% 16,33% 2,04% 2,04% 2,04% 8,16% 100,00% 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição   

Atuação da gestão do campus 

no atendimento às demandas 

e na solução de problemas 

R 8 29 10 0 1 1 0 49 

 % 16,33% 59,18% 20,41% 0,00% 2,04% 2,04% 0,00% 100,00% 

          

Participação da comunidade 

acadêmica nos processos de 

tomada de decisão (Conselho 

Acadêmica, Colegiado de 

Cursos, etc) 

R 10 18 14 1 2 1 3 49 
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 % 20,41% 36,73% 28,57% 2,04% 4,08% 2,04% 6,12% 100,00% 

          

Cumprimento de normas, 

prazos, metas, e ações 

previstas no PDI e plano 

anual 

R 2 21 12 2 1 1 10 49 

 % 4,08% 42,86% 24,49% 4,08% 2,04% 2,04% 20,41% 100,00% 

          

Organização e atuação dos 

setores administrativos 
R 12 21 15 0 0 1 0 49 

 % 24,49% 42,86% 30,61% 0,00% 0,00% 2,04% 0,00% 100,00% 

          

 

Organização e atuação dos 

setores de apoio acadêmico 

R 11 23 11 2 0 1 1 49 

 % 22,45% 46,94% 22,45% 4,08% 0,00% 2,04% 2,04% 100,00% 

          

Integração entre o trabalho 

desenvolvido na Reitoria e no 

campus 

R 1 14 20 5 1 1 7 49 

 % 2,04% 28,57% 40,82% 10,20% 2,04% 2,04% 14,29% 100,00% 

          

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira   

Compatibilidade entre as 

atividades ofertadas e os 

recursos financeiros 

disponíveis para execução 

R 9 13 16 2 1 1 7 49 

 % 18,37% 26,53% 32,65% 4,08% 2,04% 2,04% 14,29% 100,00% 

          

Transparência e divulgação 

da aplicação dos recursos 

financeiros  

R 14 15 12 3 3 1 1 49 
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 % 28,57% 30,61% 24,49% 6,12% 6,12% 2,04% 2,04% 100,00% 

R = Quantidade de respondentes  

% = Percentual de respondentes  

Fonte: Questionários de Autoavaliação 2018 

 

 

Tabela 17 – Total de respondentes no Eixo 4 – Comunidade Externa 

COMUNIDADE EXTERNA  

 

EIXO 4 – POLÍTICAS DE 

GESTÃO  

 

 

 

  

 

 

ÓTIMO 

    (1) 

 

 

BOM 

  (2) 

 

 

REGULAR 

      (3) 

 

 

RUIM 

   (4) 

 

 

PÉSSIMO 

    (5) 

 

 

INEXISTENTE 

 

 

NÃO SEI 

AVALIAR 

 

 

TOTAL 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição   

Atuação da gestão do campus 

no atendimento às demandas 

e na solução de problemas 

R 5 11 3 1 1 0 2 23 

 % 21,74% 47,83% 13,04% 4,35% 4,35% 0,00% 8,70% 100,00% 

R = Quantidade de respondentes  

% = Percentual de respondentes  

Fonte: Questionários de Autoavaliação 2018. 
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ANÁLISE GERAL DO EIXO 4: Políticas de Gestão – Comunidade Acadêmica 

 

Dentro da avaliação neste eixo foram abordadas questões ligadas a três dimensões 

distintas, para que os participantes expressassem seus pontos de vistas relativos ao tema: 

POLÍTICAS DE GESTÃO – COMUNIDADE ACADÊMICA. As três dimensões, objeto de 

análise foram: Dimensão 5: Políticas de Pessoal Dimensão, 6: Organização e Gestão da 

Instituição e Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira. 

 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 

Condições do ambiente de trabalho. 

As condições do ambiente de trabalho (relação interpessoal, clima organizacional, etc) 

é uma potencialidade do campus, tendo sido avaliado de maneira positiva tanto pelos docentes 

quanto pelos técnicos administrativos, uma vez que o somatório de respostas “ótimo” e “bom” 

foi 86% dos docentes e 73% dos TAEs.  

 

Dimensionamento e alocação de servidores 

Enquanto que o dimensionamento e alocação de servidores obtiveram 60%, dos 

docentes e 45% dos TAEs, como bom e ótimo, indicando que é um quesito a ser observado 

junto aos servidores, em busca ajustes. 

 

Saúde ocupacional e segurança do trabalho 

A Promoção de ações voltadas para saúde ocupacional e segurança do trabalho é uma 

questão que merece atenção por parte da gestão institucional, sendo que para 49% dos 

docentes e 52% dos TAEs, avaliam como suficientes que as ações para promoção para saúde 

ocupacional e segurança do trabalho. Na avaliação realizada foi considerada regular, ruim, 

péssimo ou inexistente por 42% dos docentes e 45% dos TAEs, indicando que é recomendado 

ações que resultem na melhoria de indicadores da saúde ocupacional e segurança do trabalho. 
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Formação continuada e capacitação de servidores 

 A avaliação da Formação continuada e capacitação de servidores apresentou valores 

satisfatórios, sendo avaliada positivamente como ótima ou boa para 61% dos docentes, 

enquanto que 63% dos TAE’s,  podendo vir a ser uma potencialidade. 

 

 

Atuação da CIS (TAE) / CPPD (Docente) 

Com relação a atuação da CIS (TAE) / CPPD (Docente), apresentou um resultado 

fraco pois apenas 49% dos docentes e 41%, dos TAEs apontam como ÓTIMA OU BOA. 

Enquanto 12 % dos docentes e 21% dos TAEs, não souberam avaliar, apontando uma possível 

falha de comunicação ou necessidade de melhorias na atuação. 

 

Apoio financeiro para incentivo à qualificação 

Quando avaliado o Apoio financeiro para cursos, eventos, artigos e outros de acordo 

com 49% dos docentes e 55% dos TAEs, classificam como bom ou ótimo. Vale ressaltar que 

para aproximadamente 38% dos docentes e 25% dos TAEs, consideram ruim e regular ou 

péssimo o apoio concedido, para cursos, eventos, artigos e outros, evidenciando que é uma 

área pode ser trabalhada em busca de resultados melhores, para fortalecer a instituição. 

 

Flexibilização da carga horária para servidor estudante 

Com relação a flexibilização do horário, para servidores estudantes, a avaliação 

confirma que é uma potencialidade do Campus com 68% dos docentes e 70% dos TAEs, 

avaliando como bom e ótimo, a oportunidade oferecida para os servidores conciliarem o 

trabalho com os estudos. 

 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 

Atendimento às demandas e solução de problemas pela gestão 

A atuação da gestão do campus no atendimento às demandas e na solução de 

problemas pode ser considerada uma grande potencialidade sob a avaliação das três categorias 

da comunidade acadêmica (discentes, docentes e técnicos administrativos), obtendo avaliação 

positiva “Ótimo” e “Bom” 62%, dos discentes, 74% dos docentes, 75% dos TAEs e 69% da 



 
 

120 

comunidade externa a classificam como bom ou ótimo, a maneira que é tratada as demandas e 

sugestões, bem como são resolvidos os problemas pela gestão. 

 

Participação da comunidade acadêmica nos processos de tomada de decisão  

A Participação da comunidade acadêmica nos processos de tomada de decisão, 

também teve uma avaliação com maior tendência para uma satisfação por parte dos 

respondentes 54% dos discentes, 68% dos docentes e 58% dos TAEs que entendem como boa 

ou ótima. 

 

Cumprimento do PDI e planejamento anual. 

A avaliação do Cumprimento de normas, prazos, metas e ações previstas no PDI e no 

planejamento anual apresentaram valores medianos fracos de 52% dos discentes, 49% dos 

docentes e 47% dos TAEs, como bom ou ótimo.  

 

Setores administrativos  

No ponto de vista de 60% dos discentes, 64% dos docentes e 68% dos TAEs, 

expressando que aprovam a organização, atuação dos setores administrativos e de apoio 

acadêmico, avaliando-a como bom ou ótimo, constituindo em uma potencialidade da 

instituição. 

 

Setores de apoio acadêmico 

A Organização de apoio acadêmico também é outro setor com avaliação positiva nas 

três categorias da comunidade acadêmica, do ponto de vista de 64% dos discentes, 69% dos 

docentes e 70% dos TAEs, expressando que aprovam a organização e atuação como “ÓTIMO 

ou BOM”, constituindo também em mais uma das potencialidades do campus.  

 

Integração entre Reitoria e campus 

Na percepção de apenas 34% dos docentes e 31% dos TAEs, a Integração entre o 

trabalho desenvolvido na Reitoria e no Campus ´”BOM ou ÓTIMO”, enquanto 45% dos 

docentes e 50% dos TAEs avaliam como Ruim. Regular, Péssimo ou Inexistente, embora os 

valores não indiquem um aspecto negativo, este é um tópico que merece atenção, para 

alcançar melhorias. 
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Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 

Atividades ofertadas e recursos financeiros 

Os itens avaliados em relação a Sustentabilidade Financeira das atividades ofertadas e 

os recursos financeiros disponíveis para 50% dos docentes e 45% dos TAEs, consideram 

como “ÒTIMO ou BOM”, no entanto 20% dos docentes e 14% dos TAEs, não souberam 

avaliar a compatibilidade entre as atividades ofertadas e os recursos financeiros disponíveis 

para execução, fazendo que esta dimensão seja um ponto a ser trabalho, seja com divulgação 

e ações que levem aos servidores a terem um maior conhecimento da realidade financeira da 

instituição. 

 

Transparência e divulgação da aplicação dos recursos financeiros 

Com relação a execução e Transparência e divulgação da aplicação dos recursos 

financeiros não apresentaram avaliações com grandes destaques, sendo avaliado por  48% dos 

docentes e 59% dos TAEs, como “ÓTIMO ou BOM”, sendo importante ressaltar que 18% 

dos docentes não souberam avaliar as atividades de transparência da instituição.  

Os resultados sugerem a necessidade de informar os servidores dos canais que tem as 

informações disponíveis, para que eles acompanhem as ofertas e aplicação dos recursos 

disponíveis para a execução principalmente em função dos recentes cortes que ocorreram no 

orçamento. 
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Eixo 5: Infraestrutura Física  

 

Para isso foram levantados dados com base no questionário da avaliação institucional 

2018 realizada com discentes, docentes e técnicos administrativos sobre as condições de 

segurança, iluminação, limpeza e ventilação bem como as dimensões, equipamentos e 

mobiliários dos seguintes setores da instituição:  

1. Salas de aula,  

2. Laboratórios; 

3.  Biblioteca. 

 

   Também foram analisados os Serviços de TI, além da Limpeza e conservação 

de outros espaços físicos (banheiros, áreas de convivências, auditórios, quadras, cantina) 

resultando nos gráficos abaixo e suas respectivas interpretações.  
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Dimensão 7: Infraestrutura Física 

7.1 Condições físicas do setor (ventilação, iluminação, acústica, mobiliário, limpeza) 

        Gráfico 57 - Condições físicas do setor 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

As condições físicas dos setor, apesar de terem sido bem avaliados pelos docentes e 

TAEs, com 69,57% e 65,31%, respectivamente, sugere que melhore um pouco mais tais 

condições para que supere o índice esperado alcançando pelo menos os 70%. 
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7.2 Disponibilidade de material de consumo no setor 

Gráfico 58 - Disponibilidade de material de consumo no setor 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

Disponibilidade de material de consumo no setor foi bem avaliada por docentes e 

TAE’s. Para 71,01% dos docentes e 67,34% dos TAE”s elas são ótimas e boas.  

  Todavia 24,63% dos docentes e 30,62% dos TAE’s avaliaram com regular ou ruim 

esta mesma disponibilidade de material de consumo no setor demonstrando sua insatisfação. 
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7.3 Condições das salas de aula (quantidade, dimensão, mobiliário, iluminação, limpeza, 

ventilação etc). 

                 Gráfico 59 - Condições das salas de aula. 

 
                 Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

De acordo com os resultados das condições das salas de aula, na avaliação 

institucional de 2018, para 52,17% dos docentes e 62,36% dos discentes, a instituição 

apresenta boas condições nos itens avaliados, como: quantidade, dimensão, mobiliário, 

ventiladores. 
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7.4 Condições dos laboratórios (segurança, quantidade, dimensão, equipamentos, iluminação, 

limpeza, ventilação etc).  

             Gráfico 60 - Condições dos laboratórios 

 
          Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

As condições dos laboratórios também foram bem avaliados, melhores que salas de 

aula, como mostra o gráfico.  

Os 69,89% discentes e 55,07% docentes respondentes, consideram que tais condições 

os satisfazem. 
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7.5 Condições da biblioteca (dimensão, iluminação, acervo bibliográfico, limpeza, ventilação 

etc). 

            Gráfico 61 - Condições da biblioteca. 

 
               Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

O resultado do gráfico evidencia a satisfação tanto dos docentes quanto dos discentes 

em relação às condições da Biblioteca.  

Os discentes avaliaram em 72,04% como ótimo e bom, enquanto os docentes avaliaram em 

75,36%, os mesmos conceitos. 
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7.6 Limpeza e conservação de outros espaços físicos (banheiros, áreas de convivências, 

auditórios, quadras, cantina etc 

        Gráfico 62 - Limpeza e conservação de outros espaços físicos. 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

Sobre os dados levantados neste item a percepção e avaliação dos respondentes foram 

as que mais se aproximaram, estando satisfeitos 69,89% dos discentes, 67,22% dos docentes e 

69,39% dos TAEs. 
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7.7 Acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.  

        Gráfico 63 - Acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

De acordo com a análise dos resultados obtidos  no item acessibilidade para pessoas 

com mobilidade reduzida, discentes 56,45%, docentes 46,37% e TAEs 42,86%,  os 

respondentes não estão satisfeitos com o que a instituição disponibiliza para tais pessoas, pois 

os conceitos ótimos e bom ficaram abaixo do esperado, sendo necessário levantar e corrigir 

falhas para proporcionar melhor acesso às pessoas que necessitam.  
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7.8 Serviços de TI (acesso à internet, Meu IFMG, Moodle, sistema Conecta etc) 

        Gráfico 64 -  Serviços de TI 

 
        Fonte: Questionários de autoavaliação IFMG 2018 

 

Dos 56,45¨% discentes, 71,02%¨ docentes e 63,27% TAEs respondentes, avaliaram em 

bom ou ótimo os serviços de TI oferecidos pelo Instituto. O que demonstra um bom nível de 

satisfação com os serviços oferecidos. 
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Tabela 18 – Total de respondentes no Eixo 5 – Discentes 

DISCENTES  

 

EIXO 5 – 

INFRAESTRUTURA 

FÍSICA  

  

 

ÓTIMO 

    (1) 

 

 

BOM 

  (2) 

 

 

REGULAR 

      (3) 

 

 

RUIM 

   (4) 

 

 

PÉSSIMO 

    (5) 

 

 

INEXISTENTE 

 

 

NÃO SEI 

AVALIAR 

 

 

TOTAL 

Dimensão 7: Infraestrutura Física  

Condições das salas da aula 

(quantidade, dimensão, 

mobiliário, iluminação, 

limpeza, ventilação, etc) 

R 62 54 37 11 9 2 11 186 

 % 33,33% 29,03% 19,89% 5,91% 4,84% 1,08% 5,91% 0,00% 

          

Condições dos laboratórios 

(segurança, quantidade, 

equipamentos, iluminação, 

limpeza, ventilação, etc) 

R 75 55 30 9 12 1 4 186 

 

 % 40,32% 29,57% 16,13% 4,84% 6,45% 0,54% 2,15% 0,00% 

          

Condições da biblioteca 

(dimensão, iluminação, 

acervo bibliográfico, 

R 81 53 26 12 11 0 3 186 
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limpeza, ventilação, etc) 

 % 43,55% 28,49% 13,98% 6,45% 5,91% 0,00% 1,61% 0,00% 

          

Limpeza e conservação de 

outros espaços físicos 

(banheiros, áreas de 

convivências, auditórios, 

quadras, cantina, etc) 

R 76 54 27 12 11 0 6 186 

 % 40,86% 29,03% 14,52% 6,45% 5,91% 0,00% 3,23% 0,00% 

          

Acessibilidade para pessoas 

com mobilidade reduzida R 53 52 26 13 10 0 32 186 

 % 28,49% 27,96% 13,98% 6,99% 5,38% 0,00% 17,20% 100,00% 

          

Serviço de TI (acesso à 

internet, Meu IFMG, 

Moodle, sistema Conecta, 

etc) 

R 55 50 39 21 19 0 2 186 

 % 29,57% 26,88% 20,97% 11,29% 10,22% 0,00% 1,08% 0,00% 

                 R = Quantidade de respondentes  

                 % = Percentual de respondentes  

                 Fonte: Questionários de Autoavaliação 2018 
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Tabela 19 – Total de respondentes no Eixo 5 – Docentes 

DOCENTES  

 

EIXO 5 – 

INFRAESTRUTURA 

FÍSICA  

 

 

 

 

ÓTIMO 

    (1) 

 

 

BOM 

  (2) 

 

 

REGULAR 

      (3) 

 

 

RUIM 

   (4) 

 

 

PÉSSIMO 

    (5) 

 

 

INEXISTENTE 

 

 

NÃO SEI 

AVALIAR 

 

 

TOTAL 

Dimensão 7: Infraestrutura Física  

Condições físicas do setor 

(ventilação, iluminação, 

acústica, mobiliário, 

limpeza) 

R 4 44 14 6 1 0 0 69 

 % 5,80% 63,77% 20,29% 8,70% 1,45% 0,00% 0,00% 0,00% 

          

Disponibilidade de material 

de consumo no setor R 25 24 10 7 3 0 0 69 

 % 36,23% 34,78% 14,49% 10,14% 4,35% 0,00% 0,00% 0,00% 

          

Condições das salas da aula 

(quantidade, dimensão, 

mobiliário, iluminação, 

limpeza, ventilação, etc) 

R 

 

 

 

 

11 25 18 8 2 1 4 69 

 % 

 

15,94% 36,23% 26,09% 11,59% 2,90% 1,45% 5,80% 0,00% 
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Condições dos laboratórios 

(segurança, quantidade, 

equipamentos, iluminação, 

limpeza, ventilação, etc) 

R 

 

 

 

 

11 27 13 9 3 0 6 69 

 % 

 

15,94% 39,13% 18,84% 13,04% 4,35% 0,00% 8,70% 0,00% 

          

Condições da biblioteca 

(dimensão, iluminação, 

acervo bibliográfico, 

limpeza, ventilação, etc) 

R 

 

 

 

 

24 28 13 2 1 0 1 69 

 % 

 

34,78% 40,58% 18,84% 2,90% 1,45% 0,00% 1,45% 0,00% 

          

Limpeza e conservação de 

outros espaços físicos 

(banheiros, áreas de 

convivências, auditórios, 

quadras, cantina, etc) 

R 

 

 

 

 

 

 

17 28 12 6 1 0 5 69 

 % 

 

24,64% 40,58% 17,39% 8,70% 1,45% 0,00% 7,25% 0,00% 

          

Acessibilidade para pessoas 

com mobilidade reduzida R 8 24 18 4 3 0 12 69 
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 % 11,59% 34,78% 26,09% 5,80% 4,35% 0,00% 17,39% 0,00% 

          

Serviço de TI (acesso à 

internet, Meu IFMG, 

Moodle, sistema Conecta, 

etc) 

R 

 

 

 

 

20 29 16 2 2 0 0 69 

 % 

 

28,99% 42,03% 23,19% 2,90% 2,90% 0,00% 0,00% 0,00% 

                  R = Quantidade de respondentes  

                  % = Percentual de respondentes  

                  Fonte: Questionários de Autoavaliação 2018 

 

Tabela 20 – Total de respondentes no Eixo 5 – Técnicos Administrativos (TAEs) 

TAEs  

 

EIXO 5 – 

INFRAESTRUTURA 

FÍSICA  

  

 

ÓTIMO 

    (1) 

 

 

BOM 

  (2) 

 

 

REGULAR 

      (3) 

 

 

RUIM 

   (4) 

 

 

PÉSSIMO 

    (5) 

 

 

INEXISTENTE 

 

 

NÃO SEI 

AVALIAR 

 

 

TOTAL 

Dimensão 7: Infraestrutura Física  

Condições físicas do setor 

(ventilação, iluminação, 

acústica, mobiliário, 

limpeza) 

R 12 20 10 5 1 1 0 49 

 % 24,49% 40,82% 20,41% 10,20% 2,04% 2,04% 0,00% 0,00% 
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Disponibilidade de material 

de consumo no setor R 18 15 8 7 0 1 0 49 

 % 36,73% 30,61% 16,33% 14,29% 0,00% 2,04% 0,00% 0,00% 

          

Limpeza e conservação de 

outros espaços físicos 

(banheiros, áreas de 

convivências, auditórios, 

quadras, cantina, etc) 

R 14 20 9 3 2 0 1 49 

 % 28,57% 40,82% 18,37% 6,12% 4,08% 0,00% 2,04% 0,00% 

          

Acessibilidade para pessoas 

com mobilidade reduzida R 7 14 13 5 2 0 8 49 

 % 14,29% 28,57% 26,53% 10,20% 4,08% 0,00% 16,33% 0,00% 

          

Serviço de TI (acesso à 

internet, Meu IFMG, 

Moodle, sistema Conecta, 

etc) 

R 12 19 9 3 2 0 4 49 

 % 24,49% 38,78% 18,37% 6,12% 4,08% 0,00% 8,16% 0,00% 

                  R = Quantidade de respondentes 

                   % = Percentual de respondentes 

                   Fonte: Questionários de Autoavaliação 2018
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Análise do eixo 5: 

De um modo geral as condições físicas dos setores foram bem avaliadas pelos respondentes, 

em 2018. 

Os mesmos consideram as condições da Biblioteca, Serviços de TI, Salas de aula, 

Laboratórios, Disponibilidade de materiais de consumo e Limpeza e conservação, satisfatórios, com 

índices mais elevados de aprovação. Contudo, o setor de Acessibilidade para pessoas com mobilidade 

reduzida requer um olhar mais atento do Instituto, pois numa média de mais de 29% dos respondentes, 

consideram-no regular ou ruim. 

Destaca-se que o setor acima citado, também recebeu uma avaliação ruim em 2017, ficando 

abaixo do esperado. 

Faz-se necessário promover políticas de melhoria para atender às pessoas que necessitam de 

acesso compatível com sua limitação física. 
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2.4.2. Quadro Diagnóstico Geral 

 

A partir da análise dos dados, o relatório apresenta um quadro diagnóstico geral do campus, 

conforme a escala abaixo: 

Quadro 4 – Escala indicativa de ações 

Avaliação Positiva Ações 

Acima de 70% Continuar 

Entre 50% e 70% Desenvolver 

Abaixo 50% Corrigir 
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Quadro 5 – Diagnóstico da situação atual do IFMG – Bambuí e ações propostas 

 

Eixo Dimensão Indicador 
Avaliação 

positiva 
Ação Proposta 

      

I 

Planejamento e Avaliação 

Institucional 

Planejamento e 

Avaliação 

Metodologia e coleta de dados da 

autoavaliação institucional 
64,96% Desenvolver 

Inserir o questionário no 

sistema Conecta. 

 

Ampliar as estratégias de 

divulgação dos resultados, os 

quais devem ser discutidos 

em reuniões, palestras, 

gravação de vídeos, etc. 

 

Continuar com a divulgação 

por meio da confecção de 

panfletos, banners, adesivos, 

notícias no site institucional, 

Facebook, WhatsApp, e-

mails, etc. 

 

Conscientizar os atores 

envolvidos 

 

 

Divulgação dos resultados da 

autoavaliação institucional 
54,25% Desenvolver  

Contribuição da autoavaliação 

institucional para a melhoria do IFMG 
56,01% Desenvolver 
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II 

Desenvolvimento 

Institucional 

 

Missão e Plano de 

Desenvolvimento 

Institucional 

 

Qualidade de ensino 

 

79,77% 

 

Continuar 

Promover a troca de 

experiências de ensino bem-

sucedidas entre os campi. 

 

 

Divulgar, de forma mais 

ampla e, em especial, para a 

comunidade externa, as 

políticas e ações que o IFMG 

tem adotado na busca da 

excelência de seus cursos. 

 

Continuar a ampliação da 

oferta de cursos de pós-

graduação, a fim de que possa 

contemplar, de forma 

satisfatória, a verticalização 

do ensino, já prevista na lei 

de criação dos Institutos 

Federais (Lei nº 11.892). 

 

 

Fortalecer os órgãos 

colegiados. 

 

Ampliar a divulgação das 

ações da gestão institucional. 

 

Buscar, dentro das 

Oferta de cursos em diferentes níveis e 

modalidades 
80,73% Continuar 

Gestão democrática e transparente 71,26% Continuar 

Formação de profissionais capazes de 

atender às demandas da sociedade 
74,86% Continuar 

Compromisso com a melhoria da 

qualidade de vida da comunidade 

acadêmica 

74,95% Continuar 
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possibilidades do crescimento 

institucional, a criação de 

novos cursos e o 

desenvolvimento de projetos 

de pesquisa e extensão com 

foco nos arranjos produtivos 

locais e regionais. 

 

Discutir e adotar políticas 

contínuas voltadas para a 

melhoria da qualidade de vida 

de servidores e estudantes. 

 

 

 

Responsabilidade 

Social da Instituição 

Promoção de ações voltadas para a 

preservação do meio ambiente e o 

desenvolvimento sustentável 

 

 

54,73% 

 

 

Desenvolver 

Adotar políticas e fortalecer 

estratégias já existentes de 

crescimento sustentável. 

 

Inclusão de políticas de 

incentivo a ações cotidianas 

que possam promover a 

redução dos impactos 

ambientais, como por 

exemplo: redução do uso de 

utensílios descartáveis, 

instalação de caçambas para 

coleta seletiva de lixo, etc. 

 

Promover a reflexão sobre as 

questões ambientais no 

contexto de instituição em 

Ações desenvolvidas junto à 

comunidade externa 
59,88% Desenvolver 

Contribuição do IFMG no 

desenvolvimento regional 
53,54% Desenvolver  

Promoção de ações voltadas ao respeito 

à diversidade 
54,32% Desenvolver  
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processo de expansão. 

 

Desenvolver projetos 

educacionais, sociais, 

econômicos e culturais junto 

à comunidade externa. 

 

Desenvolver projetos junto à 

comunidade externa, com a 

oferta de cursos que 

beneficiem a consolidação e o 

fortalecimento dos arranjos 

produtivos locais, 

colaborando para o 

crescimento das regiões em 

que os campi se inserem. 

 

Continuar com a promoção 

de debates e desenvolver 

projetos voltados para a 

inclusão e o respeito à 

diversidade. 

 

III 

Políticas Acadêmicas 

Políticas para o 

Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão 

Integração entre ensino, pesquisa e 

extensão 
62,83% Desenvolver Construir indicadores para 

avaliação permanente das 

ações de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

 

Edital de fomento a projetos 

Manutenção e expansão das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão 
57,89% Desenvolver 

Coerência entre cursos e atividades 

ofertados e as demandas locais 
69,41% Desenvolver 

Programas e ações de ensino 77,30% Continuar 
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(orientação e apoio pedagógico, 

monitoria, tutoria, etc) 

para integração entre 

departamentos. 

 

Ampliar a oferta de cursos de 

formação inicial e 

continuada, semipresenciais, 

à distância e de pós-

graduação. 

 

Criar um programa 

institucional de combate à 

evasão e à promoção do êxito 

escolar. 

 

Ampliar convênios e 

parcerias na área de estágio. 

 

Ofertar minicursos para 

novas atividades acadêmicas. 

 

Promoção de ações corretivas 

da educação prévia dos 

alunos ingressantes na 

instituição (Tutoria Auxiliar). 

Programas e ações de pesquisa 

(iniciação científica, inovação 

tecnológica etc) 

67,11% Desenvolver 

Programas e ações de extensão 

(projetos, empresa júnior, 

acompanhamento de egressos etc) 

54,28% Desenvolver 

Programas de pós-graduação 

(especialização, mestrado e doutorado) 
40,46% Corrigir 

Oferta de cursos semi-presenciais e a 

distância 
18,75% Corrigir 

Oferta de cursos de formação inicial e 

continuada (FIC) 
25,99% Corrigir 

Promoção de eventos e atividades 

científicas, artísticas, esportivas e 

culturais 

68,09% Desenvolver 

Ações de combate à evasão e à 

promoção do êxito escolar 
43,75% Corrigir 

Parcerias institucionais para oferta de 

estágios 
40,79% Corrigir 

Uso de novas tecnologias nas 

atividades acadêmicas 
49,67% Corrigir 

Comunicação com a 

Sociedade 

Atuação da Ouvidoria 47,09% Corrigir Divulgar a produção 

científica, cultural e 

tecnológica do campus por 

meio de uma revista 

institucional. 

Canais de comunicação de 

relacionamento - transmitir/receber 

informações com o IFMG. 

71,56% Continuar 

Canais de exposição da marca do 65,75% Desenvolver 
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IFMG. Ex. Sinalizações internas ou 

externas/evento e feira/Material 

impresso e Cartaz 

 

Trabalho de conscientização e 

divulgação da atuação da 

ouvidoria. 

 

Aproximação da ouvidoria 

junto à comunidade 

acadêmica. 

 

Continuar e ampliar o 

trabalho de divulgação da 

instituição junto as escolas. 

 

 

 

 

Veículos de comunicação institucional 

(site, mídias sociais, boletim, jornal 

etc.) 

55,05% Desenvolver 

Divulgação do vestibular e processos 

seletivos 
59,63% Desenvolver 

A informação entregue aos usuários da 

instituição é completa, clara e ágil 
62,08% Desenvolver 

Políticas de 

Atendimento aos 

Estudantes 

Assistência ao aluno em situação de 

vulnerabilidade 
75,09% Continuar 

 

Ampliar as ações de inclusão, 

apoio e acompanhamento de 

aluno com necessidades 

educacionais específicas. 

 

Apoiar e estimular a criação 

de grêmios e centros 

acadêmicos. 

Serviços de apoio ao aluno (social, 

psicológico, pedagógico, assistência à 

saúde, seguro escolar etc) 

70,39% Continuar 

Oferta de bolsas acadêmicas e apoio 

financeiro à participação em eventos e 

visitas técnicas 

65,46% Desenvolver 

Inclusão, apoio e acompanhamento do 

aluno com necessidades educacionais 

específicas 

67,11% Desenvolver 

Implantação e manutenção de grêmios 

e centros acadêmicos 
57,89% Desenvolver 

IV 

Políticas de Gestão 

Políticas de Gestão de 

Pessoas 

Condições do ambiente de trabalho 

 

79,49% 

 

Continuar 

Propor a criação de 

comissões locais com foco 

nas atividades de saúde e 

segurança do trabalho, em Dimensionamento e alocação de 53,18% Desenvolver 
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servidores articulação com a PROGEP. 

Levar os resultados obtidos 

quanto ao incentivo à 

qualificação para a Comissão 

de Capacitação do IFMG, 

para implementação de ações 

práticas. 

Propor melhor 

dimensionamento dos 

recursos disponibilizados e 

critérios mais específicos 

para concessão de bolsas. 

Buscar parcerias, editais 

outras propostas que 

proporcionem a ampliação 

dos recursos financeiros da 

Instituição. 

Ampliar a divulgação das 

ações da gestão, para 

promover mais  transparência 

quanto à aplicação dos 

recursos financeiros. 

Promoção de ações voltadas para saúde 

ocupacional e segurança do trabalho 
51,17% Desenvolver 

Formação continuada e capacitação de 

servidores 
62,08% Desenvolver 

Atuação da CIS (TAE) / CPPD 

(Docente) 
45,03% Corrigir 

Apoio financeiro para Incentivo à 

Qualificação (Graduação e Pós-

Graduação) 

53,80% Desenvolver 

Apoio financeiro para participação em 

cursos, eventos, divulgação de 

pesquisas/artigos e outros 

50,74% Desenvolver 

Flexibilização da carga horária para 

servidor estudante 
68,03% Desenvolver 

Organização e Gestão 

da Instituição 

Atuação do campus no atendimento às 

demandas e na solução de problemas 
70,08% Manter 

Participação da comunidade acadêmica 

nos processos de tomada de decisão 

(Conselho Acadêmico, Colegiados de 

Cursos, etc) 

59,37% Desenvolver 

Cumprimento de normas, prazos, metas 

e ações previstas no PDI e no 

planejamento anual 

49,63% Corrigir 

Organização e atuação dos setores 

administrativos 
64,08% Desenvolver 

Organização e atuação dos setores de 

apoio acadêmico 
67,34% Desenvolver 

Integração entre o trabalho 

desenvolvido na Reitoria e no campus 
32,70% Corrigir 

Sustentabilidade 

Financeira 

Compatibilidade entre as atividades 

ofertadas e os recursos financeiros 

disponíveis para execução 

47,81% Corrigir 
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Transparência e divulgação da 

aplicação dos recursos financeiros 
52,78% Desenvolver 

V 

Infraestrutura Física 

 

 

Infraestrutura Física 

 

Condições físicas do setor 67,44% Desenvolver 

Sensibilizar a comunidade do 

instituto sobre a importância 

de criação de uma política 

inclusiva eficaz, que garanta 

mudanças de posturas e 

amplie o envolvimento dos 

diversos setores institucionais 

com a temática da 

acessibilidade, ainda 

trabalhada de forma 

incipiente em diversos 

âmbitos do IFMG. 

Garantir a promoção da 

acessibilidade ambiental nos 

novos projetos de 

infraestrutura e nas obras de 

expansão, bem como na 

aquisição de novos 

equipamentos. 

Tornar acessíveis os 

ambientes já edificados, 

pertencentes ao IFMG. 

Adequar salas de aula para 

melhorar ambiência, salas de 

professores e gabinetes de 

trabalho, provendo-os de 

infraestrutura satisfatória e de 

Disponibilidade de material de 

consumo no setor 
69,18% Desenvolver 

Condições das salas de aula 57,27% Desenvolver 

Condições dos laboratórios 62,48% Desenvolver 

Condições da biblioteca 73,7% Manter 

Limpeza e conservação de outros 

espaços físicos 
68,17% Desenvolver 

Acessibilidade para pessoas com 

mobilidade reduzida 
48,56% Corrigir 

Serviço de TI 63,58% Desenvolver 
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equipamentos adequados. 

Melhorar o acervo das 

bibliotecas e o quantitativo de 

títulos. 

Investir na construção de 

laboratórios especializados 

devidamente equipados que 

possibilitem o 

desenvolvimento de aulas 

práticas, pesquisas, extensão 

e que sejam utilizados para 

prestação de serviços de 

qualidade à comunidade 

local. 
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6. METAS CPA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 

6.1 Ações Previstas 

 

Para melhor atendimento às necessidades do IFMG – Campus Bambuí e também para 

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

de 2019, a saber: 

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

 

Quadro 6 - Formação continuada dos membros da CPA 

Ações Prazo   Responsável 

Agendar encontros periódicos dos membros da CPA 

com vistas à capacitação e atualização dos 

conhecimentos. 

Ação contínua / 2019 Comissão Local 

Participar de cursos, seminários, congressos e outros 

eventos promovidos por instituições externas 

relacionados à avaliação institucional. 

Ação contínua / 2019 Comissão Local 

Fonte: Elaborado pela CPA Local 

 

Meta 2:  Difundir a CPA Local no Campus 

 

Quadro 7 - Formação continuada dos membros da CPA 

Ações Prazo   Responsável 

Divulgar a importância dos trabalhos desenvolvidos 

pela CPA Local 
Ação contínua / 2019 Comissão Local 

Promover a participação CPA, quando for possível, 

em eventos promovido pelo Campus  
Ação contínua / 2019 Comissão Local 

Fonte: Elaborado pela CPA Local 
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Meta 3: Acompanhar as ações de melhoria decorrentes dos resultados da autoavaliação, 

com desenvolvimento de políticas de adequação de desempenho.  

 

Quadro 8 - Formação continuada dos membros da CPA 

Ações Prazo   Responsável 

Identificar os pontos frágeis e encaminhá-los aos 

responsáveis por cada setor, para que tomem as 

devidas providências.  

Ação contínua / 2019 Comissão Local 

Propor, juntamente com os responsáveis por cada 

setor, ações de melhoria do desempenho.  
Ação contínua / 2019 Comissão Local 

Fonte: Elaborado pela CPA Local 

 

6.2 Desafios 

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

 

- Sensibilizar todos os segmentos sobre a importância da avaliação institucional. 

- Motivar os membros da CPA Local a participarem efetivamente e rotineiramente das 

reuniões e dos seus respectivos trabalhos.  

- Divulgar o trabalho da CPA, com vistas a despertar e envolver o interesse doa diferentes 

segmentos da comunidade acadêmica em torno do debate avaliativo. 

- Intensificar a divulgação dos objetivos, importância e divulgação dos resultados à 

comunidade acadêmica.  

 

6.3 Investimentos Necessários 

Para melhorar o desempenho das ações da CPA, reafirma-se a necessidade de realizar os 

seguintes investimentos: 

 

- Destinar uma parte do horário semanal do membro servidor à dedicação aos trabalhos da 

CPA 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este relatório de autoavaliação institucional representa o fechamento do ano de 2018, 

como estabelecido pela Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065/2014.  

Notamos que houve uma boa participação por segmento na autoavaliação institucional 

e bom empenho da direção IFMG-Bambuí para alcançarmos esta. O objetivo é ampliar o 

número de respondentes, por meio de divulgação e conscientização do processo avaliativo, 

bem como obter resultados cada vez mais fidedignos à realidade acadêmica a fim de propor 

ações mais pontuais e eficazes.  

A CPA entende que o processo de autoavaliação é dinâmico, autocrítico e, sobretudo, 

participativo, contemplando diversas mudanças nos âmbitos legal, social, econômico, 

institucional, dentre outros. Assim sendo, este processo demanda constante aperfeiçoamento e 

reformulação.  

Por fim, esta comissão entende que o resultado final deste trabalho fortaleça os 

processos institucionais e contribua para o atendimento às exigências feitas pelos órgãos 

reguladores do ensino superior, pela sociedade e pelo mercado. Não obstante às limitações e 

adversidades enfrentadas no decorrer do período avaliativo, todos os esforços e ações tiveram 

como força motriz a crença em construir conhecimento legítimo e fidedigno, passíveis de 

credibilidade para tomada de decisão. As informações levantadas no processo serão 

divulgadas e compartilhadas com toda a comunidade acadêmica a fim de auxiliar a gestão do 

campus no processo de tomada de decisão e busca da melhoria contínua. 
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