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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Dados do IFMG Campus Bambuí 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais campus 

Bambuí surge nos anos de 1949 e 1950, na zona rural de Bambuí, quando algumas 

propriedades foram doadas, outras compradas e outras, ainda, desapropriadas, 

formando-se assim a Fazenda Varginha. Nessa fazenda passou a funcionar o Posto 

Agropecuário em 1950, ligado ao Ministério da Agricultura, que utilizava o espaço para 

a multiplicação de sementes, empréstimo de máquinas agrícolas e assistência técnica a 

produtores de Bambuí e região. 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, subordinada à Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário e criada 

pela Lei 3.864/A, em 1961, utilizando-se das dependências do Posto Agropecuário e do 

Centro de Treinamento de Tratoristas, absorvendo suas terras, benfeitorias, máquinas e 

utensílios.   

 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. Nessa fase inicial, o Colégio 

funcionava no Centro de Treinamento de Tratoristas e o trabalho desenvolvido pelo 

Posto Agropecuário manteve-se em harmonia, mesmo com as atividades do Colégio. 

“Aprender para fazer e fazer para aprender” foi o lema que, durante anos, motivou 

alunos nas atividades setoriais e de produção, já que a fazenda precisava produzir para 

manter o funcionamento da instituição. 

 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. 

  Em 1986, foi extinta a COAGRI e criada a Secretaria de Ensino de Segundo 

Grau – SESG. No ano de 1990, esta foi transformada em Secretaria Nacional de 

Educação Tecnológica – SENETE; em 1992 passou a ser chamada Secretaria de 

Educação Média e Tecnológica – SEMTEC e, por último, em 2004, tornou-se a 

Secretaria de Educação Profissional Tecnológica – SETEC. 



6 

 

 A Escola Agrotécnica baseava-se no trinômio Educação – Trabalho – Produção, 

que foi incorporado à pedagogia de ensino e buscava dignificar o trabalho, estimular a 

cooperação, desenvolver a crítica, a criatividade e o processo de análise. Seu principal 

objetivo era preparar o jovem para atuar na sociedade e participar da comunidade, 

utilizando o Sistema Escola-Fazenda, para que os alunos tivessem no trabalho um 

elemento essencial para a sua formação. Essa metodologia de ensino tinha como 

objetivo estruturar “uma escola que produz e uma fazenda que educa”, utilizando dois 

processos que funcionavam integrados: as Unidades Educativas de Produção – UEP e a 

Cooperativa-Escola. 

 Em 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. 

  A criação de novos cursos, os novos laboratórios, o investimento em 

infraestrutura e o crescimento da receita como fonte de sua própria manutenção 

culminaram num projeto de transformação da então Escola Agrotécnica em Centro 

Federal de Educação Tecnológica – CEFET, no ano de 2002, com o curso de 

Tecnologia em Alimentos, o primeiro de nível superior oferecido pela instituição.  

 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 40 mil metros quadrados de construções, onde 

são oferecidos cursos profissionalizantes, de Ensino Médio, de graduação (Tecnologia, 

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

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

oferta de cursos técnicos em extensões localizadas em cidades do entorno, nas quais 

hoje existem apenas cursos oferecidos pelo PRONATEC. O campus também a sedia o 
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Mestrado profissional em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental, que é multicampi. 

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

apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Relação de cursos ofertados pelo IFMG Campus Bambuí e número de alunos 

matriculados no segundo semestre de 2015.  

Nível Modalidade Curso  Número 

de 

alunos 

Médio Integrado Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio 200 

Médio Integrado Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 66 

Médio Integrado Técnico em Manutenção Automotiva Integrado ao 

Ensino Médio 

66 

Médio Integrado Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio 46 

Médio Subsequente Técnico em Agropecuária Subsequente 25 

Médio Subsequente Técnico em Manutenção Automotiva Subsequente 22 

Médio Subsequente Técnico em Açúcar e Álcool Subsequente 19 

Médio Subsequente Técnico em Agricultura Concomitante/Subsequente 15 

Médio Subsequente Técnico em Zootecnia Concomitante/Subsequente 11 

Médio Subsequente Técnico em Açúcar e Álcoor - PROEJA 2 

Superior Bacharelado Administração 163 

Superior Bacharelado Agronomia 184 

Superior Bacharelado Engenharia de Alimentos 55 

Superior Bacharelado Engenharia de Computação 72 

Superior Bacharelado Engenharia de Produção 152 

Superior Bacharelado Zootecnia 111 

Superior Licenciatura Ciências Biológicas 84 

Superior Licenciatura Física 51 
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Superior Tecnologia Tecnologia em Alimentos  12 

Superior Tecnologia Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 13 

Superior Pós-graduação Mestrado profissional em Sustentabilidade e 

Tecnologia Ambiental 

20 

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

graduação; Gerência de Registros Escolares dos Cursos Técnicos e Ensino Médio. 

 

1.2. Composição da CPA Local 

 A 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° 0820 de 25 de 

junho de 2014 e encontra-se apresentada no Quadro 1.  

 

Quadro 1: Composição atual da CPA do Campus Bambuí.  

Segmento Representante 

Docente Luciano Donizete Gonçalves 

Fernanda Gomes da Silveira 

Técnico Administrativo Ricardo Alexandre da Silva 

Fernanda Gonçalves Carlos 

Discente Sylmara Silva 

Laureilton José Almeida Borges 

Sociedade civil Fernanda Rita dos Santos Sousa 

Adriano Carvalho Pereira 

 

1.3. Planejamento Estratégico 

 A avaliação foi realizada de acordo com prazos e procedimentos definidos pelo 

Memorando Circular nº 007/2015 – CPA/IFMG/SETEC/MEC emitido pela CPA 

Central e pela Nota Técnica INEP/DAES/CONAES N° 065/2014. 

 No período de 26/10/2015 a 06/11/2015 realizaram-se a divulgação e 

sensibilização pela comissão local do processo avaliativo junto à comunidade 

acadêmica e a comunidade externa. Para isso, foi colocada uma notícia no site do IFMG 

Campus Bambuí informando sobre a CPA e sobre o que é a Autoavaliação Institucional, 

seus objetivos e também informando que seria dado início posteriormente a avaliação 

(Anexos 1 e 2). Além disso foi colocado um banner na página principal do site do 

campus (Anexo 3) e enviado um e-mail para todos os servidores (Anexo 4) e para todos 

os alunos (Anexo 5).  
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 A aplicação do questionário ocorreu no período de 09/11/2015 a 27/11/2015, por 

meio da disponibilização do questionário no link institucional. Para estimular a 

participação de todos no processo de avaliação foram tomadas diversas medidas durante 

o período de aplicação dos questionários. Foi afixada uma faixa em uma posição 

estratégica do campus, convidando toda comunidade a participar da avaliação (Anexo 

6). Uma nova notícia foi colocada no site do campus, informando o início da aplicação 

dos questionários e disponibilizando os links de acesso aos questionários (Anexo 7). 

Também foram encaminhados e-mails para todos os servidores e alunos com a 

disponibilização dos links (Anexos 8 e 9). No início da última semana de aplicação do 

questionário foi encaminhado um novo e-mail para servidores e alunos alertando sobre 

o término do prazo (Anexos 10 e 11). Os links dos questionários também foram 

divulgados nas redes sociais pelos membros da CPA local.  

 Além das atividades já citadas, na primeira semana de aplicação do questionário 

os membros da CPA local, divididos em grupos menores, visitaram todas as salas de 

aula de todos os cursos superiores do campus. Na oportunidade era realizada uma breve 

apresentação da CPA para os alunos com um convite para a participação do processo de 

autoavaliação e ainda fazia-se uma referência ao pequeno número de alunos que 

participou do processo no ano anterior (69 alunos, de 898 matriculados), tentando 

demonstrar a necessidade de participação dos mesmos. 

 No mesmo período, os membros da CPA Local visitaram todos os setores do 

campus. Na oportunidade abordava-se técnicos administrativos e docentes e da mesma 

forma era realizado o convite para participar da avaliação. Em alguns locais, de acordo 

com a demanda dos servidores, foi indicado no site do campus o local onde os links dos 

questionários estavam disponíveis.  

 Já para a comunidade externa, o convite foi realizado à partir da entrega de uma 

carta aberta a alguns representantes de órgãos públicos e privados (EMATER, Escolas, 

Comércios) e também para contatos pessoais dos membros da comissão (Anexo 12). 

Também foram utilizadas as redes sociais para envio de convite e do link para os 

contatos dos membros da comissão. 
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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); 

- 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 apresente 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 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.  

 No presente processo de autoavaliação os cursos avaliados foram Engenharia de 

Alimentos, Engenharia de Computação e Engenharia de Produção. Os dois primeiros 
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foram escolhidos por se tratarem dos cursos mais novos do campus e a identificação de 

possíveis problemas poderá contribuir para a busca de melhorias em tempo hábil, uma 

vez que encontra-se ainda nas primeiras turmas. Já o curso de Engenharia de Produção 

foi avaliado pela CPA nos anos de 2013 e 2014 e a continuidade do processo é 

interessante para observação dos avanços, retrocessos e de falhas que ainda não foram 

sanadas.  

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. Autoavaliação Institucional 

 Conforme já mencionado, a aplicação do questionário ocorreu no período de 

09/11/2015 a 27/11/2015, 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). Já a comunidade externa recebeu 

informações da avaliação pelo envio de uma carta aberta e puderam acessar o link 

disponível no site do campus, o qual também foi 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.  

 Para a autoavaliação institucional foram disponibilizados dois questionários 

diferentes, sendo um para a comunidade acadêmica (servidores e 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.  

 Após o período de avaliação, a CPA Central encaminhou os dados coletados à 

partir dos questionários e a CPA Local procedeu a elaboração do relatório. 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 do campus e além destes, 

atualmente o campus conta com 850 alunos de cursos técnicos e 20 alunos no Mestrado 
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Profissional em Sustentabilidade e Tecnologia, o qual é multicampi com sede no 

campus Bambuí. Na Tabela 2 está apresentada a amostragem do quantitativo de 

respondentes de cada segmento consultado na comunidade interna;  na Tabela 3 

encontra-se o quantitativo da comunidade externa e no Figura 1 encontram-se 

apresentados os percentuais de representantes por segmento. 

 

Tabela 2: Quantitativo de respondentes dos segmentos da comunidade interna para a 

autoavaliação institucional. 

Segmento Nº total no campus Nº de respondentes Percentual 

Discentes de cursos 

superiores 

897 182 20,29 

Docentes 125 94 75,2 

Técnico-administrativos 134 60 44,78 

Total  1156 336 29,07 

Fontes: Número de discentes: informado pela Gerência de Registros Escolares do 

campus; Número de servidores (docentes e técnicos administrativos) do campus:  

informado pela Coordenação Geral de Gestão de Pessoas do campus; Número de 

respondentes: Relatório de Sistema da CPA.  

 

Tabela 3: Quantitativo de respondentes da comunidade externa para a autoavaliação 

institucional. 

Segmento N° de respondentes 

Comunidade externa 14 

Fonte: Relatório de Sistema da CPA.  
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Figura 1 – Percentual de representantes por segmento 

 

 

 Após a geração dos dados, procederam-se a discussão dos mesmos buscando 

compará-los com os dados do relatório de autoavaliação do campus do ano de 2014. 

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 utilizadas como embasamento, visando dar neutralidade ao 

processo avaliativo. As questões que obtiveram somatório das respostas de Suficiente, 

Muito Bom e Excelente maior que 60% foram destacadas como pontos positivos da 

avaliação, enquanto que, quando o somatório das respostas Não existente e Insuficiente 

atingiram o mesmo valor, consideraram-se como aspecto negativo.  

 

3.2. Avaliação de Cursos de Graduação 

 Foram avaliados os cursos de Engenharia de Alimentos, Engenharia da 

Computação e Engenharia de Produção. A aplicação dos questionários específicos para 

avaliação dos cursos de graduação também ocorreu no período de 09/11/2015 a 

27/11/2015, com a disponibilização do questionário utilizando as mesmas formas já 

citadas para a autoavaliação institucional.  

 Na Tabela 4 está apresentada a amostragem do quantitativo de respondentes de 

cada segmento consultado e na figura 2 podem ser visualizados os percentuais de 

respondentes da amostra por segmento.  
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Tabela 4 :  Quantitativo de respondentes dos segmentos da comunidade interna para a 

avaliação de cursos de graduação.. 

Curso Discentes Docentes 
Técnicos-

Administrativos 

Engenharia de Alimentos 15 08 01 

Engenharia de Computação 27 08 01 

Engenharia de Produção 21 15 01 

Fonte: Relatório de Sistema da CPA.  

 

 

Figura 2 - Respondentes dos segmentos da comunidade interna para a avaliação de 

cursos de graduação 

 

Após a obtenção dos dados, as discussões foram realizadas seguindo os mesmos 

critérios utilizados para a autoavaliação institucional. Apenas para o curso de 

Engenharia de Produção os dados foram comparados com o relatório de 2014, uma vez 

que para os demais cursos essa é a primeira avaliação realizada. 
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4. DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

 A Avaliação Institucional, interna e externa, considera 10 dimensões que são 

contempladas nos cinco 5 eixos. Os resultados serão discutidos a seguir.  

 

4.1. Autoavaliação institucional: desenvolvimento e análise dos dados e das 

informações obtidas na comunidade interna 

4.1.1 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional  

4.1.1.1 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

 Os dados obtidos para essa dimensão estão apresentados nas figuras de 3 a 5.  

 

 

Figura 3 - Planejamento e Avaliação 
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Figura 4 - Planejamento e Avaliação 

 
 

 
Figura 5 - Planejamento e Avaliação 

 

 Para 82,78% da comunidade interna do campus Bambuí o Cumprimento, por 

parte da Comissão Própria de Avaliação – CPA, das ações concernentes à aplicação da 

autoavaliação e à divulgação dos resultados está satisfatório, destacando-se que, deste 

total, 45,83% representam os participantes que avaliaram este item com os conceitos 

muito bom e excelente. 

 Atualmente, a CPA do campus Bambuí, tem desenvolvido várias ações no 

sentido de dar maior publicidade e conhecimento sobre a Comissão, seu trabalho e seus 

objetivos; o que fundamenta esta avaliação. 
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 Os participantes também avaliaram como positiva a própria participação no 

processo de Autoavaliação promovido pela CPA. 87,2%, avaliaram sua participação 

com os conceitos suficiente, muito bom ou excelente. 

 Sobre as mudanças promovidas decorrentes dos resultados da autoavaliação 

promovida pela CPA, 29,46% dos participantes, afirmam que elas são insuficientes. Tal 

fato pode se dar pelo motivo de não termos, hoje, ferramentas capazes de identificar as 

mudanças que, de fato, são realizadas em função da Autoavaliação Institucional. No 

entanto, uma pequena maioria, 62,5% avaliaram este item com os conceitos suficiente, 

muito bom ou excelente. 

 

4.1.2 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Este eixo contempla as dimensões 1 e 3 e seus respectivos itens: 

 

4.1.2.1 Dimensão 1:Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  

 As figuras 6 e 7 apresentam os dados obtidos para essa dimensão. 

 

 

 

Figura 6- Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 
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Figura 7- Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

 Apesar de 52% dos participantes considerarem satisfatório seu conhecimento 

sobre Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI do IFMG, 37,8% o consideram 

insuficiente e 10,42%, dizem ser inexistente. 

 Estes números ainda apontam uma fragilidade sobre este item, corroborando 

com a avaliação de 2014, considerando, principalmente, a avaliação do segmento 

discente. Neste sentido, é necessário desenvolver ações que incentivem o interesse pelo 

conhecimento e ampliem a difusão do PDI. 

 Apesar de um considerável desconhecimento em relação ao PDI, apenas um 

ligeiro número de participantes, 21,43%, avaliam o cumprimento da missão, dos 

princípios e dos objetivos do IFMG como insuficiente, enquanto 42,56% o avaliam 

como suficiente e 33,04% como muito bom ou excelente. 

 

4.1.2.2 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 Os resultados para essa dimensão podem ser observados nas figuras 8, 9 e 10. 
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Figura 8 - Responsabilidade Social da Instituição 
 

 

 

 

Figura 9 - Responsabilidade Social da Instituição 
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Figura 10- Responsabilidade Social da Instituição 

 

 Os programas e as ações do IFMG voltados para a inclusão e para o 

desenvolvimento econômico e social, assim como os voltados para a promoção e 

desenvolvimento dos três pilares da sustentabilidade: econômico, social e ambiental, 

foram avaliados de forma positiva por 73,81% e 70,24% dos participantes, 

respectivamente. 

 Programas como o Programa Institucional de Bolsas de Extensão – PIBEX e o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, juntamente com os 

eventos realizados durante as Semanas de Ciência e Tecnologia no campus ajudam a 

fortalecer esta visão por parte dos participantes. 

 Reforçando as avaliações de 2013 e 2014, novamente a avaliação sobre o 

investimento em incubadoras de empresas e empresas juniores bem como em captação 

de recursos se mostrou um ponto frágil para a Instituição, uma vez que 17,56% dos 

participantes avaliam este item como inexistente e 41,96% o consideram insuficiente. 

 Considera-se, novamente, a necessidade de aplicação de medidas que busquem 

implementar parcerias no sentido de aumentar investimentos, bem como estimular a 

criação de incubadoras e empresas juniores. 

 

4.1.3 Eixo 3: Políticas Acadêmicas  

Contempla as dimensões 2, 4 e 9 e seus respectivos itens: 

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

 Os dados obtidos para essa dimensão estão apresentados nas figuras de 11 a 19. 
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Figura 11- Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 
 

 

 
 

Figura 12- Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 
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Figura 13 - Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 
 

 

 
Figura 14 - Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 
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Figura 15- Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 
 

 

 
 

Figura 16 - Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 
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Figura 17- Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 
 

 

 
 

Figura 18- Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 
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Figura 19- Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

 

 A avaliação da oferta de cursos condizente com as necessidades locais/regionais 

é considerada por 80,95% dos participantes como assertiva, sendo avaliada com os 

conceitos suficiente (36,90%), muito bom (29,17%) e excelente (14,88%). 

 Nesta dimensão, corroborando com os resultados do ano anterior, diversos 

aspectos foram avaliados positivamente (todos com mais de 60% somando-se 

suficiente, muito bom e excelente) e podem ser destacados:  

 Oferta de cursos condizente com as necessidades locais/regionais (80,95%); 

 As políticas e mecanismos de incentivo à participação dos discentes e docentes 

em projetos de pesquisa e de extensão (custeio de participação em congressos, 

acesso a informações e editais sobre projetos de pesquisa e extensão, etc.) 

(75,10%); 

 A produção intelectual, artística e / ou cultural resultante dos projetos de 

pesquisa e de extensão (70,83%); 

 A contribuição das atividades de pesquisa e extensão para o desenvolvimento 

local/regional (64,3%); 

 A distribuição de bolsas de Assistência Estudantil, de Pesquisa e de Extensão 

(72,63%); 

 A integração entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão (69,35%). 
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 Apesar de 59,23% dos participantes considerar como positivo a Articulação do 

IFMG com o mercado de trabalho para oferta de estágios e encaminhamento a vagas de 

emprego, 40,77% consideraram insuficiente e/ou inexistente, além deste, o 

desconhecimento das ações desenvolvidas pelo Programa de Mobilidade Acadêmica, 

bem como, o desenvolvimento de políticas institucionais para a criação, a expansão e a 

manutenção de cursos de pós-graduação se mostraram elevadas (mais de 50% as 

consideraram insuficientes ou inexistentes) reforçando a necessidade de medidas de 

ação que promovam a difusão desses programas. Estes dados corroboram com a 

avaliação de 2014 tanto para o segmento docente quanto para o discente.  

 

4.1.3.2 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

 

 As figuras de 20 a 23 apresentam os dados obtidos para essa dimensão. 

 

 

Figura 20- Comunicação com a Sociedade 
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Figura 21 Comunicação com a Sociedade 
 

 

 

Figura 22 Comunicação com a Sociedade 
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Figura  23 - Comunicação com a Sociedade 

 

 A divulgação do estatuto, dos regimentos geral e de ensino, dos projetos 

pedagógicos teve 53,27% dos participantes considerando como satisfatória, no entanto, 

39,29% consideraram como insuficiente, já 64,58% consideraram a qualidade dos 

veículos de comunicação e o tratamento da informação como satisfatórios.  

 A qualidade dos veículos de comunicação e o tratamento da informação 

(visibilidade dos fatos, transparência nos processos, antecedência de divulgação, 

publicação de editais, clareza e objetividade das informações) foi avaliada como 

insuficiente por 32,74% dos participantes e como Suficiente por 38,99%, sendo que as 

avaliações como muito bom e excelente compreenderam apenas 18,45% e 7,14%, 

respectivamente, de forma que deve ser dada atenção no sentido de buscar ações que 

promovam melhorias nos meios utilizados para a comunicação interna e na visibilidade 

das ações praticadas pelos órgãos gestores, pois embora  a maior porcentagem tenha 

avaliado como positivo, considera-se que a porcentagem de participantes que avaliou 

Insuficiente é um valor relativamente alto para uma questão de grande importância para 

a instituição. 

 Já em relação à divulgação dos vestibulares (prazos de inscrição e provas, 

isenção e pagamento de taxas) e informações do SISU a maior parte avaliou como 

positiva. Observa-se, que as avaliações de suficiente, muito bom e excelente somaram 

um total de 72,92%, constituindo assim uma avaliação positiva. 
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 A avaliação da atuação da ouvidoria também demonstrou maior porcentagem de 

aspectos positivos, uma vez que o somatório das avaliações de Suficiente, Muito Bom e 

Excelente atingiu 67,57%. No ano de 2014, a ouvidoria também apresentou uma 

avaliação satisfatória por parte dos docentes e discentes do campus e, portanto, os dados 

indicam a manutenção da qualidade do trabalho desenvolvido. Deve-se destacar que a 

Ouvidoria é um importante órgão para a instituição, dando oportunidade aos membros 

da comunidade acadêmica para se expressarem sobre diversas questões, como 

reclamações, sugestões e elogios. Desta forma, apesar da maior porcentagem de 

avaliação positiva, destaca-se ainda a necessidade de adoção de medidas que busquem 

melhorias na sua atuação, pois 27,98% consideraram Insuficiente e 4,46% consideraram 

como Não existente. 

 

4.1.3.3 Dimensão 9: Política de atendimento aos discentes 

 

 Os resultados obtidos para essa dimensão podem ser observados nas figuras de 

24 a 28. 

 

 

Figura 24 - Política de atendimento aos discentes 
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Figura 25 - Política de atendimento aos discentes 
 

 

 

Figura 26- Política de atendimento aos discentes 
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Figura 27- Política de atendimento aos discentes 

 

 

 

Figura 28 - Política de atendimento aos discentes 

 

 O apoio à participação em atividades científicas, técnicas, esportivas e culturais 

foi considerado Suficiente por 36,01% dos participantes, Muito bom por 23,21% e 

Excelente por 11,01%, constituindo assim, um aspecto positivo. Da mesma forma, os 

Programas e ações do IFMG relativos à assistência estudantil também alcançaram 

avaliações bastante satisfatórias, sendo que apenas 21,73% consideraram Insuficiente e 

0,60% como Não existente. O relatório de autoavaliação institucional do ano de 2014 

indicou esses dois itens como potencialidades do ponto de vista de docentes, discentes e 

técnicos administrativos e ressalta-se, que neste caso, foram observadas porcentagens 

elevadas de participantes que haviam considerado os itens como Bom e Ótimo, que 
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constituíam as avaliações máximas do questionário aplicado naquela ocasião. Assim, 

embora no presente ano as avaliações foram satisfatória observa uma porcentagem 

menor de participantes que optaram pelas avaliações máximas disponíveis, 

demonstrando uma queda na satisfação em relação ao ano anterior, o que demonstra a 

necessidade de atenção por parte dos responsáveis para identificar se o que ocasionou 

essa redução foram fatores da própria instituição ou se foram em função da situação 

político/financeira pela qual o país está passando e que gerou grandes cortes por parte 

do governo. 

 Para a questão que abordou a realização de estudos e análises de dados sobre 

ingressantes, evasão/abandono, relação professor/quantidade de aluno por sala, etc. as 

avaliações somaram 59,40% para as respostas Suficiente, Muito Bom e Excelente, 

sendo que 40,77 % avaliaram como Insuficiente e 9,82% como Não Existente. Destaca-

se a necessidade dos órgãos competentes promoverem ações para melhoria dos itens 

avaliados ou a divulgação dos trabalhos já desenvolvidos neste sentido. Isto também se 

comprova quando se analisa os programas e ações relacionados à integração e 

acompanhamento dos egressos, quando 44,35% dos participantes avaliaram como 

Insuficiente e 13,10% avaliaram como Não existente. Em 2014 observou-se uma grande 

divisão nas opiniões em relação a esses fatores, pelos diferentes seguimentos da 

instituição. Destaca-se aqui a importância destas questões para adoção de políticas em 

relação à gestão de cursos, uma vez que essas informações podem subsidiar o processo 

de construção e reformulação dos cursos superiores. 

 Com relação a criação de oportunidades de formação continuada, como cursos 

de extensão e de especialização, 46,13% dos participantes consideraram Insuficiente e 

11,01% considerou Não existente. Para as outras respostas as porcentagens obtidas 

foram de 26,79%; 12,50% e 3,57% para Suficiente, Muito bom e Excelente, 

respectivamente. Portanto, observa-se que este item foi avaliado negativamente por um 

grande contingente de participantes. Observa-se que no ano de 2014 essa avaliação 

também não apresentou aspectos que a destacassem como ponto forte por parte dos 

participantes, assim, observa-se que a avaliação se manteve insatisfatória, necessitando 

de atenção. 
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4.1.4 Eixo 4: Políticas de Gestão 

  Contempla as dimensões 5, 6 e 10 e seus respectivos itens. 

4.1.4.1 Dimensão 5: Políticas de pessoal 

 Nas figuras 29 a 32 encontram-se apresentados os resultados obtidos para essa 

dimensão.  

 

 

Figura 29- Políticas de pessoal 

 
 

 

Figura 30 -Políticas de pessoal 
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Figura 31-Políticas de pessoal 
 

 

 

Figura 32-Políticas de pessoal 

 

 Os programas e as ações relativas à formação continuada e à capacitação do 

corpo docente foram avaliados de maneira mais positiva, uma vez que as avaliações de 

Suficiente, Muito bom e Excelente somaram 73,62%. Esta avaliação apresentou uma 

pequena melhoria em relação à avaliação realizada no ano anterior.  A avaliação deste 

mesmo item destinado à capacitação do corpo técnico administrativo também 

apresentou uma tendência positiva, somando 64,28% das avaliações citadas 

anteriormente. 

 A adequação entre o número de vagas implantadas, o número de docentes e o de 

técnicos administrativos foi considerado Não existente por 2,08% dos participantes, 
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Insuficiente por 36,015; Suficiente por 41,67%; Muito bom por 15,77% e Excelente por 

4,46%. Embora a maior parcela tenha considerado Suficiente, Muito Bom e Excelente, é 

importante o constante acompanhamento desta relação, para que se mantenha o nível de 

qualidade dos serviços prestados e também para que se busque otimizar com a oferta de 

novas vagas e/ou novos cursos. 

 Com relação às ações voltadas para a saúde ocupacional e a segurança do 

trabalho, destaca-se 33,04% das avaliações como Insuficiente, mostrando um aumento 

na insatisfação com relação à avaliação de 2014. 

 

4.1.4.2 Dimensão 6: Organização e gestão da instituição 

 Os dados observados para as questões relativas à essa dimensão podem ser 

observados nas figuras de 33 a 37. 

 

 

Figura 33 - Organização e gestão da instituição 
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Figura 34 - Organização e gestão da instituição 

 

 

 

Figura 35- Organização e gestão da instituição 
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Figura 36 - Organização e gestão da instituição 

 

 

 
Figura 37 - Organização e gestão da instituição 

 

 O cumprimento dos estatutos, regimentos, organogramas, regulamentos internos, 

normas acadêmicas e outros por parte da gestão e dos órgãos colegiados bem como por 

parte dos servidores foram avaliados como Suficiente/Muito bom/Excelente por mais de 

80% da comunidade interna, corroborando os dados de 2014. 

 As ações da Diretoria-Geral e Diretorias Sistêmicas voltadas para a solução dos 

problemas do campus teve 23,51% de avaliações como Insuficiente, mas 74,71% 

avaliaram como Suficiente/Muito bom/Excelente. 

 Apesar de 56,25% dos respondentes avaliarem a participação dos alunos e dos 

demais representantes da comunidade acadêmica nas reuniões e nos processos de 
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tomada de decisão como Suficiente/Muito bom/Excelente, destacam-se os 37,20% de 

avaliações como Insuficiente.  

Já o Setor de registro e controle acadêmico foi avaliado positivamente, da 

mesma forma que em 2014. 

 

4.1.4.3 Dimensão 10: Sustentabilidade financeira 

 Nas figuras 38, 39 e 40 estão apresentados os dados obtidos para as questões 

relativas à essa dimensão. 

 

 

Figura 38- Sustentabilidade financeira 

 

 
Figura 39- Sustentabilidade financeira 
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Figura 40- Sustentabilidade financeira 

 

 Para os três itens da dimensão Sustentabilidade Financeira, as avaliações ficaram 

bem equilibradas entre as Respostas Insuficiente e Suficiente, indicando uma 

divergência nas opiniões. 

 

4.1.5 Eixo 5: Infraestrutura Física 

4.1.5.1 Dimensão 7: Infraestrutura física 

Os resultados obtidos para essa dimensão estão apresentados nas figuras de 41 a 52. 

 

Figura 41 - Infraestrutura física 
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Figura 42- Infraestrutura física 

 

 

 

Figura 43- Infraestrutura física 
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Figura 44 - Infraestrutura física 

 
 

 

Figura 45- Infraestrutura física 
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Figura 46 - Infraestrutura física 

 
 

 
Figura 47- Infraestrutura física 
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Figura 48- Infraestrutura física 

 
 

 
Figura 49 - Infraestrutura física 
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Figura 50 - Infraestrutura física 

 
 

 

Figura 51 - Infraestrutura física 
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Figura 52 - Infraestrutura física 

 

 As condições das salas de aula quanto à capacidade de acomodação, ventilação, 

limpeza, iluminação, acessibilidade e mobiliário foram bem avaliadas por 65,47% da 

comunidade interna como Suficiente/Muito bom/Excelente, porém, 32,44% 

classificaram como Insuficiente, mostrando um aumento da insatisfação em relação ao 

ano de 2014. 

 As condições dos laboratórios de informática quanto à capacidade de 

acomodação, ventilação, limpeza, iluminação, acessibilidade, mobiliário, acesso à 

internet e quantidade e qualidade dos equipamentos foi avaliada por 36,01% da 

comunidade interna como suficientes, e para 26,19 % como muito boa. 

 Semelhante ao item 5.2, a condição dos laboratórios didáticos especializados 

quanto à disponibilidade de softwares, recursos e equipamentos necessários ao bom 

desenvolvimento das aulas, foi avaliado por 38,69% dos participantes como suficientes 

e para 25,89% como muito boa. 

 As condições dos laboratórios didáticos especializados quanto à oferta de apoio 

técnico, manutenção de equipamentos e atendimento à comunidade, também foram 

avaliados por 36,61% como suficientes. 

 A disponibilidade de técnicos de laboratório para atendimento ao público interno 

e externo em horários condizentes com as necessidades do mesmo, foi avaliada por 

40,18% dos participantes como suficientes. Entretanto, destaca-se neste item 27,98% 

que consideraram insuficiente. 
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 A condição de funcionamento dos banheiros, cantinas e restaurantes foi avaliado 

por 39,88% como suficiente e 27,38% como insuficientes. Neste item destacaram-se 

reclamações devido à infraestrutura nos banheiros, como por exemplo, a falta de papel 

higiênico e a ausência de travas em algumas portas.  

 A condição de funcionamento das quadras esportivas, bem como dos espaços de 

convivência e lazer foi avaliada por 39,88% como suficiente. 

 A condição de funcionamento (equipamentos, mobiliário, limpeza, iluminação, 

ventilação, acessibilidade) da biblioteca, foi avaliada positivamente, sendo que 22,32% 

consideraram excelentes e 36,9% consideraram muito boas. 

 Neste item 37,05% dos participantes consideraram a atualização e quantitativo 

de referências bibliográficas básicas, complementares e periódicos científicos como 

suficientes. 

 A disponibilização de salas de professores e gabinetes/estações de trabalho para 

professor com dedicação exclusiva, bem como suas condições foi avaliada 

principalmente como suficientes (38,39%) e muito boas (34,23%). 

 A disponibilização de espaço físico destinado ao atendimento da coordenação 

aos alunos foi considerada como suficiente por 42,86% dos participantes. 

 Ainda, 50,60% dos participantes avaliaram a disponibilização de infraestrutura 

destinada aos trabalhos da CPA, considerando-se secretaria, funcionários, móveis e 

utensílios, aparelho telefônico, computadores, como suficientes. Entretanto, 4,76% 

avaliaram como não existentes, o que indica a necessidade de maior divulgação da CPA 

sobre sua infraestrutura. 

 

4.2. Autoavaliação institucional: desenvolvimento e análise dos dados e das 

informações obtidas na comunidade externa 

 

4.2.1 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional  

 

4.2.1.1 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 
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Figura 53 - Planejamento e Avaliação 

 
 

 

Figura 54 - Planejamento e Avaliação 
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Figura 55 - Planejamento e Avaliação 

 

 O cumprimento, por parte da Comissão Própria de Avaliação – CPA, das ações 

referentes à aplicação da autoavaliação e à divulgação dos resultados apresentou maior 

concentração das avaliações para Suficiente (28,57%), Muito bom (21,43%) e Excelente 

(14,29%), sendo que 21,43% dos participantes consideraram Insuficiente e 14,29% 

consideraram Não existente.  

 A divulgação dos resultados do processo de autoavaliação institucional e das 

avaliações externas do IFMG para a comunidade externa apresentou uma avaliação 

mais negativa, uma vez que os itens Não existente e Insuficiente somaram 57,14%.  

 Quando questionado sobre a sua própria participação no processo de 

autoavaliação promovido pela CPA os valores obtidos foram os mesmos da avaliação 

sobre o cumprimento das ações e da divulgação pela CPA, sendo que para as respostas 

Suficiente, Muito bom e Excelente o somatório foi de 64,29 %. 

 

4.2.2 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

 

Este eixo contempla as dimensões 1 e 3 e seus respectivos itens: 
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4.2.2.1 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 
 

 

Figura 56 - Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 
 

 

 

Figura 57 - Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  
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Figura 58 - Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

 O cumprimento da missão dos princípios e dos objetivos do IFMG constantes no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) foi avaliado como Suficiente por 35,71% 

dos participantes; Muito bom por 28,57% e Excelente por 7,14%, indicando que este é 

um aspecto considerado positivo pela comunidade externa. Destaca-se que no ano de 

2014 não foi possível produzir um relatório deste segmento em função do pequeno 

número de pessoas que responderam ao questionário. No ano de 2013 a avaliação 

também foi considerada positiva, portanto, manteve-se o mesmo padrão de avaliação.  

 Sobre a existência de coerência entre o PDI e as atividades de ensino de 

graduação e pós-graduação no IFMG, a avaliação apresentou um somatório de 64,28% 

para os participantes que consideraram Suficiente, Muito bom e Excelente. Os mesmos 

valores de cada resposta dessa questão foram observados na avaliação da existência de 

coerência entre o PDI e as atividades de extensão e pesquisa no IFMG (Não existente: 

7,14%; Insuficiente: 28,57%; Suficiente: 28,57%; Muito bom: 28,57%; Excelente: 

7,14%).  
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4.2.2.2 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

 

Figura 59 - Responsabilidade Social da Instituição 

 

 

 
Figura 60 - Responsabilidade Social da Instituição 

 

 Na questão que avaliou os programas e as ações do IFMG voltados para a 

inclusão social de setores excluídos e políticas de ação afirmativa, os dados obtidos 

indicam uma maior porcentagem de participantes que considerou positivo (64,29% para 

o somatório de Suficiente, Muito bom e Excelente) enquanto as opiniões para Não 

existente e Suficiente somaram 35,71%. Vale destacar que dentre os valores citados, 

uma porcentagem considerável indicou o item Suficiente como opção de resposta, o que 
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demonstra ainda a necessidade de adoção de medidas que promovam ações para a 

sociedade.  

 Merece destaque o resultado obtido da avaliação das considerações da sociedade 

sobre a imagem pública do IFMG: 21,43% dos participantes consideram Suficiente; 

42,86% Muito bom e 21,43 % Excelente. Esse resultado indica como é positivo a 

imagem da instituição junto à comunidade, a qual tem sido construída ao longo dos 

anos. A avaliação positiva também foi observada no relatório de autoavaliação do ano 

de 2013. Pode-se considerar que essa é uma grande potencialidade do IFMG que deve 

ser explorado mais para atrair alunos, estabelecer parcerias e promover a divulgação das 

atividades do campus. 

 

4.2.3 Eixo 3: Políticas Acadêmicas  

 

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

 

Figura 61 - Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão  
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Figura 62 - Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão  

 

 

 

Figura 63 - Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão  
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Figura 64 - Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão  

 

 

 
Figura 65 - Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

 

 A oferta de cursos condizentes com as necessidades locais/regionais apresentou 

valores de 35,71% para avaliação de Insuficiente; 35,71% para Suficiente; 21,43% para 

Muito bom e 7,14% para Excelente. O alto valor apresentado para Insuficiente indica 

que há ainda uma demanda da população a ser atendida e fazem-se necessários estudos 

para identificação de futuros cursos a serem oferecidos. 

 Sobre a preparação do aluno para o mercado de trabalho as avaliações foram 

muito satisfatórias. Dentre os participantes, 7,14% consideraram Insuficiente; 21,43% 

Suficiente; 50% Muito bom e 21,43% Excelente. Assim, pode-se considerar esse fator 

como uma potencialidade que também reafirma a observação feita anteriormente sobre 
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a imagem da instituição junto à sociedade. No ano de 2013 essa avaliação também foi 

bastante positiva, indicando a que a visão do profissional formado pela instituição tem 

se mantido como uma boa referência pela comunidade.  

 A contribuição das atividades de pesquisa e extensão para o desenvolvimento 

local/regional também apresentou uma avaliação com maior porcentagem de 

participantes considerando um aspecto positivo, uma vez que as respostas Suficiente, 

Muito bom e Excelente perfizeram um total de 64,29%. Por outro lado, 14,29 % 

consideraram Não existente e 21,43 % consideraram Insuficiente. Esses valores são 

parecidos com os observados na avaliação de 2013, demonstrando que a satisfação se 

manteve. Apesar da maior concentração das respostas terem indicado uma boa avaliação 

para a questão, salienta-se que os valores obtidos para Não existente e Insuficiente são 

consideráveis e indicam a necessidade de adoção de medidas que estimulem mais 

atividades de pesquisa e extensão que atendam as demandas locais/regionais ou a 

divulgação dos trabalhos já desenvolvidos junto à comunidade.  

 A relação entre a oferta de bolsas de Assistência Estudantil, de Pesquisa e de 

Extensão e a quantidade demandada pelos alunos foi considerada Insuficiente por 

21,43% dos participantes; Suficiente por 35,71%; Muito bom por 28,57% e Excelente 

por 14,29%. Observa-se que os valores indicam maior porcentagem de respostas 

positivas em relação a esse critério. Recomenda-se a observação deste item avaliado 

pelos membros da comunidade interna da instituição neste relatório de autoavaliação e 

também que os setores responsáveis realizem um estudo sobre a oferta de bolsas em 

relação ao número de alunos.  

 Quanto ao desenvolvimento de políticas institucionais para a criação, a expansão 

e a manutenção de cursos de graduação e pós-graduação a avaliação apresentou também 

uma maior porcentagem de avaliação positiva (Suficiente, Muito Bom e e Excelente) 

que somou 64,29% da opinião dos participantes, enquanto 7,14% consideraram Não 

existente e 28,57% consideraram Insuficiente.  

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

4.2.3.2 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 
 

 

Figura 66- Comunicação com a Sociedade 

 

 

 

Figura 67- Comunicação com a Sociedade 
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Figura 68 - Comunicação com a Sociedade 

 

 A qualidade dos veículos de comunicação e o tratamento da informação 

(visibilidade dos fatos, transparência nos processos, antecedência de divulgação, 

publicação de editais, clareza e objetividade das informações) foi um aspecto bem 

avaliado, merecendo destaque. Apenas 28,57% dos participantes consideraram 

Insuficiente enquanto 42,86% optaram pela resposta Suficiente, 21,43% Muito bom e 

7,14% Excelente. Este fator também foi avaliado positivamente no ano de 2013, tendo 

mantido portanto, a satisfação por parte da comunidade. Destaque que a comunicação é 

fundamental para promoção da melhoria da imagem da instituição junto à comunidade, 

sendo fundamental dar ampla divulgação de todas as atividades realizadas. Da mesma 

forma, a divulgação dos vestibulares (período de inscrição, datas de realização das 

provas, isenção de pagamento de taxas, inscrição pelo SISU e resultados) foi avaliada 

de maneira positiva uma vez que as respostas para Suficiente, Muito bom e Excelente 

somaram 71,42%, destacando mais uma vez uma considerável eficiência das formas de 

comunicação utilizada. 

 Ainda no aspecto comunicação, a ouvidoria pode ser considerada um importante 

canal para que as opiniões e anseios da comunidade cheguem até a instituição. O 

questionário aplicado avaliou a atuação deste órgão como um canal de expressão e 

reivindicação para a comunidade externa e os resultados obtidos foram: 35,71% para 

insuficiente; 35,71% para Suficiente; 21,43% para Muito bom e 7,14% para Excelente, 

indicando assim, maior tendência das resposta positivas. Estes resultados são bastante 
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parecidos com os obtidos em 2013 e indicam, de certa forma, que a Ouvidoria tem 

cumprido seu papel junto à comunidade, podendo ainda melhorar. 

 

 

4.2.3.3 Dimensão 9: Política de atendimento aos discentes 
 

 

Figura 69-Política de atendimento aos discentes  

 

 

 

Figura 70-Política de atendimento aos discentes 

 

 Os programas e ações do IFMG relativos à assistência estudantil (bolsa 

permanência, auxílio moradia, transporte, creche, etc) foram avaliados satisfatoriamente 

pela maior parcela dos participantes, sendo que os que optaram por Suficiente, Muito 
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bom e Excelente somaram 71,43% e 28,57% consideraram Insuficiente. Destaca-se 

mais uma vez a necessidade de se considerar essas informações sob o ponto de vista dos 

membros da comunidade interna, particularmente os discentes, uma vez que essas 

demandas de assistência partem diretamente deles. 

 Sobre os programas e ações relacionados à integração e acompanhamento dos 

egressos, bem como à sua inserção no mercado de trabalho, os valores observados 

foram de 14,29%; 28,57%; 42,86%; 7,14% e 7,14% para os critérios Não existente, 

Insuficiente, Suficiente, Muito Bom e Excelente, respectivamente. Nota-se uma 

superioridade da avaliação para os fatores positivos, embora os dados tenham mostrado 

grande divisão entre os participantes, o que indica desconhecimento por parte da 

comunidade das ações promovidas ou realmente uma ineficiência das ações promovidas 

pela instituição.  

 

4.2.4 Eixo 4: Políticas de Gestão 

 4.2.4.1 Dimensão 5: Políticas de pessoal 

 

Figura 71- Políticas de pessoal 
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Figura 72- Políticas de pessoal 

 

 Observou-se uma avaliação positiva bastante significativa para políticas de 

formação e capacitação tanto de professores quanto de técnico administrativos. Para 

professores os valores obtidos para as respostas Suficiente, Muito bom e Excelente 

somaram 71,44%, dos quais 42,86% foram para Excelente, enquanto que o somatório 

das mesmas respostas foi de 71,43% para técnicos administrativos, dos quais 21,43% 

consideraram Excelente. Desataca-se que a formação de professores e técnicos 

administrativos é um fator importante que pode aumentar a confiança da comunidade na 

instituição e na presente avaliação, pode-se considerar este um grande potencial. 

  

4.2.4.2 Dimensão 6: Organização e gestão da instituição 
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Figura 73 - Organização e gestão da instituição 

 

 

Figura 74 - Organização e gestão da instituição 

 
 

 
Figura 75 - Organização e gestão da instituição 

 

 O clima da instituição e relações interpessoais foi considerado Insuficiente por 

42,86% indicando uma fragilidade e despertando para a necessidade de adoção de ações 

que promovam melhorias. 

 O registro acadêmico foi avaliado com a seguinte questão: Existência de sistema 

de registro acadêmico, considerando: organização, informatização, agilidade no 

atendimento e diversificação/qualidade dos documentos disponibilizados. Os resultados 

demonstraram grande satisfação por parte da comunidade uma vez que apenas 14,29% 
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consideraram Insuficiente e 28,57%; 42,86% e 14,29% consideraram Suficiente, Muito 

bom e Excelente, respectivamente. O funcionamento, composição e atribuição dos 

órgãos colegiados (como conselho superior, colégio de dirigentes, etc) também foi 

avaliado de forma satisfatória pela comunidade externa. 

 

4.2.4.3 Dimensão 10: Sustentabilidade financeira 

 

 

Figura 76 - Sustentabilidade financeira 

 

 As políticas direcionadas à aplicação de recursos financeiros para programas de 

ensino, pesquisa e extensão (programas como Mulheres Mil, Assistência 

Estudantil¸bolsas de pesquisa, monitoria, etc) foi avaliado como Insuficiente por 

28,57% dos participantes; Suficiente por 35,71%; Muito bom por 28,57% e Excelente 

por 7,14%. Destaca-se nenhum participou considerou como resposta a opção Não 

existente, de forma, que todos têm conhecimentos sobre os programas e as políticas de 

aplicação de recursos.  
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4.2.5 Eixo 5: Infraestrutura Física 

4.2.5.1 Dimensão 7:  Infraestrutura física 
 

 

Figura 77 - Infraestrutura física 

 

 

 

Figura 78 - Infraestrutura física 
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Figura 79 - Infraestrutura física 

 

 

 

Figura 80 - Infraestrutura física 
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Figura 81 - Infraestrutura física 

 

 

 

Figura 82 - Infraestrutura física 
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Figura 83 - Infraestrutura física 

 

Em todos os itens avaliados as avaliações foram predominantemente positivas, 

uma vez que o somatório das respostas Suficiente, Muito bom e Excelente foram 

superiores.  

 Para a condição das salas de aula, a mesma situação foi observada no relatório 

do ano de 2013. Assim, embora a avaliação esteja satisfatória, não foi observado um 

aumento desta satisfação, sendo assim necessárias medidas que façam elevar ainda mais 

a qualidade do ambiente disponibilizado. Merece destaque a condição dos laboratórios 

de informática, que foi avaliada de maneira ainda mais positiva (Suficiente: 42,86%; 

Muito bom: 28,57% e Excelente: 14,29%) e também com maior destaque do que o 

observado em 2013, demonstrando ser esse um potencial a ser explorado. A condição de 

funcionamento dos banheiros, cantinas e restaurantes recebeu a avaliação Muito bom 

por 42,86% dos participantes e Excelente por 14,29%, destacando-se como um ponto 

forte da instituição.  

 Para os demais itens, embora não existam aspectos a serem destacados, vale 

salientar mais uma vez que todos constituem um ponto forte da instituição, no entanto, 

nenhum deles obtiveram unanimidade nas avaliações máximas, podendo assim, serem 

melhorados constantemente.  
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4.3 Avaliação de Cursos de Graduação 

 

4.3.1 Avaliação do curso de Engenharia de Alimentos 

 

4.3.1.1 Histórico do curso de Engenharia de Alimentos 

 

O curso superior de Bacharelado em Engenharia de Alimentos é ofertado pelo 

Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) - Campus Bambuí que fica localizado à 

Fazenda Varginha, Rodovia Bambuí - Medeiros, Km 05, Bambuí, MG, CEP 38.900- 

000. Essa instituição tem como missão: educar e qualificar pessoas para serem cidadãos 

críticos, criativos, responsáveis e capazes de atuar na transformação da sociedade. O 

curso de Engenharia de Alimentos oferecido pelo IFMG Campus Bambuí iniciou suas 

atividades em 2014, sendo autorizado pela portaria IFMG  Nº. 1195 de 03 de dezembro 

de 2013. 

Diante das mudanças que vem acontecendo com a crescente industrialização, o 

rápido desenvolvimento, o mercado altamente competitivo e a globalização, criou-se 

esse curso com a finalidade de formar profissionais com a capacidade de enfrentar os 

desafios do mercado, através de uma sólida base teórica e prática nos conteúdos básicos, 

profissionalizantes e específicos do curso. Além disso, preparar profissionais para 

atuarem tanto no processo produtivo, quanto no desenvolvimento técnico e científico, 

considerando-se os aspectos políticos, sociais, culturais, econômicos, ambientais, 

humanos e éticos. 

A busca por um ensino de qualidade e apoio à comunidade regional levou a 

transformação da então Escola Agrotécnica de Bambuí em Centro Federal de Educação 

Tecnológica (CEFET), em dezembro de 2002. Em 2003, foi ofertado o primeiro curso 

superior da instituição, o curso de Tecnologia em Alimentos. Seguindo a busca pela 

qualidade, o Governo Federal, com a lei n 11.892 de dezembro de 2008, institui a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica criando os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, sendo o Campus Bambuí pertencente ao 

Instituto Federal de Minas Gerais. 

O Campus Bambuí oferta atualmente, na área de engenharia, os cursos 

Superiores de Engenharia de Produção e Engenharia de Computação. Conforme o Art. 

6º da Lei nº 11.892/2008, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia têm 
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como uma das finalidades e características promover a integração e a verticalização da 

educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a 

infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão. Com base nesta 

finalidade, se apresenta uma das justificativas da criação do curso de Engenharia 

Alimentos. Dessa forma, elaborou-se o curso com uma estrutura sólida, em que o aluno 

deve cursar 3820 horas de disciplinas obrigatórias e cumprir, no mínimo, 40 horas de 

disciplinas optativas e 120 horas de atividades práticas complementares. Por fim, o 

aluno deve cumprir 60 horas na elaboração do trabalho de conclusão de curso e 320 

horas de estágio supervisionado curricular. Esse conjunto de tarefas que devem ser 

desenvolvidas pelos estudantes ao longo da sua graduação totalizam 4.360 horas. O 

curso de Engenharia de Alimentos é ofertado na modalidade presencial com regime de 

matrícula por disciplina. Os prazos mínimo e máximo de integralização são de 10 

semestres e 20 semestres, respectivamente. O curso oferta 40 vagas por ano e possui 

funcionamento em período integral.  

A indústria de alimentos, uma das mais importantes do agronegócio, tem papel 

destacado dentro das indústrias de transformação, com um crescimento considerado e 

um dos setores que apresenta maior potencial de crescimento. Trata-se de um segmento 

que está sempre crescendo, porque atende a uma das necessidades básicas da população. 

O profissional formado atuará em áreas que envolvam aspectos tecnológicos na 

indústria de alimentos, laboratórios de controle de qualidade físico-químico, sensorial e 

microbiológico, planejamento de projetos, gerenciamento e administração na indústria, 

marketing e vendas, desenvolvimento de novos produtos alimentícios e equipamentos 

industriais e fiscalização de alimentos e bebidas. 

O aluno egresso do Curso de Engenharia de Alimentos do IFMG – Campus 

Bambuí deve se constituir em um profissional com sólida formação científica e 

tecnológica. Este profissional deve ser capaz de compreender, desenvolver e aplicar 

tecnologias, com visão reflexiva, crítica e criativa e com competência para 

identificação, formulação e resolução de problemas. Somando a estas questões técnicas 

e científicas e de cunho operacional, este profissional também deve estar comprometido 

com a qualidade de vida numa sociedade cultural, econômica, social e politicamente 

democrática, visando ao pleno desenvolvimento humano aliado ao equilíbrio ambiental. 
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4.3.1.2 Desenvolvimento e análise dos dados e das informações 

 

Participaram da avaliação 24 respondentes, distribuídos entre: discentes, 

docentes e técnicos administrativos, conforme Tabela 5 

 

Tabela 5 – Número de respondentes por segmento 

Curso Discentes Docentes 
Técnico-

Administrativos 

Engenharia de 

Alimentos 
15 08 01 

FONTE: Relatório de Sistema da CPA Central 

 

Os percentuais de respondentes encontram-se dispostos na figura 85. 

 

 

Figura 85 - Percentuais de respondentes por segmento 

 

A avaliação abrangeu questões que contemplavam três dimensões: 

 DIMENSÃO I – Organização didático-pedagógica,  

 DIMENSÃO II – Corpo docente e tutorial, 

 DIMENSÃO III – Infraestrutura. 
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4.3.1.2.1 Dimensão I: Organização Didático-pedagógica 

 

As figuras e as considerações referentes às questões que contemplam esta dimensão, 

encontram-se dispostos abaixo: 

 

 
Figura 86- Organização Didático-pedagógica 

 

 

 
Figura 87- Organização Didático-pedagógica 



71 

 

 
Figura 88- Organização Didático-pedagógica 

 

 

 
Figura 89- Organização Didático-pedagógica 
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Figura 90- Organização Didático-pedagógica 

 

 

 
Figura 91- Organização Didático-pedagógica 
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Figura 92- Organização Didático-pedagógica 

 

 

 
Figura 93- Organização Didático-pedagógica 
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Figura 94- Organização Didático-pedagógica 

 

 

 
Figura 95- Organização Didático-pedagógica 
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Figura 96- Organização Didático-pedagógica 

 

 

 
Figura 97- Organização Didático-pedagógica 

 

Com relação a atuação do Diretor de Ensino do Campus na busca de melhorias e 

na resolução de problemas relacionados ao ensino, pode-se notar que 70,83% da 

comunidade escolar considera sua atuação suficiente, muito boa ou excelente, indicando 

uma satisfação dos mesmos em relação à atuação do Diretor de Ensino do Campus 

Bambuí. Um posicionamento semelhante, mas ainda melhor, foi obtido com relação à 

atuação do Diretor de Ensino do Campus na busca de melhorias e na resolução de 

problemas relacionados à pesquisa e extensão, 83,33% dos respondentes classificaram 

sua atuação como suficiente, muito boa ou excelente. Isto mostra um bom trabalho 

desenvolvido em relação as atividades de Pesquisa e Extensão no Campus. Quanto ao 
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incentivo do Diretor de Ensino aos professores e alunos quanto à publicação e 

apresentação de trabalhos em eventos de caráter científico (congressos, encontros, 

seminários, etc.) no IFMG e em outras instituições, com a oferta de apoio logístico, 

41,67% considerem sua atuação suficiente, 33,33% consideram sua atuação muito boa e 

12,50% consideram sua atuação excelente, assim pode-se dizer que para quase 90% dos 

respondentes sua atuação tem sido ótima. Pode-se observar que 87,50% dos avaliadores 

consideram o incentivo do Diretor de Ensino a políticas de formação e capacitação do 

corpo técnico-administrativo (participação em congressos, feiras de iniciação científica, 

cursos de capacitação, etc.), como sendo suficiente, muito boa ou excelente. De forma 

geral, observando o resultado obtido pelo Diretor de Ensino nas quatro primeiras 

questões, pode-se concluir que a comunidade escolar considera sua atuação muito boa. 

Outro ponto muito avaliado pelos docentes, discentes e técnico-administrativos 

foram os mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes, atendendo às 

necessidades didático pedagógicas das disciplinas. Em relação a esta questão o curso 

obteve 37,50% de suficiente, 41,67% muito bom e 12,50% de excelente, evidenciando o 

bom trabalho desenvolvido pelo setor pedagógico. 

Para o item “estrutura curricular flexível, que possibilite a integração dos 

conteúdos, bem como uma visão global do curso e do mercado de trabalho”, 50,00% 

dos respondentes consideraram suficiente, 25,00% muito boa e 12,50% excelente. Estes 

resultados mostram que o curso apresenta uma boa grade curricular, que incentiva os 

alunos e permitem os mesmos projetarem seu futuro mercado de trabalho. 

Com relação à formação do aluno pode-se notar que o curso é bem avaliado 

quanto promoção de debates e desenvolvimento de atividades com foco nos temas 

relacionados aos três pilares da sustentabilidade: econômico, social e ambiental. Nesse 

tópico 54,17% consideram o curso suficiente, 12,50% consideram o curso muito bom e 

8,33% consideram o curso excelente.  

 Pelo resultado da pesquisa, outro ponto muito bem avaliado pela comunidade 

escolar, foi a promoção e desenvolvimento de atividades voltadas para a educação das 

relações étnico-raciais, para o tratamento de questões e temáticas relacionadas aos 

afrodescendentes, bem como para a valorização dos direitos humanos. Sendo que quase 

80,00% dos avaliadores consideram que esse tema é trabalho de satisfatória ao longo do 

curso. 

 O item realização de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação 

tecnológica, mostra que o campus desenvolve um bom trabalho na área prática, levando 
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o aluno a relacionar a teoria com a prática do mercado de trabalho. Os resultados 

obtidos por esse item foram: Suficiente (66,67%), muito bom (25,00%) e excelente 

(8,33%). Esse é um ponto de muita potencialidade do curso. 

 Outro item avaliado foi o desenvolvimento de projetos de extensão relacionados 

às atividades acadêmico-culturais, artísticas e/ou desportivas. Embora o item em 

questão tenha apresentado uma boa avaliação (37,50%-suficiente, 29,17%-muito bom e 

12,50% excelente), nota-se que mais de um quinto dos avaliadores (20,83%) 

consideram o curso insuficiente nesse quesito, logo esse ponto deve ser melhor trabalho 

dento do curso.Um item que mostra uma excelente potencialidade do curso é quanto à 

disponibilização do acesso a informações, editais, programas e bolsas de Assistência 

Estudantil e mérito acadêmico, pois pode-se dizer que esse item foi avaliado em 100% 

(45,83% suficiente, 33,33% muito bom e 20,83% excelente). 

Quanto aos meios de comunicação adequados (LIBRAS, braile) que permitam, 

ao estudante com deficiência, condições iguais de aprendizagem e interação com a 

comunidade acadêmica, 29,17% considerem que a estrutura apresenta pelo curso é 

insuficiente, daí a necessidade de melhorar a estrutura de inclusão do aluno com alguma 

deficiência ao curso. 

 

4.3.1.2.2 Dimensão II: Corpo docente e tutorial 

 

As figuras e as considerações referentes às questões que contemplam esta dimensão, 

encontram-se dispostos abaixo: 

 
Figura 98-Corpo docente e tutorial 
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Figura 99-Corpo docente e tutorial 

 

 

 
Figura 100-Corpo docente e tutorial  
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Figura 101-Corpo docente e tutorial  

 

 

 
Figura 102-Corpo docente e tutorial  
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Figura 103-Corpo docente e tutorial  

 

 

 
Figura 104-Corpo docente e tutorial 

 

 

A atuação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) não foi bem avaliada, pois 

menos de 50% dos respondentes consideram sua atuação suficiente (12,50%), muito boa 

(4,17%) ou excelente (8,33%). O resultado mostra a necessidade de repesar a forma de 

atuar o NDE. 

A atuação do Coordenador de Curso na divulgação do Projeto Pedagógico do 

Curso – PPC e sua atualização, envolvendo a comunidade escolar, foi considerada 

suficiente para 37,50%, muito boa para 25,00% e excelente para 12,50% dos 
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entrevistados, mostrando assim o bom trabalho desenvolvido pelo coordenador do 

curso. 

A pesquisa mostra também um desempenho quanto a disponibilidade do 

Coordenador de Curso para atendimento, resolução de problemas e/ou esclarecimento 

acadêmico ao aluno, em horários predeterminados, pelo mesmo, esse fato fica evidente 

pelos números sendo: suficiente 33,33%, muito bom 33,33% e excelente 25,00%. 

No item “Atuação do Coordenador de Curso na orientação para o cumprimento 

de estágios curriculares, Trabalho de Conclusão de Curso – TCC e atividades 

complementares em conformidade com o Projeto Pedagógico de Curso” o resultado foi 

bom, mas o que chama atenção é o fato de 16,67% dos respondentes mostrarem que não 

existe ou é insuficiente a atuação do coordenador nesse item. 

Pode-se observar que 29,17% (4,17-não existe e 25,00% insuficiente) dos 

entrevistados avaliaram como um ponto a ser melhorado do curso a disponibilidade do 

corpo docente para atendimento, resolução de problemas e/ou esclarecimento 

acadêmico ao aluno, em horários predeterminados, embora 70,83% consideram que 

nesse item o curso apresenta os seguintes resultados: suficiente, muito bom o excelente. 

O resultado da pesquisa demonstra que a divulgação das propostas do NDE e das 

deliberações do Colegiado de Curso, são quase inexistentes ou insuficiente, pois para 

4,17% dos pesquisado responderam não existe e 37,50% responderam insuficiente. 

Em relação ao funcionamento do Colegiado do Curso, a pesquisa mostra que a 

comunidade atendida está satisfeita, pois mais de 80% responderam que considera a 

atuação do colegiado como suficiente, muito boa ou excelente. 

 

4.3.1.2.3 Dimensão III –Infraestrutura 

 

As figuras e as considerações referentes às questões que contemplam esta dimensão, 

encontram-se dispostos abaixo: 
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Figura 105-Infraestrutura 

 

 

 

Figura 106-Infraestrutura 
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Figura 107-Infraestrutura 

 

 

 

Figura 108-Infraestrutura 
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Figura 109-Infraestrutura 
 

 

 

Figura 110-Infraestrutura 

 

 

Quantitativo de referências bibliográficas básicas, complementares e periódicos 

científicos, na modalidade física e virtual, atualizados, que atenda a demanda do curso, 

foi considerada como suficiente por 29,17% dos pesquisados, essa mesma porcentagem 

foi obtida pela resposta muito bom e a resposta excelente obteve 12,50%, assim pode-se 

ser que esse item é uma das potencialidades do curso. 

As condições das salas de aula quanto à capacidade de acomodação, ventilação, 

limpeza, iluminação e mobiliário, foram questionadas por aproximadamente um quarto 

dos entrevistados, pois para 4,17% essas condições são inexistentes e 20,83% considera 
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essas condições insuficiente. Embora parece ser pouco, mas é um ponto a ser estudo 

com mais detalhes pela instituição de ensino. Por outro lado, a condição dos 

laboratórios de informática quanto à capacidade de acomodação, ventilação, limpeza, 

iluminação, mobiliário, acesso à internet e quantidade e qualidade dos equipamentos, 

tem sido um diferencial positivo do curso para 91,66% dos pesquisados, que considera 

essas condições como suficiente, muito boas ou excelentes. 

Quanto às condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida nos diferentes espaços do campus, 45,83% consideram essas 

condições como suficientes, 25,00% consideram muito boas e 20,83% consideram essas 

condições como excelentes. Já a condição dos laboratórios didáticos especializados 

quanto à disponibilidade de softwares, recursos e equipamentos necessários ao bom 

desenvolvimento das aulas, foi avaliada por 29,17% como insuficiente, o que demonstra 

que esse é um ponto a ser mais bem estruturado. No que se refere à disponibilidade de 

técnicos de laboratório para atendimento aos alunos em horários condizentes com as 

necessidades do mesmo, foi avaliado por 50% dos entrevistados como suficiente, o que 

demonstra ser uma potencialidade do curso. 

De um modo geral pode-se dizer que o curso em questão teve uma boa avaliação 

na visão dos discentes, professores e técnicos. 

 

 

4.3.2 Avaliação do curso de Engenharia de Computação 

 

4.3.2.1 Histórico do curso de Engenharia de Computação 

 

 O curso superior de Bacharelado em Engenharia de Computação é ofertado 

pelo Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) - Campus Bambuí que fica localizado à 

Fazenda Varginha, Rodovia Bambuí - Medeiros, Km 05, Bambuí, MG, CEP 38.900- 

000. Essa instituição tem como missão: educar e qualificar pessoas para serem cidadãos 

críticos, criativos, responsáveis e capazes de atuar na transformação da sociedade. O 

curso de Engenharia de Computação iniciou suas atividades em 2013, sendo autorizado 

pela portaria Nº 0106/IFMG/ de 28/01/2013. 

 Diante das mudanças que vem acontecendo com a crescente industrialização, o 

rápido desenvolvimento, o mercado altamente competitivo e a globalização, criou-se 
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esse curso com a finalidade de formar profissionais com a capacidade de enfrentar os 

desafios do mercado, através de uma sólida base teórica e prática nos conteúdos básicos, 

profissionalizantes e específicos do curso. Além disso, preparar profissionais para 

atuarem tanto na projeção de sistemas, quanto no desenvolvimento técnico e científico, 

considerando-se os aspectos políticos, sociais, culturais, econômicos, ambientais, 

humanos e éticos. 

 O Curso de Engenharia da Computação surgiu a partir do anseio dos 

professores que hoje compõem o Departamento de Engenharia e Computação (DEC) 

ampliarem as ofertas de cursos na área de computação. Como o Campus oferece o curso 

Técnico Integrado em Informática e oferecia o curso de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, denominações atuais para os cursos de nível técnico e 

superior na área, oferecidos desde 1999. 

 O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) anterior do IFMG (IFMG, 

2009) previa a criação de um curso superior de período integral no Campus Bambuí em 

2012. O curso previsto era o Bacharelado em Ciência da Computação, mas devido a 

criação do mesmo no Campus Formiga optou-se pela criação do curso de Engenharia de 

Computação. Esta foi considerada a melhor opção para atender o PDI, pois o Campus 

Bambuí já oferta os cursos de Engenharia de Produção, Engenharia de Alimentos e 

Licenciatura em Física proporcionando assim integração ainda maior entre estas áreas e 

seus professores com os cursos e professores do Núcleo de Computação. A escolha do 

novo curso evita a segmentação do público-alvo quando considerada a oferta de cursos 

idênticos em campi a menos de 100 Km entre si. Dessa forma, elaborou-se o curso com 

uma estrutura sólida, em que o aluno deve cursar 3.700 horas de disciplinas obrigatórias 

e cumprir, no mínimo, 240 horas de disciplinas optativas e 120 horas de atividades 

práticas complementares. Por fim, o aluno deve cumprir 120 horas na elaboração do 

trabalho de conclusão de curso e 160 horas de estágio supervisionado curricular. Esse 

conjunto de tarefas que devem ser desenvolvidas pelos estudantes ao longo da sua 

graduação totalizam 4.340 horas. 

 O curso de Engenharia de Computação é ofertado na modalidade presencial 

com regime de matrícula por disciplina. Os prazos mínimo e máximo de integralização 

são de 10 semestres e 20 semestres, respectivamente. O curso oferta 30 vagas por ano e 

possui funcionamento em período integral. 

A Engenharia de Computação desenvolveu-se em resposta às necessidades de 

novas tecnologias em função do progresso e da melhoria da qualidade de vida. Por trás 
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da automatização de inúmeros aspectos da atividade humana e de seus controles, 

medições, diagnósticos e prospecções sejam no campo industrial, comercial, científico, 

educacional ou doméstico estão presentes os sistemas computacionais. Os 

computadores pessoais já se apresentam como utensílio doméstico não mais supérfluo, 

mas necessário, e das inúmeras classes de sistemas computacionais surpreende em 

números aquela dos sistemas embutidos, comumente equipando dezenas de dispositivos 

eletrodomésticos/eletrônicos por residência. É tendência que esses sistemas integrados 

de hardware e software equipem e interliguem qualquer dispositivo eletrônico a partir 

de agora. 

 Portanto, acredita-se que o profissional graduado neste curso será capaz de 

desempenhar seu papel com competência e com postura profissional adequada a uma 

sociedade cada vez mais competitiva e exigente. Além disso, o mesmo deve contribuir 

para o desenvolvimento e melhoria da vida da comunidade e interferir positivamente na 

projeção de soluções em hardware e software para atender às demandas, 

proporcionando maior eficácia e eficiência. 

 

4.3.2.2 Desenvolvimento e análise dos dados e das informações 

 

Participaram da avaliação 36 respondentes, distribuídos entre: discentes, 

docentes e técnicos administrativos, conforme Tabela 6 

 

Tabela 6 – Número de respondentes por segmento 

Curso Discentes Docentes 
Técnico-

Administrativos 

Engenharia de 

Computação 
27 08 01 

FONTE: Relatório de Sistema da CPA Central 

 

Os percentuais de respondentes encontram-se dispostos na figura 111.  
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Figura 111 - percentuais de respondentes de cada seguimento 

 

A avaliação abrangeu questões que contemplavam três dimensões: 

 DIMENSÃO I – Organização didático-pedagógica,  

 DIMENSÃO II – Corpo docente e tutorial, 

 DIMENSÃO III – Infraestrutura. 

 

4.3.2.2.1 Dimensão I: Organização didático-pedagógica 

 

As figuras e as considerações referentes às questões que contemplam esta dimensão, 

encontram-se dispostos abaixo: 

 
Figura 112-Organização didático-pedagógica 
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Figura 113-Organização didático-pedagógica 

 

 

 
Figura 114-Organização didático-pedagógica 
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Figura 115-Organização didático-pedagógica 

 

 

 
Figura 116-Organização didático-pedagógica 
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Figura 117-Organização didático-pedagógica 

 

 

 
Figura 118-Organização didático-pedagógica 
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Figura 119-Organização didático-pedagógica 

 
Figura 120-Organização didático-pedagógica 
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Figura 121-Organização didático-pedagógica 

 

 

 
Figura 122-Organização didático-pedagógica 
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Figura 123-Organização didático-pedagógica 

 

A atuação do Diretor de Ensino foi muito bem avaliada com respostas acima de 

85% entre Suficiente/Muito bom/Excelente. Entretanto, 27,77% avaliaram como Não 

existente ou Insuficiente o incentivo do Diretor de Ensino aos professores e alunos à 

publicação. 

Destaca-se de forma negativa com respostas acima de 30% entre Não existente ou 

Insuficiente a estrutura curricular flexível e a promoção de debates com temas 

relacionados à sustentabilidade (Econômico/Social/Ambiental). Ao contrário da 

promoção de atividades voltadas para os temas étnico-raciais, afrodescendentes e 

direitos humanos, que obteve 77,77% das avaliações como Suficiente/Muito 

bom/Excelente. 

Já os mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes, atendendo às 

necessidades didático-pedagógicas das disciplinas e o acesso a informações e bolsas de 

Assistência Estudantil foram considerados como Suficiente/Muito bom/Excelente por 

mais de 83% dos avaliadores. 

Preocupa-se também o fato de 27,78% dos avaliadores considerarem os meios de 

comunicação (LIBRAS, braile) para estudantes com deficiência Não existente ou 

Insuficiente. 

 

 

 

 



95 

 

4.3.2.2.2 Dimensão II: Corpo docente e tutorial 

 

As figuras e as considerações referentes às questões que contemplam esta dimensão, 

encontram-se dispostos abaixo: 

 

 

Figura 125-Corpo docente e tutorial 

 

 

Figura 126-Corpo docente e tutorial 
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Figura 127-Corpo docente e tutorial 

 

 

Figura 128-Corpo docente e tutorial 

 

 



97 

 

 

Figura 129-Corpo docente e tutorial 

 

 

Figura 130-Corpo docente e tutorial 
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Figura 131-Corpo docente e tutorial 

 

 
Figura 132-Corpo docente e tutorial 

 

A disponibilidade do Coordenador de Curso para atendimento aos alunos, 

orientação de estágio/TCC, bem sua atuação na promoção de melhorias para o curso 

foram muito bem avaliadas com mais de 75% das respostas entre Suficiente/Muito 

bom/Excelente. Ainda de forma positiva, destaca-se a disponibilidade do corpo docente 

para atendimento aos alunos ao receber mais de 88% das avaliações como 

Suficiente/Muito bom/Excelente. 

Para a atuação do Núcleo Docente Estruturante (NDE), foram observadas apenas as 

respostas dos docentes e técnico-administrativos, sendo que mais de 88% destes 

avaliaram como Suficiente/Muito bom/Excelente. No entanto, mais de 33% dos 
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avaliadores consideraram a divulgação das propostas do NDE e as ações do Colegiado 

de Curso como Não existente ou Insuficiente. 

 

4.3.2.2.3 Dimensão III - Infraestrutura 

 

As figuras e as considerações referentes às questões que contemplam esta dimensão, 

encontram-se dispostos abaixo: 

 

Figura 133 - Infraestrutura 

 

 

 

Figura 134 – Infraestrutura 
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Figura 135 - Infraestrutura  

 

 

 

Figura 136 - Infraestrutura  
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Figura 137 - Infraestrutura  

 

 

 
Figura 138 - Infraestrutura 

 

De forma geral, a Infraestrutura foi muito bem avaliada com respostas entre 

Suficiente/Muito bom/Excelente em 83,33% das avaliações para o item acessibilidade e 

acima de 91% para as condições das salas de aula e dos laboratórios. Já o quantitativo 

de referências bibliográficas e a disponibilidade de técnicos de laboratório obtiveram 

27,78% das avaliações entre Não existente ou Insuficiente. 
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4.3.3 Avaliação do curso de Engenharia de Produção 

 

4.3.3.1 Histórico do curso de Engenharia de Produção 

 

O curso superior de Bacharelado em Engenharia de Produção é ofertado pelo 

Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) - Campus Bambuí que fica localizado à 

Fazenda Varginha, Rodovia Bambuí - Medeiros, Km 05, Bambuí, MG, CEP 38.900- 

000. Essa instituição tem como missão: educar e qualificar pessoas para serem cidadãos 

críticos, criativos, responsáveis e capazes de atuar na transformação da sociedade. O 

curso de Engenharia de Produção iniciou suas atividades em 2010, sendo autorizado 

pela portaria IFMG nº 176, de 04 de março de 2011. 

Diante das mudanças que vem acontecendo com a crescente industrialização, o 

rápido desenvolvimento, o mercado altamente competitivo e a globalização, criou-se 

esse curso com a finalidade de formar profissionais com a capacidade de enfrentar os 

desafios do mercado, através de uma sólida base teórica e prática nos conteúdos básicos, 

profissionalizantes e específicos do curso. Além disso, preparar profissionais para 

atuarem tanto no processo produtivo, quanto no desenvolvimento técnico e científico, 

considerando-se os aspectos políticos, sociais, culturais, econômicos, ambientais, 

humanos e éticos. 

A implantação do curso de Engenharia de Produção no IFMG Campus Bambuí é 

o resultado de um processo de discussão entre os Docentes dos Departamentos de 

Ciências Exatas e Ciências Gerenciais. A verticalização dos cursos Integrado de 

Mecânica e Técnicos Subsequentes em Mecânica Automotiva e Mecânica Agrícola, o 

corpo docente formado por profissionais nas áreas de engenharia e administração e a 

demanda regional foram fatores fundamentais na escolha da abertura deste curso na 

Instituição. 

Esta proposta de criação do curso apoia-se nas orientações institucionais 

contidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFMG e nos conceitos e 

metodologias contidos em Projetos Políticos-Pedagógicos de cursos de Engenharia de 

Produção de outras Instituições, além, naturalmente, da observação dos preceitos 

contidos nas regulamentações legais que dispõem sobre os cursos de Engenharia de 

Produção. Dessa forma, elaborou-se o curso com uma estrutura sólida, em que o aluno 

deve cursar 4120 horas de disciplinas obrigatórias e cumprir, no mínimo, 200 horas de 
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disciplinas optativas e 200 horas de atividades práticas complementares. Por fim, o 

aluno deve cumprir 40 horas na elaboração do trabalho de conclusão de curso e 360 

horas de estágio supervisionado curricular. Esse conjunto de tarefas que devem ser 

desenvolvidas pelos estudantes ao longo da sua graduação totalizam 4.920 horas. 

 O curso de Engenharia de Produção é ofertado na modalidade presencial com 

regime de matrícula por disciplina. Os prazos mínimo e máximo de integralização são 

de 10 semestres e 20 semestres, respectivamente. O curso oferta 40 vagas por ano e 

possui funcionamento em período integral. 

A Engenharia de Produção desenvolveu-se, ao longo do século XX, em resposta 

às necessidades de desenvolvimento de métodos e técnicas de gestão dos meios 

produtivos demandada pela evolução tecnológica e mercadológica. Enquanto os ramos 

tradicionais da Engenharia, cronologicamente seus precedentes, evoluíram na linha do 

desenvolvimento da concepção, fabricação e manutenção de sistemas técnicos, a 

Engenharia de Produção concentra-se no desenvolvimento de métodos e técnicas que 

permitem otimizar a utilização de todos os recursos produtivos. 

O aparecimento da Engenharia de Produção como um componente mais 

gerencial pode ter ocorrido devido ao fato dos cursos da área das Ciências da 

Administração de Empresas conduzirem seus egressos a uma formação de característica 

mais analítica, sem o foco principal na resolução de problemas, característica bem mais 

típica da Engenharia. Esta diferenciação torna o profissional de Engenharia de Produção 

apto a lidar com problemas relacionados com a mobilização de recursos técnicos, dentro 

da função de cumprir as tarefas a que se destina a empresa ou instituição a que serve. 

Portanto, acredita-se que o profissional graduado neste curso será capaz de desempenhar 

seu papel com competência e com postura profissional adequada a uma sociedade cada 

vez mais competitiva e exigente. Além disso, o mesmo deve contribuir para o 

desenvolvimento e melhoria da vida da comunidade e interferir positivamente nos 

processos produtivos, proporcionando maior eficácia e eficiência. 

 

4.3.3.2 Desenvolvimento e Análise dos Dados e das Informações 

 

Participaram da avaliação 37 respondentes, distribuídos entre: discentes, 

docentes e técnicos administrativos, conforme Tabela 7 
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Tabela 7 – Número de respondentes por segmento 

Curso Discentes Docentes 
Técnico-

Administrativos 

Engenharia de 

Produção 
21 15 01 

FONTE: Relatório de Sistema da CPA Central 

 

Os percentuais de respondentes encontram-se dispostos na figura 139.  

 

 

Figura 139 - Percentuais de respondentes por segmento 

 

A avaliação abrangeu questões que contemplavam três dimensões: 

 DIMENSÃO I – Organização didático-pedagógica,  

 DIMENSÃO II – Corpo docente e tutorial, 

 DIMENSÃO III – Infraestrutura. 

 

4.3.3.2.1 Dimensão I: Organização didático-pedagógica 

 

As figuras e as considerações referentes às questões que contemplam esta dimensão, 

encontram-se dispostos abaixo: 
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Figura 140 - Organização didático-pedagógica  

 

 

 
Figura 141 - Organização didático-pedagógica  
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Figura 142 - Organização didático-pedagógica  

 

 

 
Figura 143 - Organização didático-pedagógica  
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Figura 144 - Organização didático-pedagógica  

 

 

 
Figura 145 - Organização didático-pedagógica  
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Figura 146 - Organização didático-pedagógica  

 

 

 
Figura 147 - Organização didático-pedagógica  
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Figura 148 - Organização didático-pedagógica  

 

 

 
Figura 149 - Organização didático-pedagógica  
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Figura 150 - Organização didático-pedagógica  

 

 

 
Figura 151 - Organização didático-pedagógica 

 

Em relação à Atuação do Diretor de Ensino do Campus na busca de melhorias e na 

resolução de problemas relacionados ao ensino, existe um bom nível de satisfação por 

parte dos respondentes, considerando que 35,14% avaliaram sua atuação como 

suficiente, 40,54% avaliaram como muito boa e 18,92% como excelente. 

Quando se trata da Atuação do Diretor de Ensino do Campus na busca de melhorias 

e na resolução de problemas relacionados à pesquisa e extensão, também se observa a 

satisfação por 91,9% dos respondentes que, somados, avaliaram a questão com os 

conceitos suficiente, muito boa e excelente. 
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Ambas as questões também apresentaram avaliação semelhante ao ano anterior, 

todas com índices de satisfação acima de 90%. 

Sobre o incentivo do Diretor de Ensino aos professores e alunos quanto à publicação 

e apresentação de trabalhos em eventos de caráter científico (congressos, encontros, 

seminários, etc.) no IFMG e em outras instituições, com a oferta de apoio logístico; 

37,84% avaliaram como muito bom, 29,73% como suficiente e 16,22% como excelente. 

Ainda sobre tal incentivo, no tocante aos técnicos administrativos, também se 

identifica uma avaliação positiva do diretor de ensino por 78,37% dos respondentes que, 

somados, avaliaram a questão em suficiente, muito bom e excelente. 

Os mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes, atendendo às 

necessidades didático-pedagógicas das disciplinas, também se destacam pela avaliação 

positiva, que, no total, correspondem a 91,88% das avaliações com os conceitos 

suficiente, muito bom e excelente. 

Sobre a existência de uma estrutura curricular flexível, que possibilite a integração 

dos conteúdos, bem como uma visão global do curso e do mercado de trabalho, houve 

uma melhora na avaliação, se comparada ao ano anterior. Enquanto 28,1% avaliaram 

esta questão como regular em 2014, na avaliação de 2015; 13,51% a consideraram 

suficiente. Além desta redução, o percentual de respondentes que avaliaram a questão 

como bom, aumentou de 37,5% para 45,95%.  Ainda, 27,03% avaliaram esta questão 

como excelente em 2015. 

A promoção de debates e desenvolvimento de atividades com foco nos temas 

relacionados aos três pilares da sustentabilidade: econômico, social e ambiental, teve, 

também, uma boa avaliação, sendo considerada por 32,43% dos respondentes como 

suficiente e para 29,73% e 18,92% como muito bom e excelente, respectivamente. 

Apesar de uma avaliação satisfatória, sugere-se, conforme a avaliação de 2014, que 

estas questões sejam abordadas no âmbito institucional e também pelo próprio curso, 

que poderá dar um enfoque nas suas áreas específicas. 

Com relação à promoção e desenvolvimento de atividades voltadas para a educação 

das relações étnico-raciais, para o tratamento de questões e temáticas relacionadas aos 

afrodescendentes, bem como para a valorização dos direitos humanos, ainda se mantém 

o nível de satisfação dos respondentes. 32,43% avaliaram a questão com o conceito 

suficiente; 45,95% com muito bom e 13,51% como excelente. 

Eventos que acontecem no campus, como o “Papo Reto”, podem ser responsáveis 

por auxiliar na manutenção da satisfação com relação a esta questão. 
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Sobre a realização de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, 

também há uma avaliação bem positiva, concentrando-se os maiores percentuais em 

muito bom e excelente; 48,65% e 24,32% respectivamente. 

O desenvolvimento de projetos de extensão relacionados às atividades acadêmico-

culturais, artísticas e/ou desportivas, também demostra satisfação por parte dos 

respondentes, uma maioria, 59,46%, avaliaram a questão como muito bom e ótimo e 

outros 32,43% a consideram suficiente. 

A disponibilização do acesso a informações, editais, programas e bolsas de 

Assistência Estudantil e mérito acadêmico é uma questão que se destaca novamente por 

sua boa avaliação, somados, os conceitos suficiente, muito bom e excelente representam 

94,6% dos respondentes. 

Apesar de apresentar uma percepção positiva por 81,08% dos respondentes, de 

acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2014-2018, ainda há a 

necessidade de se aprimorar os meios de comunicação adequados (LIBRAS, braile) que 

permitam, ao estudante com deficiência, condições iguais de aprendizagem e interação 

com a comunidade acadêmica. 

 

4.3.3.2.2 Dimensão II: Corpo docente e tutorial 

 

As figuras e as considerações referentes às questões que contemplam esta dimensão, 

encontram-se dispostos abaixo: 

 

Figura 152 - Corpo docente e tutorial 
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Figura 153 - Corpo docente e tutorial 

 

 

Figura 154 - Corpo docente e tutorial 
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Figura 155 - Corpo docente e tutorial 

 

 

Figura 156 - Corpo docente e tutorial 
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Figura 157- Corpo docente e tutorial 

 

 

Figura 158 - Corpo docente e tutorial 
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Figura 159 - Corpo docente e tutorial 

 

A atuação do Coordenador de Curso na divulgação do Projeto Pedagógico do Curso 

– PPC e sua atualização, envolvendo a comunidade escolar, foi considerada por 32,43% 

dos respondentes como suficiente e por 29,73% como muito boa, além de 8,11% que a 

consideraram excelente. Apesar de haver um contentamento por parte da maioria, vale 

considerar que 16,22% avaliaram esta atuação como não existente e 13,51% avaliaram 

como insuficiente. Neste sentido, observa-se a necessidade de melhorar as ações de 

divulgação do PPC entre os segmentos do curso e verificar se essa realmente é uma 

falha ou se refere-se apenas a um desconhecimento por parte dos discentes em relação 

às medidas que por ventura já estejam sendo aplicadas, conforme sugerido na avaliação 

de 2014. 

Sobre a Disponibilidade do Coordenador de Curso para atendimento, resolução de 

problemas e/ou esclarecimento acadêmico ao aluno, em horários predeterminados, 

24,32% avaliaram como insuficiente. Ainda que se observe este percentual de 

descontentamento, que pode ser melhorado, 37,84% avaliaram a disponibilidade do 

coordenador como suficiente e outros 32,43% como muito boa e excelente. 

A Atuação do Coordenador de Curso na orientação para o cumprimento de estágios 

curriculares, Trabalho de Conclusão de Curso - TCC e atividades complementares em 

conformidade com o Projeto Pedagógico de Curso, também segue a mesma linha e é 

vista de maneira positiva por 40,54% dos respondentes que a avaliaram como suficiente 

e por outros 40,54% que avaliaram como muita boa e excelente. Esta questão também 

merece destaque por apresentar uma melhora significativa quando comparada com a 
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avaliação de 2014, onde 25% a consideraram regular e apenas 28,2% a consideraram 

boa ou excelente. 

Considerando a atuação do Coordenador de Curso, na promoção de melhorias para o 

curso, decorrentes de avaliações internas e externas, também a maioria, 81,08%, 

consideraram-na suficiente, muito boa ou excelente. 

A disponibilidade do corpo docente para atendimento, resolução de problemas e/ou 

esclarecimento acadêmico ao aluno, em horários predeterminados, também é um ponto 

positivo e deixa satisfeitos 91,9% dos respondentes que lhe atribuíram os conceitos 

suficiente, muito boa ou excelente. 

A divulgação das propostas do Núcleo Docente Estruturante – NDE e das 

deliberações do Colegiado de Curso é também uma questão que merece destaque, pois 

tem melhorado notadamente sua avaliação por dois anos consecutivos, considerando 

principalmente o percentual de insatisfação que era de 42% em 2013, 12,5% em 2014 

chegando a 10,81% em 2015. 

O funcionamento do Colegiado do Curso também é uma questão que se destaca de 

maneira positiva, sendo avaliada, respectivamente, como suficiente, muito bom e 

excelente por 24,32%, 45,95% e 18,92% dos respondentes. 

 

4.3.3.2.3 Dimensão III: Infraestrutura 

 

As figuras e as considerações referentes às questões que contemplam esta dimensão, 

encontram-se dispostos abaixo: 

 

Figura 160 - Infraestrutura 
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Figura 161 – Infraestrutura 

 

 

Figura 162 - Infraestrutura 



119 

 

 

Figura 163 - Infraestrutura 

 

 

 

Figura 164 - Infraestrutura 
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Figura 165 - Infraestrutura 

 

Referente ao quantitativo de referências bibliográficas básicas, complementares e 

periódicos científicos, na modalidade física e virtual, atualizados, que atenda a demanda 

do curso, uma pequena maioria, 59,46%, consideraram como muito bom e excelente e 

outros 27, 03% consideraram suficientes, indicando também, um contentamento em 

relação a esta questão. 

A condição das salas de aula quanto à capacidade de acomodação, ventilação, 

limpeza, iluminação e mobiliário manteve sua avaliação positiva, com os mesmos 75% 

de respostas concentradas nos conceitos muito bom e excelente quando comparada à 

avaliação anterior. 

Identifica-se uma potencialidade em relação a condição dos laboratórios de 

informática quanto à capacidade de acomodação, ventilação, limpeza, iluminação, 

mobiliário, acesso à internet e quantidade e qualidade dos equipamentos, uma vez que, 

100% dos respondentes concentraram sua avaliação nos conceitos suficiente, muito bom 

e excelente. 

As condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida nos diferentes espaços do campus também tiveram uma boa avaliação, com a 

maioria dos respondentes avaliando esta questão em suficiente (29,73%), muito boa 

(43,24%) e excelente (13,51%). Tal reconhecimento se deve a várias ações (novas 

construções acessíveis e adaptação das antigas construções) tomadas pela gestão do 

campus, no sentido de promover condições verdadeiras de acessibilidade. 
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A condição dos laboratórios didáticos especializados quanto à disponibilidade de 

softwares, recursos e equipamentos necessários ao bom desenvolvimento das aulas 

manteve sua avaliação positiva, além de aumentar o percentual de respondentes que 

avaliaram esta questão como bom e ótimo, que foi de 56,2% em 2014 para 67,57% de 

respondentes que avaliaram como muito bom e excelente em 2015. 

Da mesma forma, a disponibilidade de técnicos de laboratório para atendimento aos 

alunos em horários condizentes com as necessidades do mesmo manteve sua avaliação 

positiva em 2015, concentrando as respostas nos conceitos suficiente (43,24%), muito 

boa (29,73%) e excelente (16,22%). 

É possível verificar que o Curso Superior de Engenharia de Produção vem, a cada 

avaliação, se consolidando como um curso que tem atendido às demandas e 

expectativas dos alunos e servidores diretamente envolvidos com o curso, o que pode 

ser demonstrado pela avaliação positiva em todas as questões. 

No entanto, apesar do empenho da CPA Local em divulgar e orientar sobre a 

importância da Autoavaliação Institucional e da Avaliação de cursos, a baixa 

participação ainda é um gargalo para a avaliação. Por exemplo, considerando o 

segmento discente, dos 149 alunos matriculados atualmente, apenas 21 responderam ao 

questionário, número inclusive, inferior ao do ano passado. 

De toda forma, alguns pontos que também não tiveram uma avaliação satisfatória 

em 2014, apresentaram melhora em 2015, como no caso da infraestrutura e da 

divulgação do PPC. O acesso à internet também havia sido identificado como uma 

fragilidade, porém, não foi possível identificar se houve uma melhora na avaliação em 

função das mudanças no questionário, todavia, houve melhoras consideráveis nesse 

aspecto, com o aumento da velocidade, que atualmente é de 60 Mega, e a ativação de 

novos pontos com consequente melhora no desempenho e disponibilidade de acesso. 

Outro fator que corrobora com a boa avaliação do curso e merece destaque, é o fato 

de, em junho de 2015, o curso ter obtido nota máxima na avaliação “in loco” realizada 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do 

Ministério da Educação (Inep/MEC), reafirmando também o reconhecimento da 

qualidade do curso. 
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5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

5.1 Autoavaliação Institucional 

 

Eixo Dimensão Fragilidades Potencialidades Propostas de ação 

I –  

Planejamento e 

Avaliação 

Institucional 

VIII - 

Planejame

nto e 

Avaliações 

das Ações 

da CPA 

- A divulgação dos 

resultados do 

processo de 

autoavaliação para a 

comunidade externa 

(externa) 

 

- Insuficiência das 

mudanças 

promovidas 

decorrentes dos 

resultados da 

autoavaliação 

promovida pela 

CPA (interna) 

- O cumprimento, por 

parte da CPA, das ações 

referentes à aplicação da 

autoavaliação e à 

divulgação dos 

resultados (externa) 

 

- Cumprimento, por 

parte da CPA, das ações 

concernentes à aplicação 

da autoavaliação e à 

divulgação dos 

resultados e a 

participação dos 

respondentes no 

processo(interna)  

- 

- Desenvolver 

ferramentas que 

permitam identificar 

mudanças ocorridas 

a partir dos 

resultados da 

Autoavaliação e 

adotar medidas para 

divulgação dos 

resultados. 

  

II –  

Desenvolvimen

to Institucional 

I - A missão 

e o plano de 

desenvolvim

ento 

institucional 

- Escasso 

conhecimento sobre o 

PDI (interna). 

 

- Reincidência da má 

avaliação referente ao 

investimento em 

incubadoras de 

empresas e empresas 

juniores bem como 

em captação de 

recursos (interna). 

- O cumprimento da 

missão dos princípios e 

dos objetivos do IFMG 

constantes no (PDI) 

(externa) 

 

- Existência de coerência 

entre o PDI e as 

atividades de ensino de 

graduação e pós-

graduação no IFMG 

(externa) 

 

- Existência de 

coerência entre o PDI e 

as atividades extensão 

e pesquisa no IFMG 

(externa) 

- 

- O cumprimento da 

missão, dos princípios 

e dos objetivos do 

IFMG (interna). 

 

- Os programas e as 

ações do IFMG 

voltados para a 

inclusão e para o 

desenvolvimento 

econômico e social, 

assim como os voltados 

para a promoção e 

desenvolvimento dos 

três pilares da 

sustentabilidade 

(interna) 

- Desenvolver ações 

que incentivem o 

interesse pelo 

conhecimento e 

ampliem a difusão do 

PDI 

 

- Implementar 

parcerias no sentido 

de aumentar 

investimentos, bem 

como estimular a 

criação de 

incubadoras e 

empresas juniores. 
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III -  

Responsabili

dade Social 

 
- Imagem pública do 

IFMG (externa) 
 

III – Políticas 

Acadêmicas 

II - Políticas 

para o 

ensino, a 

pesquisa e a 

extensão 

- Articulação do 

IFMG com o mercado 

de trabalho para oferta 

de estágios e 

encaminhamento a 

vagas de emprego 

(interna) 

 

- As ações 

desenvolvidas no e 

pelo Programa de 

Mobilidade 

Acadêmica (interna) 

- Preparação do aluno 

para o mercado de 

trabalho (externa) 

 

- A relação entre a 

oferta de bolsas de 

Assistência Estudantil, 

de Pesquisa e de 

Extensão e a 

quantidade demandada 

(externa) 

 

- Oferta de cursos 

(interna) 

 

- As políticas e 

mecanismos de 

incentivo à participação 

em projetos de pesquisa 

e de extensão (interna) 

 

- A produção intelectual, 

artística e / ou cultural 

(interna) 

 

- A distribuição de 

bolsas de Assistência 

Estudantil, de Pesquisa e 

de Extensão (interna) 

 

-A integração entre as 

atividades de ensino, 

pesquisa e extensão 

(interna) 

 

-Oferta de cursos 

(interna) 

 

 

- Divulgação das 

parcerias já 

existentes , buscar 

novas parcerias e 

promover maior 

interação entre a 

instituição e as 

empresas .  

 

 

 

-.Divulgação das 

ações desenvolvidas 

pelo Programa de 

Mobilidade 

Acadêmica e 

ampliação do 

programa.  

IV - A 

comunicação 

com o 

público 

interno e 

externo 

-.A divulgação do 

estatuto, dos 

regimentos geral e de 

ensino, dos Projetos 

Pedagógicos (interna) 

- A divulgação dos 

vestibulares e 

informações do SISU  

(interna e externa) 

 

- Atuação da ouvidoria 

(interna) 

 

- A qualidade dos 

veículos de 

comunicação e o 

tratamento da 

informação (externa) 

 

-.Promover maior 

interesse da 

comunidade por esse 

documentos e fazer 

melhor divulgação, 

uma vez que, essas 

informações, ficam 

disponíveis na 

página campus  

IX - Política 

de 

atendimento 

a estudantes 

e egressos 

- Criação de 

oportunidades de 

formação continuada, 

como cursos de 

extensão e de 

especialização 

- O apoio à participação 

em atividades 

científicas, técnicas, 

esportivas e culturais 

(interna) 

- Programas e ações do 

- As diretorias de 

Extensão e  de 

Pesquisa e Pós 

Graduação  devem 

identificar as 

demandas de 
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(interna) 

 

- Programas e ações 

relacionados à 

integração e 

acompanhamento dos 

egressos (interna) 

IFMG relativos à 

assistência estudantil 

(interna) 

 

- Os programas e ações 

do IFMG relativos à 

assistência estudantil   

(externa) 

formação continuada 

e buscar implantar 

esses cursos.  

 

- Criar um sistema de 

cadastro de ex-

alunos que permita 

comunicação entre 

eles e o IFMG, 

promovendo 

atualização de dados 

e troca de 

informações. 

IV – Políticas 

de Gestão 

V -  Políticas 

de pessoal 

- Ações voltadas para 

a saúde ocupacional e 

a segurança do 

trabalho (interna) 

- Os programas e as 

ações relativas à 

formação continuada e à 

capacitação do corpo 

docente e técnico 

administrativo(interna e 

externa) 

- A direção do 

campus deve buscar 

junto a CIPA 

promover ações 

voltadas para saúde 

ocupacional e a 

segurança do 

trabalho. 

VI -  

Organização 

e gestão da 

instituição 

- Participação dos 

alunos e demais 

representantes da 

comunidade 

acadêmica nos 

processos de tomada 

de decisão (interna) 

 

- O clima da 

instituição e relações 

interpessoais (externa) 

- O cumprimento dos 

estatutos e outros por 

parte da gestão e dos 

órgãos colegiados 

(interna) 

 

- As ações da Diretorias 

voltadas para a solução 

dos problemas (interna) 

 

- A organização e 

cumprimento de prazos 

pré-estabelecidos por 

parte do setor 

responsável pelo registro 

e controle acadêmico 

(interna) 

- Como a 

participação da 

comunidade nos 

órgãos colegiados é 

feita por 

representantes de 

todos os segmentos, 

faz-se necessário 

maior interação entre  

esses e a 

comunidade. 

 

- Melhorar a relação 

entre a instiuição e a 

comunidade externa 

por meio de eventos, 

projetos e parcerias 

afim de aumentar  o 

conhecimento da 

população em 

relação ao papel da 

instiuição. 

 

- A Coordenação de 

Gestão de Pessoas 

deve promover 

eventos que 

promovam a 

melhoria das 

relações 

interpessoais.  
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X - 

Sustentabilid

ade 

Financeira 

- Transparência na 

aplicação dos recursos 

financeiros (interna) 

 

- Incentivo à 

comunidade 

acadêmica para 

otimização dos 

recursos naturais e 

materiais (interna) 

 

- Divulgar  as 

ferramentas 

existentes de acesso 

aos dados  de 

planejamento e 

aplicação dos 

recursos e criar 

outras formas mais 

simples de 

disponibilização dos 

dados e, com isso, 

promover maior 

interesse pela busca 

de informações. 

- Promover incentivo 

à comunidade 

acadêmica para 

otimização dos 

recursos naturais e 

materiais por meio 

de campanhas e 

projetos.  

V – 

Infraestrutura 

Física 

VII - 

Estrutura 

Física 

- As condições das 

salas de aula (interna) 

 

- Disponibilidade de 

técnicos de laboratório 

para atendimento ao 

público interno e 

externo (interna) 

 

- Condição de 

funcionamento dos 

banheiros, cantinas e 

restaurantes (interna) 

- A condição dos 

laboratórios de 

informática (externa) 

 

- A condição de 

funcionamento dos 

banheiros, cantinas e 

restaurantes (externa) 

 

- A condição de 

funcionamento da 

biblioteca (interna) 

 

- A disponibilização de 

salas de professores e 

gabinetes/estações de 

trabalho para professor 

com dedicação exclusiva 

(interna) 

 

- A disponibilização de 

espaço físico destinado 

ao atendimento da 

coordenação aos alunos 

(interna) 

- Manutenções 

periódicas nas salas 

de aula a fim de 

melhor as condições 

de acomodação, 

ventilação, limpeza, 

iluminação, 

acessibilidade e 

mobiliário. 

 

- Criar canais de 

comunicação que 

facilitem a troca de 

informações entre os 

técnicos de 

laboratório e o 

público interno e 

externo, que 

adequem as 

demandas com as 

disponibilidades. 

Além disso, buscar 

novas vagas para 

contratação de novos 

técnicos. 

 

- Disponibilização de 

materiais de higiene 

nos banheiros , além 

de realização de 

manutenção na 

estrutura física.  
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5.2 Avaliação dos cursos de graduação 

5.2.1 Curso de Engenharia de Alimentos 

 

Com base nos resultados apresentados, segue, abaixo, um quadro resumo que 

ressalta as potencialidades, fragilidades e propostas de ação (Quadro 2). 

 

QUADRO 2 – Resumo das potencialidades, fragilidades e propostas de ação. 

Dimensão Fragilidades Potencialidades Ações Propostas 

 

 

I - Organização 

didático-pedagógica 

 

- Meios de 

comunicação para 

deficientes. 

 

 

 

-Atuação do Diretor de 

Ensino. 

- Divulgação do 

NAPNE (Núcleo de 

Atendimento a Pessoas 

com Necessidades 

Especiais) bem como 

sugestão de propostas 

para este órgão. 

II - Corpo docente e 

tutorial 

 

- Atuação do Núcleo 

Docente Estruturante 

(NDE). 

 

- Condições das salas de 

aula e laboratórios. 

- O NDE deve divulgar 

as suas ações e/ou tomar 

medidas que promovam  

mudanças significativas 

em sua forma de 

trabalho. 

III - Infraestrutura 

 - Quantitativo de 

referências 

bibliográficas básicas. 
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5.2.2 Curso de Engenharia de Computação 

 

Com base nos resultados apresentados, segue, abaixo, um quadro resumo que 

ressalta as potencialidades, fragilidades e propostas de ação (Quadro 3). 

 

QUADRO 3 – Resumo das potencialidades, fragilidades e propostas de ação. 

 

 

Dimensão 

 

 

 

Fragilidades 

 

 

 

Potencialidades 

 

 

Ações Propostas 

 

I - Organização 

didático-pedagógica 

 

 

 

 

- Estrutura curricular 

flexível 

- Meios de comunicação 

para deficientes 

 

 

 

 

 

 

- Atuação do Diretor de 

Ensino 

Adoção de medidas que 

revejam os conteúdos 

da matriz 

curricular ou que 

promovam a integração 

dos conteúdos, 

buscando 

principalmente 

conhecer as exigências 

do mercado de trabalho 

pelo NDE e colegiado 

do curso 

Divulgação do NAPNE, 

bem como, sugestão de 

propostas para este 

órgão 

II - Corpo docente e 

tutorial 

 

- Divulgação das 

propostas do NDE e as 

ações do Colegiado de 

Curso 

 

- Disponibilidade do 

Coordenador de Curso e 

do Corpo Docente 

-Tomar medidas que 

promovam a divulgação 

e que promovam 

mudanças significativas 

em sua forma de 

trabalho 

III - Infraestrutura 

 

 

- Quantitativo de 

referências 

bibliográficas 

- Disponibilidade de 

técnicos de laboratório 

 

 

 

- Acessibilidade 

- Condições das salas de 

aula e laboratórios 

-Atuação da 

coordenação e 

professores do curso a 

fim de requisitar as 

referências 

bibliográficas, bem 

como; 

Comunicação aos 

técnicos quanto às 

exigências dos usuários 
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5.2.3 Curso de Engenharia de Produção 

 

Com base nos resultados apresentados, segue, abaixo, um quadro resumo que 

ressalta as potencialidades, fragilidades e propostas de ação (Quadro 4). 

 

QUADRO 4 – Resumo das potencialidades, fragilidades e propostas de ação. 

 

 

 

Dimensão 

 

 

 

 

Fragilidade 

 

 

Potencialidade 

 

 

Ações 

 

1 - 

Organização 

didático-

pedagógica 

 

- Meios de comunicação adequados 

(LIBRAS, braile) que permitam, ao 

estudante com deficiência, condições 

iguais de aprendizagem e interação 

com a comunidade acadêmica. 

 

- Todos os itens 

avaliados nesta 

dimensão foram 

considerados 

potencialidade. 

 

- Estruturação e 

contratação de 

profissionais 

específicos para 

atuarem no 

NAPNE do 

campus. 

 

 

 

 

 

2 - Corpo 

docente e 

tutorial 

 

 

 

 

 

 

 

- Atuação do Coordenador de Curso na 

divulgação e atualização do PPC. 

 

 

 

 

 

-Todos os itens 

avaliados nesta 

dimensão foram 

considerados 

potencialidade. 

 

Ampliar as ações 

de divulgação do 

PPC entre os 

segmentos do 

curso e verificar 

se essa realmente 

é uma falha ou se 

refere-se apenas 

a um 

desconhecimento 

por parte dos 

mesmos em 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização do processo de autoavaliação é de grande importância para a 

instituição, permitindo a identificação de potencialidades e fragilidades e, à partir delas, 

os gestores poderão nortear as políticas adotadas para o seu fortalecimento, destacando 

os pontos fortes e corrigindo os problemas identificados. 

Dentre as diversas potencialidades do IFMG Campus Bambuí, identificados 

neste relatório, pode-se citar as ações da CPA; o cumprimento da missão, dos objetivos 

e dos princípios da instituição;  as ações voltadas para a inclusão e para o 

desenvolvimento econômico e social; a oferta de bolsas da assistência estudantil; a 

qualidade dos veículos de comunicação; as condições de infraestrutura, como 

laboratórios de informática, banheiros e biblioteca; dentre vários outros itens já listados 

anteriormente. Destaca-se a visão da comunidade externa em relação à instituição, 

sendo que a imagem pública foi avaliada de maneira bastante satisfatória por esse 

segmento, que também destacou como positivo a preparação do aluno para o mercado 

de trabalho e a capacitação do corpo docente e técnico administrativo. Esses fatores 

reforçam a relevância que o IFMG possui para a região e despertam para a necessidade 

de utilizar essas potencialidades como ponto favorável para promover o crescimento e o 

fortalecimento institucional. 

Por outro lado, diversas fragilidades foram apontadas, demonstrando a 

necessidade contínua de adoção de políticas que promovam as melhorias necessárias. 

Dentre as fragilidades identificadas pode-se citar: deficiência da CPA em relação à 

divulgação dos resultados para a comunidade externa e adoção de mudanças à partir dos 

resultados das avaliações; desconhecimento do PDI; articulação do IFMG com o 

mercado de trabalho; ações voltadas para saúde ocupacional e segurança do trabalho; 

transparência na aplicação de recursos; condição das salas de aula e disponibilidade de 

técnicos de laboratório. 

Diante dos resultados obtidos, faz-se fundamental que os gestores tomem 

conhecimento do relatório e busquem identificar, juntamente com os setores 

responsáveis, as causas de todas as fragilidades apontadas, propondo medidas para 

solucioná-las. Por outro lado, também é importante considerar que os pontos fortes 

devem ser utilizados como forma de melhorar a imagem da instituição junto à 
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população, aumentando a confiança dos mesmos e aumentando assim a demanda pelos 

cursos ofertados. 

 Com relação à realização do processo de autoavaliação institucional alguns 

aspectos podem ser considerados. As ações tomadas para mobilização da comunidade 

acadêmica para participar do processo foram bem eficientes, se comparadas ao ano 

anterior. Isso pode ser comprovado com o aumento da adesão de respondentes, 

principalmente por parte de docentes e técnicos administrativos. No entanto, observa-se 

ainda grande resistência ao preenchimento do questionário, em especial por parte dos 

discentes. Diversas questões podem ser observadas visando aumentar o número de 

respondentes: associar o questionário com alguma atividade obrigatória, como 

realização de matrícula do aluno, acesso ao portal educacional dos docentes, dentre 

outros;  atentar para o número de questões do questionário e a facilidade de 

entendimento de perguntas e a época de aplicação dos mesmos (evitar períodos de 

provas e aplicações de outros questionários). Observou-se que as opções de respostas 

disponibilizadas no questionário não foram adequadas, principalmente pelo fato de não 

ter apresentado a opção “Desconheço”, o que pode ter levado muitas pessoas a fazer 

uma avaliação errada. Esse fato também foi destacado por alguns respondentes nos 

comentários que fizeram nas respostas ao questionário. Outra questão a ser levantada é 

que diversas perguntas aplicadas à comunidade externa eram inapropriadas a esse 

segmento, uma vez que não tinham conhecimento e condições de responder. Essa 

observação foi levantada por um membro da sociedade civil que encaminhou um e-mail 

justificando que, embora tivesse recebido o convite para participar do processo, não 

podia fazê-lo por desconhecimento de vários assuntos abordados. Esse fato, aliado a 

falta da alternativa “Desconheço” podem ter prejudicado bastante os dados obtidos a 

partir da avaliação da comunidade externa, bem como à baixa participação no processo 

de autoavaliação. 

 Finalmente destaca-se o grande volume de informações geradas pelo processo de 

autoavaliação e a importância das mesmas para a instituição. Assim, como já citado, o 

presente relatório deve subsidiar as tomadas de decisões do campus no sentido de 

fortalecer ainda mais essa instituição. 
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1: Chamada de notícia sobre a realização do processo de autoavaliação 

publicado no site do IFMG Campus Bambuí.  
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Anexo 2: Notícia sobre processo de autoavaliação publicada no site do IFMG Campus 

Bambuí.  

 

 

 

 

 

Anexo 2: Notícia sobre a realização do processo de autoavaliação publicada no site do 

IFMG Campus Bambuí.  
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Anexo 3: Banner sobre o processo de autoavaliação colocado na página principal do site 

do campus. 
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Anexo 4: E-mail enviado aos servidores sobre a realização do processo de 

autoavaliação.  
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Anexo 5: E-mail enviado aos discentes sobre a realização do processo de autoavaliação. 
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Anexo 6: Faixa colocada em posição estratégica do campus fazendo o convite para 

participar do processo de autoavaliação. 
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Anexo 7: Notícia publicada no site do campus informando o início da aplicação dos 

questionários e disponibilizando os links de acesso.  
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Anexo 8: E-mail enviado aos servidores do campus informando o início da aplicação 

dos questionários e disponibilizando os links de acesso.  
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Anexo 9: E-mail enviado aos discentes do campus informando o início da aplicação dos 

questionários e disponibilizando os links de acesso.  
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Anexo 10: E-mail enviado aos servidores do campus informando prazo final da 

aplicação dos questionários e disponibilizando os links de acesso.  
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Anexo 11: E-mail enviado aos discentes do campus informando prazo final da aplicação dos 

questionários e disponibilizando os links de acesso.  
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Anexo 12: Ofício circular enviado a membros da sociedade civil solicitando a 

participação no processo de autoavaliação.   

 

 


