SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO FINAL DA 3ª AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO IFMT (2019)

SUGESTÕES APRESENTADAS

1 - MISSÃO INSTITUCIONAL

Sugestões Propostas

Sugiro mais cópias do pdi espalhadas por todos os campi do ifmt
Relacionando-se ao pdi sugiro maior divulgação no campus pois no dia a dia não temos
necessidade de acessá-lo. quando tenho curiosidade em conhecer as ações planejadas não sei onde
entrar o plano. fala-se bastante dele em nossas reuniões mas não me recordo do mesmo ter sido
apresentado aos servidores.
Eu acredito que a missão educar para a vida e para o trabalho é incrível e extremamente relevante
para a sociedade atual, percebo no meu campus muito empenho para concretizar a missão, sempre
promovendo projetos de pesquisa e extensão.
Poderiam me voltar ao 3° ano turma b
Instruir os alunos sobre o conteúdo
O campus deveria realizar consórcios com empresas do ramo do curso para facilitar a realização
do estágio obrigatório para que assim, a missão de educar para a vida e para o trabalho seja
realizada com total sucesso.
Mais atividades em relação á integração dos alunos para com o trabalho, que é a missão do campus
em questão.
Cumprir com as cláusulas propostas nas regras nos instituto principalmente, sobre as questões em
punições por roubos, assédios e outros delitos que são julgados como causas gravíssimas. que até o
momento não estão fazem nada para correção.
É dever da direção do campus atender as necessidades dos alunos, sem negligenciá-las. há muitas
falhas em relação aos discentes, é necessária uma psico-pedagogo disponível em quesito escolar,
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principalmente à aqueles que possuem carga horária maior, a fim de instruir os alunos. como não a
temos, seria, no mínimo, adequado, a direção agir de forma eficiente a cerca dos problemas
ocasionados.
Sem adição
Nehuma
Atenção com os alunos
Mais aulas práticas
Sugiro que os servidores melhorem a didatica de aula
Seria interessante que o ifmt tenha parcerias com as empresas do ramo para que o aluno quando
formado tenha um direcionamento
Projetos nos finais de semana para alunos que estudam e trabalham.
Bacana, o campus vai bem!
Maior foco na interação entre alunos do curso.
Aqui é bom, mas alumas matérias como as aulas de química deixam a desejar.
O campus ,atualmente, sofre por vários fatores que acarretam em medidas bem ruins. a
coordenação do campus, acredito eu, que esteja ciente do que está havendo dentro do campus.
alguns alunos praticantes de maus atos, como furtos, bullying, casos de alunos estarem fechando o
registo de água dos bebedouros, etc.. acabam nunca sendo repreendidos, pois a coordenação, não
querendo ser rude, acabm não tomando atitudes devidos aos acontecimentos. queria que isso fosse
resolvido.
Divulgamento para os discentes estarem adeptos ao pdi.
A coordenação do curso se preocupa com algumas coisas que não são tão relevantes, mas quando
acontece furtos como de comida não tomam ########## providencia sendo que algumas pessoas
não tem condições para ir para casa almoçar ou pedir marmitas então deveria ser mais organizado
algumas coisas pela coordenação. então se tomassem alguma atitude coisas como essa não
aconteceriam e melhoraria a convivência no campus.
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Ter mais foco nas matérias do ensino médio também, não só as do técnico. com professores
capacitados que saibam usar suas aulas para fazer com que os alunos realmente aprendam e não só
decorem o conteúdo pra prova.
O instituto poderia aplicar este lema na prática mais vezes, proporcionando aos discentes visitas à
empresas ligadas à área do curso (por ex.: os discentes do tec. em biotecnologia poderiam visitar
empresas como a fs para conhecer os processos utilizados lá).
Professores capacitados para ensinar, são poucos os que educam para a vida e para o trabalho.
mandam os discentes responderem o quetinário e dar sugestões, mas não vejo diferença
########## após isso.
Deus quiz assim
Nunca ouvi falar do pdi do if lrv
Impressora compartilhada para os alunos.
Simplificar pdi.
Simplificar o pdi
Uma impressora para uso dos alunos, com uma pequena taxa para impressão, para podermos
imprimir nossos trabalhos
Deveria ter uma cantina no campus, pois nem todos os alunos tem co9ndições de comprar lanche
Poderia ter uma cantina para os alunos do campus.
Para ajudar nos alunos e servidores poderia ter uma cantina.
Mais organização no campus em relação a entrada e saida, mais atenção e respeito entre alunos e
professores. cameras em pontos segos, importante!
Investir em formação pedagógica!!
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2 - A POLÍTICA PARA O ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
Sugestões Propostas

Mais cópias dos ppc de curso precisam ser disponiblizadas é uma ação que não custa muito e
causa grande impacto
Retornar a carga horária anterior aos novos discentes.
Plataforma mais simples e acessível e melhor comunicação para com os discentes em relação a
eventos que aparecem apenas no site do curso.
Acredito que mesmo estando em um ambiente profissional, a forma de relação entre discente e
coordenação deve ser mais fácil, mais amigável. eles não devem usar seus títulos pra se sentirem
superiores.
Mais avisos sobre onde se encontra determinados documentos. pois o que se ouve muito é: está no
site do if mas não especifíca onde.
Seria adequado uma melhor comunicação sobre eventos pela coordenação.
Sem adição
Nehuma
A cordenação do campus oprime os alunos
Aplicar soluções corretivas, ems pessoas que cometam atos contra o regimento escolar. soluções
essas que sejam eficácias para a construção do aluno.
Aplicar soluções corretivas eficácias em alunos que cometam atos graves que não estejam de
acordo com o regimento escolar.
Tomar medidas funcionais em caso de descumprimento do regimento escolar, e considerar de
forma efetiva as considerações, sugestões e reclamações dos discentes.
Sem sugestões.
Ainda existe uma taxa grande de desistencia dos alunos matriculados ao curso. há necessidade de
maiores divulgações e embasamento anteriormente a egressão ao curso.
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Sobre a relação entre docente/discente deveriam ter mais apoio com os alunos, principalmente
aqueles que passam por alguma dificuladade de aprendizado.
A coordenação do curso poderia se preocupar mais com outros problemas que afetam os discentes,
por exemplo, auxiliar com os problemas psicológicos que a grade curricular extensa nos
proporciona.
Mudança na coordenação do curso, a qual não atende os pedidos dos discentes.a cordenção faz
tempestade em copo d´água com coisas irrelevantes e não se preocupa com aquilo que realmente
importa.
Pode melhora
Falta organização
Ginásio no campus.
Deveria ter mais lugares para podermos sentar durante o intervalo
Gostaria que houvesse mais bancos.
Seria muito bom se tivesse mas bancos.
A relação entre discente e docente/coordenação é de estrema importancia para o desenvolvimento
do ensino. sinceramente, não vejo isso no meu campus.
Não conheço a atuação do comitê de Ética pública do ifmt, não posso avaliar nem positivamente
nem negativamente.
Maior divulgação das atividades do comitê de ética
O campus nos incentiva a realizar atividades de pesquisa, contudo (como somos um campus
avançado) é complicado conciliar nossa carga horária às outras atividades que temos a intenção de
executar.
Não conheço este comitê
Orientar mais a respeito do comitê de ética do ifmt
Melhor conversação sobre temas importântes, além de melhor comunicação com os discentes e
melhor integração das salas.
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Sem adição
##########
Nehuma
Comite ético n percebe que estão li dando com pessoas n com maquinas, deveriam ouvi-las
tratando, como pessoa responsáveis, dando voz a sua vontade e mais liberdade, etica n é define
com 1/2 duzia
Realizar anúncios de divulgação de projetos em um maior periodo de dias.
Sem sugestões.
Necessário abrir um número maior de vagas para projetos de pesquisa.
Nunca foi mencionado comitê de ética no campus para os discentes.
Não tenho conhecimento sobre o comitê de ética do ifmt.
########## sujestão.
Não era ciente do comitê citado.
Continuar assim
Não tenho sugestão mas tem que melhorar
Lanche para alunos no campus
Adoraria se tivesse mais arvores
Adoraria que o campus tivesse um refeitório.
Gostaria que tivesse mais árvores.
Neste bloco não tenho nada a declarar
Não percebo iniciativas de incubadoras de empresas no meu campus.
Dificuldade de execução em campus pequenos,com sobrecarga de atividades.

Comissão Própria de Avaliação do IFMT - Campus Avançado Lucas do Rio Verde
Relatório de Sugestões Apresentadas
Autoavaliação Institucional do IFMT 2019 (EM 23/12/20 10:53:34)

6 de 19

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Acredito que o ifmt possa desenvolver mais projetos voltados a estimular o empreendedorismo nos
alunos, trazendo resultados mais significativos para a sociedade.
Em nosso campus as atividades de extensão são bastante incentivadas.
Mais avisos no quadro que fica acessível, além de ajuda para os discentes interessados.
Há poucos incentivos relacionados à atividades da área técnica, é necessário atividades que visem
tal atitude.
Sem adição
##########
Nehuma
Realizar eventos especificos
Sem sugestões.
Poderia haver mais incetivos para os projetos de extensão.
Não tenho.
Estas ações, além de serem divulgadas no site do instituto, podeiam ser mais divulgadas no
ambiente físico do ifmt.
Isso meus amigos
Nao tenho opinião formada
Seria bom se uma cantina
Gostaria se o campus tivesse mais árvores
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3 - RESPONSABILIDADE SOCIAL
Sugestões Propostas

É preciso melhorar estas ações, fazer registro e dar maior visibilidade as ações realizadas.
Imagino que no campus não tenhamos uma comissão permanente de sustentabilidade. contudo,
ações de responsabilidade social e sustentabilidade são sempre implementadas por aqui.
Não conheço a comissão permanente de sustentabilidade do meu campus. ampliar a sinalização e
estrutura para cumprimento da lei nº 13.146, de 6 julho de 2015.
Poderiam me voltar ao 3° ano turma b
Novamente falta orientação a respeito da comissão de sustentabilidade, poderiam tornar mais
associável a entrada no if para pessoas com deficiência, além de dar atenção especial a esses
indivíduos
Melhor comunicação sobre as comissões e organizações que existem no campus, através de avisos,
conversas
Sem adição
##########
Nehuma
Os processos seletivos para pesquisas e/ou extensão deveriam ser divulgados com mais eficiência
e apresentados a todos. como por exemplo, que ao menos sejam disponibilizados no mural do
instituto.
Sem sugestões.
Poderia ter mais ações relacionadas aos temas transversais.
Poderia haver auxílio para pessoas com deficiência visual e a abordagem de mais temas sociais.
Não vejo nada de sustentavel no campus. poderiam ter projetos de reciclagem, das marmitas por
exemplo, e dos restos de comida.
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Vc e grande mano
Tem coisas que devem melhorar
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4 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Sugestões Propostas

Dar visibilidade a comunidade interna e externa das ações de cada campi.
Poderiam me voltar ao 3° ano turma b
Falta orientação a esses canais de acesso citados
Sem adição
########## sugestão
Nehuma
Deveria haver um canal de comunicação direta entre a população e a comunidade e os atos do ifmt
deveriam ser mais acessíveis aos discentes.
Maior transparencia nos atos adiministrativos, a qual não existe.
Tudo deus
Os coordenadores não tem transparencia com todos os anos
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5 - POLÍTICAS E PESSOAL
Sugestões Propostas
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6 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL
Sugestões Propostas

O pessoal tem se esforçado para participar das atividades do campus, o que prejudica é o acúmulo
de tarefas.
Poderiam me voltar ao 3° ano turma b
Sem adição
########## sugestão
As vezes a direção não verfifica se o aluno está com o uniforme adquqdo
O coordenador de curso é omisso, não apresentando vontade ########## de solucionar os
problemas.
A direção as vezes deixa de agir em relação ao roubo de comida da geladeira, entre outros.
A direção poderia ter um contato mais direto com os estudantes e buscar entende-los, a mesma tem
que parar de dar tanta razão aos docentes, principalmente aos concursados que não sabem ensinar.
Mano e isso
Tem algumas coisas que devem melhorar, mas melhorar muito
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7 - INFRAESTRUTURA
Sugestões Propostas

Questões de recursos tecnológicos para usar em sala de aula precisa gastar mais, ir atraás de
quadros mais modernos, ter mais equipamentos
- implementar espaços específicos para o desenvolvimento de atividades de esporte, lazer e
cultura. - ampliar o serviço de internet do meu campus para oferecer aos alunos, pois o atual não
comporta.
Não temos uma quadra para esportes nem auditório para apresentações artísticas.
O q-academico precisa passar por uma reformulação, tanto visual quanto no quesito de
operacionalidade. parece um sistema feito para usuários dos anos 2000. sua instabilidade gera
atraso no trabalho
Poderiam me voltar ao 3° ano turma b
Contrução de uma quadra para esportes dentro do instituto
O ambiente é muito estressante. não existem áreas de lazer, ou de convivência no campus para
descanso dos alunos.
No momento nosso campus não apresenta refeitório, nem ginásio de esporte para realizar
atividades.
Ocorre muitas falhas. não sabe-se é por parte do professor, ou por sistema.
Sem adição
########## sugestão
Nehuma
Os professores lançam nota errada no qacadêmico e depois não arrumam.
Espaços com ar condicionado para que os alunos do ens. médio possam descansar no almoço.
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Cadeiras para pessoas mais altas, tendo em vista que a enorme maioria são para pessoas com até
188 cm
Falta de iluminação no estacionamento e nas areas de convivencia
Há a necessidade de maiores investimentos em esporte e laze. e um refeitório para alimentação nos
intervalos (cantina).
O campus não possui uma quadra p?opria
O sistema do ifmt como q- acadêmico e moodle toda vez que é acessado da que o app não é
seguro e quase sempre esta fora do ar. então se é para ter um ambiente virtual que tenha boa
qualidade.
Ter um sistema que realmente funcione e não fique fora do ar!!!!!
Há algunm tempo o qacadêmico está muito cofuso na área de diários e a internet é ruim as vezes.
Não há espaços para o desenvolvimento de esportes. o banheiro feminino esta com defeito ha um
bom tempo. não ha espaço adequado para descanço e o uso da biblioteca para isso é inadequado.
Criar uma area melhora praa deus
Sistema de internet via wifi e
Acho que tem muitas coisas que devem melhorar, tipo a biblioteca ela é muito pequna para os
alunos, não tem quadra na escola, falta alguns equipamentos melhores no laboratório de
informática, etc.
Impressora compatilhada para o uso dos alunos, uma quadra poliesportiva no campus para as
praticas da aula de educaçao fisica
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8 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
Sugestões Propostas

Poderiam me voltar ao 3° ano turma b
Novamente, falta orientação dos alunos a respeito desses tópicos, e os problemas de orientação
dificilmente são resolvidos nos anos posteriores
Melhor comunicação com os discentes em problemas que acontecem no campus, uma campanha
de opniões poderia ser criada de forma que os discente poderiam dizer sobre como se sentem,
problemas ocorridos, entre outros, dessa forma, a comunicação melhoraria
Sem adição
##########
Nehuma
Sempre mandam a gente responder esses questionários da cpa mas nunca explicaram o por que e
oque era.
Não conhecia a atuação de nehum destes.
Não há solução, nem divulgação do relatório. estamos cansado desses problemas que dizem ser
mal de adolescente!!!!!!
Deus
Não tenho o que reclamar
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9 - ATENDIMENTO AO DISCENTE
Sugestões Propostas

Poderiam me voltar ao 3° ano turma b
O campus deveria ter uma psicóloga, para que esta saiba lidar com os alunos, pois pela minha
vivencia de 3 anos dentro do instituto, acredito que ninguem aqui é capacitado para isso, pois na
minha opinião e com tudo o que ja passei aqui nessa escola, acredito que eles não estão nem ai de
verdade para os alunos.
Poderiam disponibilizar psicólogos para evitar que casos de estresse se tornem mais graves como
depressão, além disso seria de muito agradável fazer intercambio em outros campi ou até entre
outros países
O campus não preza pelo quesito mental e social dos estudantes, muitos problemas gravíssimos já
ocorreram entre servidor e aluno e só foi tomada alguma atitude após inúmeras reclamações e
vindas de pais. não há segurança no campus, ele não contra com um guarda nos horários devidos,
vários furtos já ocorreram, agressões morais e entre outros e a direção não se mobilizou. É dever
da direção tomar alguma atitude a cerca disso.
A qualidade de transporte
########## sugestão
Nehuma
Os alunos poderiam receber maior apoio e informações acerca do estágio supervisionado
Deveriam ter mais programas de intercâmbio acadêmico em disposição aos alunos em um ambito
geral.
Não
Os discentes carecem de mais apois psicológico por conta das exigências do curso (22 materias
não são faceis).
Punir aqueles que fazem piada sobre suicÍdio, detalhe: foi um doscente que fez isso no dia
20/09/2019.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

10/10
Coloquem por favor assistencia psicologica fÍsica no campus, pois seria de grande ajuda
emocional e querendo ou não disciplinar também
Trocar o libre office pelo microsoft acesso à internet em todos os computadores ter matérias
auxiliadoras em areas de informatica (normas abnt) na hora de fazer trabalho ter uma quadra
esportiva, pois a locomoção para o local solicitado é dificil todas as materias utilizarem livros
didaticos
Trocar o libre office pelo microsofit. alguns computadores da biblioteca não possuem internet. ter
a matéria de metodologia científica, porquê os alunos do primeiro ano, ainda tem muita
dificuldade em fazer trabalhos. ter uma quadra, pois alguns alunos tem dificuldade em ir para a
quadra de ônibus.
Tem algumas coisas que eu n posso votar
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10 - SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Sugestões Propostas

No pdi nem sempre especifica, detalhadamente, a execução do orçamento para cada campi, por
isso, não dá para avaliar o nível de execução.
A distribuição de recursos (custeio e investimento) entre os campi deveria levar em consideração a
eficiência, impacto social e tempo em que está em atividade (campus em implantação ou não).
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2 - A POLÍTICA PARA O ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
Sugestões Propostas

Não há curso de pós-graduação no meu campus e acho que seria muito importante um curso
presencial de pós-graduação de mestre cervejeiro pois é relacionado ao curso de biotecnologia e é
um curso que
Poderiam me voltar ao 3° ano turma b
Sem adição
##########
Nehuma
2.14 - não há cursos de pós-graduação em nosso campus.
Sem sugesões.
########## sujestão.
Deus
Não tenho como opinar sobre isso.
Eu gostaria que o campus fosse mais arborizado
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