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I – DADOS DA INSTITUIÇÃO  
 

Instituição de Ensino Superior: Faculdade IBGEN – Instituto Brasileiro de Gestão 
de Negócios  

Código da IES: 3768   Mantenedora: IBGEN Educacional Ltda.  

Caracterização da IES: Instituição Privada, com fins lucrativos.  

Estado: Rio Grande do Sul                   Município: Porto Alegre 

 
 

 

Identificação da Comissão Própria de Avaliação da Faculdade 

 

 

NOME SEGMENTO QUE REPRESENTA PERÍODO 

Zélia Maria Dada dos Santos 
Corpo Técnico-Administrativo –  Secretária 
Geral da Faculdade/PI 
Coordenadora 

09/04/2011  a 
31/12/2013 

Marta Maria Gambin Representate da Sociedade Civil: Escola 
Santa Inês 

31/12/2008 a 
31/12/2013 

Marne José de Paula Farias Corpo Discente 
06/10/2011 a 
06/10/2012 

Simone Pires Czeczeslki Representante da Sociedade Civil 
31/12/2008 a 
31/12/2013 

Maria do Carmo Bairros Corpo Técnico-Administrativo – Gestora 
Administrativo-Financeiro 

31/12/2008 a 
31/12/2013 

Márcio de Souza Pires Corpo Docente 
12/07/2008 a 
31/12/2013 

Janice Inchauspe Pereira Corpo Docente  
31/12/2008 a 
31/12/2013 
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II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
 

 

 O Instituto Brasileiro de Gestão de Negócios Educacional Ltda., 
mantenedora da Faculdade IBGEN, entende que a Avaliação Institucional, seja interna, ou 
seja externa, é uma ferramenta de suma importância para que a mantida possa orientar 
suas ações no sentido de cumprir, da melhor maneira possível, suas principais funções no 
ensino, na pesquisa, na extensão e no atendimento à comunidade na qual está inserida, 
honrando, assim, com seus compromissos expressos na Missão, na Visão e nos Valores e  
Metas estabelecidas no PDI.  

 
A Avaliação Institucional interna, realizada pela auto-avaliação da estrutura e do 

funcionamento da Instituição, de seus Cursos, do corpo docente, discente e técnico administrativo 
é uma prática que vem sendo gradativamente consolidada na Faculdade desde 2005/2, 
paralelamente à implantação dos Cursos e das atividades inerentes ao seu 
funcionamento.  

 
Os resultados dos processos avaliativos internos da Faculdade são assumidos 

como subsídios fundamentais para a formulação de novas diretrizes, de ratificação ou 
retificação das existentes relativas às políticas educacionais da Instituição e, também, 
para o processo de gestão, visando a melhoria da qualidade da formação, da produção de 
conhecimento e da extensão, da pesquisa e da pós graduação, pois busca consolidar a 
formulação de caminhos para o aperfeiçoamento ou, até, a transformação do modelo de 
ensino idealizado para os Cursos ofertados pela Faculdade, evidenciando seu 
compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e solidária e, portanto, mais 
democrática e menos excludente. 

 
Entende-se, portanto, a auto-avaliação como um processo cíclico, criativo e 

renovador de análise e síntese das dimensões que definem a Instituição. O seu caráter 
diagnóstico e formativo de auto-conhecimento é usado para permitir a reanálise das 
prioridades estabelecidas no Projeto Pedagógico Institucional, nos Projetos Pedagógicos 
de Curso e o engajamento da comunidade acadêmica na construção de novas 
alternativas e práticas para que o egresso possa se inserir com qualidade e diferenciação 
no mercado de trabalho e as aprendizagens realizadas durante o Curso lhe favoreçam 
fazer a diferença. 

 
Estes foram os focos prioritários da Avaliação Institucional para o período de 

2005/2 a 2011/2, dentre as dez dimensões estabelecidas. Desta forma, os resultados das 
avaliações, além de subsidiarem as ações internas e fundamentarem as propostas de 
elaboração de novo Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI – 2010/2014) vêm 
servindo de base para a implementação das políticas educacionais estabelecidas no PDI, 
no PPI e nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, bem como das ações de infraestrutura 
correspondentes. 

 

Igualmente, é preciso destacar as principais especificações que foram 
consideradas para as dimensões que a Instituição avaliou no período 2011/1 e 2011/2 
levaram em conta as possibilidades de envolvimentos da enxuta equipe da Faculdade 
com: 
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- o processo de implantação dos Cursos; 

- a consolidação da Instituição junto ao mercado e às empresas parceiras;  

- acompanhamento das primeiras turmas de egressos da graduação; 

- o pós-graduação.  
 
 
Isto posto, destacam-se dois objetivos-chave da Avaliação Institucional da 

Faculdade IBGEN como norteadores do eixo central da missão e da visão da Faculdade: 
 

 – avaliar a Instituição como uma totalidade integrada, numa visão sistêmica que permita 
a auto-análise valorativa da coerência entre a missão, a visão e as políticas institucionais 
efetivamente realizadas, visando a melhoria da qualidade acadêmica e o desenvolvimento 
institucional; 
 
– privilegiar o conceito da auto-avaliação e sua prática educativa para estimular os 
membros da comunidade acadêmica a assumirem a autoconsciência de suas qualidades, 
problemas e desafios para o presente e o futuro, estabelecendo mecanismos 
institucionalizados e participativos para a sua realização. 
 

 
No período de 2005/2 até a presente data, a dimensão Política para o ensino, a 

pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas de operacionalização 
foram constantemente aprimorados, uma vez que a Faculdade está consolidando junto ao 
mercado sua marca, enquanto Instituição de Ensino Superior ofertante de Cursos de 
Graduação, de Graduação Tecnológica e de Pós-Graduação lato sensu.  

 
 
O papel da Comissão Própria de Avaliação Institucional, que coordena o processo 

interno de Avaliação Institucional, tem sido de apoio permanente quando da realização de 
discussões para proposição de melhorias, de revisão de procedimentos, de construção de 
novos instrumentos de acompanhamento e avaliação, valendo-se do corpo docente e do 
pessoal técnico administrativo. No momento, após treze semestres de funcionamento a 
Faculdade conta com quinze(15) colaboradores para atender seis Cursos de Graduação. 

 
 

Desta forma, o presente relatório vai abordar as dez dimensões, estabelecendo a 
atual situação como ponto de referência para as auto-avaliações anuais posteriores. Vai 
procurar estabelecer, sempre que possível, uma relação com os anos letivos anteriores e 
apresentar perspectivas para o ano de 2012. 
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DIMENSÕES 
 

 

 

1. A Missão, Plano de Desenvolvimento Institucional e o Projeto 
Político Pedagógico 

 

 
Durante o ano letivo de 2011, por ocasião da realização de vsitas para o  

reconhecimento dos Cursos de Graduação Tecnológica, da elaboração dos Planos de 
Ensino semestrais das disciplinas em desenvolvimento na Faculdade, o corpo docente e 
os coordenadores dos cursos, em reuniões formais e não formais, realizaram reflexões 
relativas ao impacto causado pela Missão, Visão e Valores propostos pela Faculdade, nos 
documentos PDI, PPI e Projetos Pedagógicos de cada Curso, junto às empresas 
parceiras, à comunidade acadêmica e à sociedade. Essas reflexões acompanhadas pelos 
resultados das avaliações semestrais realizadas pela CPA permitiram destacar 
fragilidades a cuidar e potencialidades a explorar.  

 
Uma fragilidade identificada em 2010, referia-se à reformulação dos referidos 

documentos (PDI, PPI e Projetos Pedagógicos de cada Curso), com um maior 
envolvimento dos membros do NDE de cada curso. Este processo ganhou maior 
efetividade com o amadurecimento da estrutura acadêmica, cada vez mais ativa, a partir 
de reuniões sistemáticas e da preparação da comunidade acadêmica, diante do 
reconhecimento dos cursos em 2011. 

 
Com o passar dos semestres, é possível constatar a concretização entre o 

preconizado na Missão, Visão e Valores com o estabelecido no PDI e no PPI, pelas 
evidências coletadas no desenvolvimento dos trabalhos, com gradativa coerência explícita 
entre a proposta e as práticas adotadas em sua implantação e implementação. 
Emblemático, neste sentido, foi o resultado obtido pelos cursos da Instituição no 
ENADE.Os resultados divulgados no início de 2011, colocaram a Faculdade como a 
melhor graduação particular da grande Porto Alegre, segundo o conceito médio da 
graduação. O curso de Administração foi o único, particular, a receber Enade Conceito 5. 
Também é importante ressaltar a formação de parcerias com importantes organizações, 
para projetos de ensino e pesquisa, como Petrobrás, CNPq, Santa Casa de Misericórdia, 
dentre outros. Por fim, a autorização do curso superior de Direito, com nota máxima 
também refletem este processo e o amadurecimento institucional.  

 
Um dos pontos fracos, identificado em 2010 (o conhecimento do PDI) foi 

trabalhado em 2011 através de uma divulgação mais efetiva, com apropriação dos 
mesmos,  realizando-se uma reprodução deste documento em uma versão síntese foi 
distribuída ao corpo docente.  

 

 

 



 

Faculdade IBGEN – Instituto Brasileiro de Gestão de Negócios 
Credenciamento Portaria MEC nº. 3.828, de 18/11/2004. 

Publicado em DOU,  em 19/11/2004 – Seção I 
Av. Protásio Alves, 2493 – Campus do Colégio Santa Inês - Fone: 3332-0202 - Porto Alegre/RS - 90410-002 

7 

2. A política para o Ensino, a Pós-Graduação e a Extensão. 

 
  A maioria dos professores integrantes da Faculdade IBGEN que atuam nos Cursos 
de Graduação, já tem uma caminhada significativa nos doze semestres, pautados nos 
princípios e valores que regem a estrutura e o funcionamento da Instituição. No que se 
refere à política de Ensino, o preconizado no PPI está sendo implementado, com 
gradativos ajustes de melhoria. A fragilidade identificada em 2010 ainda foi sentida em 
2011, com a entrada de um número maior de professores com atuação em mais de um 
Curso, dificultando a realização de reuniões por Colegiado de Curso. Os Coordenadores 
de Curso é que tem instrumentalizado os  docentes, por meio de um atendimento 
individualizado e aos poucos integrando-os ao NDE. 
 
 Por outro lado, esta atuação, cada vez maior de professores em mais de um 
Curso, está possibilitando o atingimento de uma das diretrizes mais importantes da 
Política de Ensino, que é a interdisciplinaridade, focada na área da Gestão. Ainda assim, 
a implantação do NDE dos Cursos, com professores comuns a mais de um curso, tem 
cumprido bem este papel.  
 

No que se refere à Pós-Graduação latu sensu o ano de 2011 serviu para 
consolidação de alterações na forma de execução dos cursos de MBA, como o seminário 
interdisciplinar, que consolida as aprendizagens construídas, pelos estudos de caso 
multidisciplinares, e a volta ao regime de turma única (foi encerrada o modelo de junção 
de três turmas em disciplinas básicas de gestão, no início dos currículos, o que 
demonstrou ser de difícil gestão). Em 2010 em fase de implementação foi alterado o 
formato do documento final do TCC em forma de artigo. Sendo realizadas várias bancas 
em 2011, sempre ao final de cada semestre letivo, donde os alunos da graduação ao 
assistirem esta apresentação, são certificados com atividade complementar e por fim em 
19 de março de 2012 houve o lançamento da primeira revista digital de artigos produzidos 
pelos alunos.  

 
Com este processo, de melhoria constante das polítcas de pós-graduação, o 

IBGEN continua se consolidando como uma importante instituição nesta esfera de ensino. 
Em 2011 foram abertas mais 6 turmas de MBA e manten-se a atuação “in company” em 
emrpesas de renome, como a Petrobrás, sendo no período 2010/2011 realizou-se a 
capacitação de aproximadamente 2000 colabores. Para 2012 as perspectivas são boas, 
uma vez que, quando da elaboração deste relatório, neste mês de março, se conquista 
novo contrato com a Petrobrás para docência em Cursos de Cultura Organizacional. As 
novas instalações físicas, inauguradas em 2010, estão ajudando neste processo. 

 
De resto, manteve-se a política de atuação próxima com empresas parceiras, que 

mantém convênio com o IBGEN e que continuam a responder por pouco menos de 50% 
dos alunos ingressantes. Atualmente o IBGEN possui cerca de 120 empresas 
conveniadas na grande Porto Alegre e o Núcleo de Relações Comerciais conta com dois 
(2) consultores que se dedicam, integralmente, a atividade de construir e estreitar os laços 
de parceria com as empresas gaúchas. Continua-se com a avaliação, por parte dos 
alunos, de cada disciplina ocorrida. Estas avaliações são analisadas e, com base nelas, 
promovem-se as melhorias necessárias à manutenção de um elevado nível de ensino, 
proposta principal da pós-graduação da Instituição.  
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As atividades de extensão, propostas e coordenadas pela Faculdade IBGEN, 
originam-se de duas fontes principais de demandas: a) demandas de empresas parceiras; 
b) oportunidades identificadas por nossos alunos, principalmente de pós-graduação. 
Neste sentido, em 2011, foram executados projetos originados em ambas as demandas.  
   

Como ponto forte, expresso pela avaliação dos participantes aos eventos, 
destacam-se as necessidades atendidas de empresas parceiras em projetos como: Lei do 
Bem na West Coast, Desenvolvimento Gerencial, na Paquetá, Gestão Empresarial, 
Petrobrás, Sicredi.   

 
 Também são fragilidades que estão sendo “focadas” para um atendimento 
diferenciado no próximo ano: A oferta de oficinas de Matemática e de Redação e 
Expressão oral e Libras, em 2011 foi ofertado para o público aberto e comunidade 
acadêmica, mas não houve adesão dos alunos. Para 2012 imagina-se manter o mesmo 
padrão de oferta destas oficinas, porém com uma melhor divulgação aos acadêmicos, 
envolvendo mais os coordenadores e docentes nesta nova proposta; o número reduzido 
de docentes com horário integral; a necessidade de incremento à produção intelectual dos 
professores e dos professores com os alunos; a necessidade de maior intercâmbio e 
convênios com outras Instituições de Ensino Superior; necessidade de captação de 
recursos para maior distribuição em bolsas de estudos. 

 

Paralelamente, entretanto, existem potencialidades a destacar, que são: a infra-
estrutura administrativa; a qualificação e a disponibilidade do corpo docente; as 
articulações entre os Cursos de Graduação e Pós; a parceria com as empresas; o 
potencial das temáticas abordadas nos Cursos e a avaliação positiva pelos alunos e 
destacamos ainda a organização da Semana Acadêmcia que em 2011 apresentou-se 
com uma nova proposta, com a apresentação de um tema permitindo assim um maior 
envolvimento dos coordenadores e docentes no planejamento do cronograma da referida 
semana que contou com a presença satisfatório dos acadêmicos. 

Em 2011/1 a semana acadêmica ocorreu no período de 06 a 11 de junho de 2011, 
com o seguinte tema: “Cidadão do mundo”, contemplando 20 palestras e apresentação 
das Bancas de Qualificação da disciplina de Projeto Oraganizacional II. 

Em 2011/2  a semana acadêmica ocorreu no período de 07 à 12 de  novembro, 
com o seguinte tema: “Mundo Virtual e o Trabalho Contemporâneo”, 
contemplando  20 palestras e apresentação das Bancas de Qualificação da disciplina de 
Projeto Oraganizacional II. 
 

 
 Outros aspectos a destacar são: a política de ensino específica, com consistência 
e formadora por excelência; o comprometimento com as pessoas e com as dimensões 
empresariais e sociais; a inserção regional das propostas dos Cursos, com especial 
enfoque no desenvolvimento humano e na sintonia com o mercado de trabalho; o 
funcionamento da Secretaria Acadêmica, que atende os Cursos de Graduação e Pós-
Graduação de forma ágil e muitas vezes pró-ativa, com um reduzido número de 
integrantes; a avaliação permanente do processo acadêmico. 
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3. A Responsabilidade Social 

 

 
 A política institucional de Responsabilidade Social coloca o compromisso social 
como parte constitutiva da filosofia da Faculdade, assumida como prática séria e 
consistente que tem a ver com uma Gestão Institucional ética em todas as suas 
atividades e comprometida com os “atores” com os quais interage.  
 
 

Uma das potencialidades fundamentais desta dimensão é a política de 
Responsabilidade Social, pois recebe destaque institucional na medida em que foi 
prevista como uma política especial expressa no PDI. É uma meta de promover o 
desenvolvimento de suas atividades fins: ensino, pesquisa e extensão, de forma a 
viabilizar ações propositivas que concretamente ancoram esta política. O relacionamento 
com as empresas parceiras, com os diversos órgãos públicos e privados, a participação 
em Conselhos e Colegiados e com o mercado de trabalho concretizam esta proposição.  

 
 

Neste sentido, a Faculdade possui um documento orientador que explicita a 
concepção e as atividades de Responsabilidade Social. Este documento tem dado 
suporte ao conjunto de ações intencionalmente propostas.  

 
 
Outro ponto de destaque, o posicionamento da Faculdade em relação ao 

fornecimento de Bolsas, tanto para seus funcionários se qualificar em nível de graduação 
e pós, quanto à oportunidade que é dada aos funcionários de empresas parceiras 
poderem receber uma formação que lhes permita permanecer no mercado, efetivarem 
sua ascensão ou reconversão profissional, ou aos vindo diretamente da sociedade 
poderem se inserir no mercado ou voltar a ele, aspectos sociais considerados 
fundamentais para a Instituição e sua Mantenedora. Neste aspecto merece destaque a 
bolsa integral oferecida a uma aluna deficiente visual, que está matriculada no Curso de 
Psicologia. A aluna auxiliará a Faculdade, como contrapartida, na preparação para a 
recepção de outros alunos com deficiência visual, onde já se instalou software específico 
no laboratório de informática.  

 

 
Igualmente é para a Faculdade a oferta de bolsas e o recebimento de alunos de 

PROUNI e do UNIPOA uma oportunidade de inclusão social, aspecto básico da 
Responsabilidade Social de uma Instituição de Ensino, mesmo sendo ela de Instituição 
com fins lucrativos. Outro aspecto a se destacar é a implementação, no final de 2010, do 
CEDEP – Centro de Desenvolvimento Profissional – que visa apoiar jovens e adultos na 
sua inserção qualificada no mercado de Trabalho. Em 2011 O CEDEP realizou 42 
palestras em  colégios da região, para um público aproximado de 400 alunos,  com o 
tema:“MERCADO DE TRABALHO”, ministradas pelo Sr. Leonardo PY- Diretor do NUREM 
- Núcleo de Relações Empresariais, no período de março a outubro do corrente ano. Para 
o primeiro semestre de 2012 estão previstas palestras em 17 escolas de Porto Alegre. 

 
 



 

Faculdade IBGEN – Instituto Brasileiro de Gestão de Negócios 
Credenciamento Portaria MEC nº. 3.828, de 18/11/2004. 

Publicado em DOU,  em 19/11/2004 – Seção I 
Av. Protásio Alves, 2493 – Campus do Colégio Santa Inês - Fone: 3332-0202 - Porto Alegre/RS - 90410-002 

10

Abaixo apresenta-se as escolas onde as palestras foram realizadas: 
 

COLÉGIOS 

Colégio Santa Família 
Colégio João Paulo I 

Colégio La Salle 
Colégio Bom Conselho 

Colégio Rosário 
Colégio Americano 

Colégio Rainha do Brasil 
Pastor Dohms 

Colégio Prov. de São Pedro 
Colégio Leonardo Da Vinci - 

Alfa 
 
 
 
Em nível acadêmico, entretanto, a fragilidade identificada no ano letivo de 2010 e 

2011 é a falta de compreensão plena desta dimensão, o que resulta em um número ainda 
reduzido de ações.  

 
 Além disso outras fragilidades que ainda se mantém e sobre as quais serão 
intensificados esforços para minimizar seus efeitos refere-se à: necessidade de dar maior 
visibilidade e difusão interna e externa das ações desenvolvidas. 
 

4. A Comunicação com a Sociedade 
 

O IBGEN, em 2011, utilizou como canais de comunicação externa: a) mídia externa; 
principalmente através de outdoor, b) notícias veiculadas por nossa assessoria de 
imprensa; c) internet; d) cartazes e folders nos murais das empresas parceiras e e) 
Search Engine Marketing. Por meio de parceria com alunos de pós-graduação e de suas 
empresas parceiras, foram criadas campanhas específicas no Google (links 
patrocinados). Em 2010 atingiu-se uma média de 800 visitantes por dia, em 2011 tivemos 
um total de 200.079 visitas ao site, sendo que destes, em média 40,55% são novos 
visitantes. Para 2012, pretende-se continuar melhorando a inserção na Internet, o site da 
Faculdade e incrementar as ações feitas nas empresas parceiras. Além disso, em 2011 
uma nova política de comunicação com a sociedade foi realizada, mais específicamente 
com os alunos de escolas da região através do CEDEP. 

 
Uma potencialidade que desde a implantação da Faculdade tem feito diferença é a 

forma como os alunos se comunicam com a administração. É o espaço denominado: 
“Opinião do Aluno”.  Os alunos dispõem de um espaço no sistema informatizado que 
funciona como uma ouvidoria. Neste espaço o aluno, de uma forma espontânea e 
independente, manifesta sua satisfação ou não, faz suas reivindicações, apresenta 
sugestões e reconhece e parabeniza os movimentos que a Faculdade realiza na área da 
infra-estrutura, no projeto educacional, quanto ao desempenho de docentes e corpo 
técnico administrativo, bem como relativamente aos espaços de suporte acadêmico: 
Biblioteca e Laboratórios de Informática.  

 

 



 

Faculdade IBGEN – Instituto Brasileiro de Gestão de Negócios 
Credenciamento Portaria MEC nº. 3.828, de 18/11/2004. 

Publicado em DOU,  em 19/11/2004 – Seção I 
Av. Protásio Alves, 2493 – Campus do Colégio Santa Inês - Fone: 3332-0202 - Porto Alegre/RS - 90410-002 

11

 
 
 
Este instrumento é de grande ajuda à gestão técnica e pedagógica da Faculdade, pois 

tem oportunizado efetuar ajustes imediatos sempre que necessário. O aluno, quando se 

identifica (sua manifestação pode ser anônima ou não) recebe o retorno no menor prazo 

possível. Assim, a Instituição mantém mecanismos de auto-avaliação, sendo alguns 

institucionais e outros específicos de cada Curso. 

Estas manifestações servem para a CPA, como suporte para a adequada análise e 

avaliação das manifestações dos alunos, quanto aos levantamentos periódicos e, ao mesmo 

tempo, auxiliam no ajuste dos questionamentos referente ao acompanhamento das 

melhorias.  No quadro a seguir pode-se identificar algumas das melhorias, efetivamente 

implementadas na Instituição, em decorrência de sua Ouvidoria através do Canal Opinião 

do Aluno.  
 

Implementação do Núcleo de Comunicação 

Reuniões de assessoria pedagógica com professores 

Implementação do laboratório de informática 

Aumento do número de computadores na biblioteca 

Reformulação do sistema de registro de freqüências no site 

Melhoria do sistema financeiro, no site 

Mudança do pacote de hospedagem no provedor do site, o que melhorará o desempenho do sistema 

Implementação de murais para organizar melhor as informações aos alunos 

Elaboração de carteirinhas de identificação dos alunos, melhorando a segurança de acesso ao campus 

Alteração do período de realização da pesquisa de avaliação acadêmica do semestre 

Alteração da política de representação discente, com melhor comunicação aos alunos 

Implementação de área de Tutoria aos Trabalhos de Conclusão 

Alteração da estratégia de desenvolvimento do currículo, reforçado a necessidade de otimização do tempo dos 

alunos através da realização de leituras e trabalhos interdisciplinares 

Implantação de bebedouros 

Melhoria da área do aluno no sistema, em especial do Mural dos alunos 

Ratificação, aos professores, da importância de alimentação, com antecedência, dos documentos de aula no 

sistema 

Implementação de aulas de reforço de estatística 

Melhoria das palestras de início de semestre 

Ratificação, junto aos professores, da importância de realização de trabalhos em conjunto 

Revisão das portas USB dos micros da biblioteca 

Colocação de cartazes pedindo silêncio na biblioteca 

Orientação dos atendentes da biblioteca no sentido de manter um local propício à leitura 

Colocação de scanner na biblioteca 

Refrigeração de salas de aula do prédio  

Aquisição de note books para servirem de laboratório móvel, totalizando 28. 

Alteração do sistema de avaliação, com prova final e prova especial dentro do cronograma da disciplina, sem 

cobrança de taxa 

Alteração do sistema de cobrança, com envio de boleto bancário ao endereço dos alunos 

Reuniões periódicas com professores para correção de estratégia pedagógica, postura em sala de aula e política 

de avaliação 

Envio sistemático de mensagens aos professores, salientando da importância da disponibilização e atualização 

de informações no site, nem como retorno de trabalhos e avaliações no menor período possível 

Alteração da política de pagamento de professores de pós, que passaram a receber apenas após a divulgação de 

notas 
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Reuniões com professores salientando a importância de manutenção das informações dos alunos, no sistema, 

atualizadas 

Ampliação do Núcleo de EAD. 

 
Melhorias Implementadas a partir da participação de alunos 
 
Atualmente, nesta dimensão, é possível destacar as seguintes potencialidades:  
� - imagem pública fortalecida por reconhecimentos, expressos por dirigentes 

de empresa, por instituições que fazem questão de ter a Faculdade como 
integrante de seus conselhos; 

� alto índice de indicação de alunos para alunos e familiares (imagem positiva 
de transmissão de “boca a boca”); 

� alto grau de satisfação em diversos aspectos pelos vários públicos 
envolvidos – funcionários administrativos, docentes e alunos; 

� forte identidade visual, com cuidados especiais na utilização da marca 
gráfica; 

� melhoria do processo de assessoria de imprensa; 
� envolvimento de alunos e docentes no desenvolvimento de pesquisas para 

identificar gargalos da comunicação e apresentação de propostas de 
melhoria. 

 
Entretanto, ainda persistem fragilidades, que vão ser o foco especial de atenção 

para o próximo ano letivo: 
� comunicação interna, principalmente entre setores da Faculdade ; 
� ainda faltam registros sistemáticos do que é realizado, das reuniões, 

ou encontros de estudos; 
� maior aproximação com setores específicos das empresas parceiras 

(recursos humanos, financeiro, tecnologia, etc.); 
� dificuldade de atingir os jovens, estudantes que estão se formando no 

ensino médio, pelo crescente número de instituição de ensino 
superior vinculadas com os colégios da região.  

 

 

5. As Políticas de Pessoal, de Carreira do Corpo Docente e Corpo 
Técnico-Administrativo 

 

 
 As políticas de Pessoal tanto docente quanto técnico-administrativo estão 
explicitadas no PDI e, a Faculdade, em seu processo de implantação, tem enfocado 
principalmente na qualificação dos colaboradores que são recrutados e selecionados para 
o exercício de funções docentes ou técnico-administrativo. No ano letivo de 2011, não 
deixou de ser diferente. 
 
 Foram mantidos os critérios de ingresso para a carreira docente, o que vem 
qualificando cada vez mais o corpo docente e se caracteriza como um ponto forte da 
Faculdade, reconhecido pelos alunos e pelas empresas parceiras. As comissões para 
Reconhecimento dos Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão Financeira, Gestão da 
Tecnologia da Informação e Gestão de Recursos Humanos e para o Curso Superior de 
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Sistemas de Informação – Bacharelado, que esteiveram na Instituição durante o ano de 
2011, ressaltaram a elevada qualificação de seu corpo docente, superior a muitas 
universidades. Mantém-se como critérios de seleção docente: Titulação preferencial em 
nível de doutorado; experiência docente de no mínimo 5 anos, experiência profissional de 
no mínimo 3 anos, total aderência da disciplina à formação acadêmica. Estas situações 
no período de implantação dos cursos permitem à Faculdade um menor investimento em 
qualificação do corpo docente, podendo destinar os recursos correspondentes para 
investir em equipamento, software, bibliografia e assinatura de periódicos.  

 
 Independentemente, quando são feitas solicitações tanto de docentes, quanto de 
funcionário técnico-administrativo para participação em eventos inerentes à sua área de 
atuação ou Cursos, devidamente justificados, as solicitações são atendidas. 

 
 Outra potencialidade importante é o apoio e o estímulo que a direção vem dando à 
produção científica e acadêmica, à realização de atividades de integração, em especial 
em datas comemorativas, ao clima de trabalho, ao comprometimento dos docentes, à 
disposição dos docentes em melhorar seu desempenho, na busca junto à Coordenação 
de Curso e à Direção Executiva no que se refere à elaboração de instrumentos de 
avaliação, de material de apoio às aulas, de definição de estratégias que, além de 
qualificar a aprendizagem, permitem a otimização do tempo dos alunos. Em 2011, através 
da Assessoria de Imprensa foram publicados 03 Artigos de docentes: 
 
- Prof. Me. Mauro Mastela, com o tema: Business e Opportunities, publicado  na 
Câmara de Comércio do RGS – Edição de abril e maio/2011. 
 
Profª. Drª. Laura Maria Gluer, com o tema: Branding, publicado na Revista Conexão 
e Varejo do Sindilojas de Porto Alegre/RS – Edição de novembro/2011. 
 

 Como pode ser observado pelas respostas dos professores à avaliação institucional,  

os mesmos estão bastante satisfeitos com sua atuação na Faculdade. Como pontos a 

melhorar, citados pelos mesmos, pode-se salientar a falta de recursos de projeção para todas 

as salas e o desconhecimento, ainda existente, do plano de carreira e das possibilidades de 

ascensão profissional estabelecidas no mesmo.  

  

 Além de considerar uma política de Responsabilidade Social, a Faculdade também 

considera uma política de Pessoal oportunizar a seus funcionários qualificação profissional 

fornecendo Bolsas de estudo.  

  

As fragilidades que se espera minimizar em 2012 dizem respeito: a) aumento do 

número de professores em tempo parcial e/ou integral; b) capacitação de docentes no 

módulo de EAD e c) organização de processos internos dos setores.  

 

 

6. Organização e Gestão da Instituição 
 
 Os principais destaques em 2011 referem-se à facilidade de acesso de alunos e 
professores às instâncias decisórias e à consideração que é dada às sugestões de 
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atividades a desenvolver, críticas e propostas de melhoria evidenciada pelos dirigentes 
maiores Diretor Geral e Executivo. Outro aspecto relevante é a crescente participação dos 
Coordenadores no processo decisório e a efetiva participação dos NDEs de Cursos.  
 
 É de ser destacada a medida tomada pela Faculdade, a eleição de representantes 
de turma, para estimular e criar a cultura de participação dos alunos nos processos 
decisórios, por mais conflitantes que às vezes sejam os temas tratados e os interesses 
envolvidos. A criação desta cultura e a aprendizagem mútua decorrente é reconhecida 
pela CPA como uma variável potencializadora do processo de Avaliação Institucional. Em 
2011 foram realizadas reuniões expressas em calendário acadêmico, entre Direção 
Executiva, Coordenadores de Curso,  representantes discentes e alunos.  
 
 A fragilidade notada em 2010, de  informalidade nas reuniões dos participantes de 
Colegiados, foi parcialmente resolvida em 2011, com a implantação de reuniões semanais 
e sistemáticas de coordenadores de curso, com sua respectiva formalização em ata.  
  
 É importante ressaltar, também, a melhoria ocorrida em 2011 do processo de 
relacionamento com empresas, com uma melhor estruturação do Núcleo de 
Relacionamento Empresarial. Em 2010, também, foi iniciada a implantação do CEDEP – 
Centro de Desenvolvimento Profissional – que tem auxiliado no estreitamento do 
relacionamento com empresas, alunos e colégios.  
 

Uma fragilidade notada em 2008, era a necessidade de maior participação dos 
funcionários da Secretaria nas decisões que possam intervir no desenvolvimento 
acadêmico dos Cursos, a fim de não ocorrer desencontro de informações, uma fragilidade 
que aos poucos está sendo sanada.Apesar de avanços na comunicação interna em 2011, 
ainda existe desencontro de informações.  
 

 

7. Infra-Estrutura Física 

 

 
A principal potencialidade a destacar nesta dimensão é o esforço permanente da 

direção em oferecer as melhores condições possíveis, dentro do orçamento disponível, 
para o funcionamento das aulas, nem sempre viabilizada por questões de ordem 
operacional.  A ocupação do novo prédio, em abril de 2010, as dificuldades em termos de 
infra-estrutura foram minimizadas significativamente, uma vez que trouxe uma maior 
Biblioteca, mais doze (13) salas de aula de uso exclusivo nos três turnos pelo IBGEN, 
devidamente equipadas (com equipamento fixo, bem como novas instalações para 
instalar a Diretoria, o Setor Comercial, o Setor Financeiro, a Secretaria Geral, os 
Coordenadores de Curso e um novo laboratório de informática. Novos espaços para 
reuniões de alunos (salas para trabalhos) e reuniões de professores, coordenadores e 
alunos, também foram implantados. 
 

Outra potencialidade a considerar refere-se ao acesso aos dois estacionamentos, 
cujos custos de permanência foram negociados pela Instituição junto às respectivas 
Gerencia destes locais, instalados em ruas que facilitam a circulação quanto ao acesso à 
Faculdade.  
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 A disponibilidade de projetores, uma carência em 2010, está em parte 
solucionada. Atualmente a Instituição possui 15 projetores (para 20 salas de aula 
utilizadas em média, diariamente). Em termos de computadores, existem dois laboratórios 
fixos, com 30 computadores e um laboratório móvel, com 28 notebooks. Existe propósito 
de em 2012 melhorar esta realidade, pois com o incremento dos cursos de tecnologia e o 
uso destes equipamentos é cada vez mais necessário e disputado. Deverão ser 
adquiridos mais equipamentos em 2012. Em 2011/2 por ocasião da matrícula de 
ingressantes e rematrícula, os alunos receberam o direito de adquirir um TABLET, 
resultado de uma parceria com a Vivo e ação esta que foi bem recebida e acolhida pelos 
estudantes. 
 

8. Planejamento e Avaliação 
  

 
Visando a uma avaliação voltada às questões pedagógicas, a Instituição mantém 

semestralmente avaliações realizadas por todos os seus discentes, docentes e 
coordenadores, objetivando uma realimentação de suas ações, principalmente as de 
ordem pedagógicas, considerando também algumas questões administrativas e de infra-
estrutura mais específicas dos Cursos de Graduação.  

 
O cronograma de coleta reflexiva de dados para a Auto-Avaliação Institucional 

consta do Calendário Acadêmico entregue ao acadêmico no início de cada semestre. Os 
resultados recebidos até o momento indicam que os alunos percebem claramente o 
esforço da Faculdade em se manter focada em sua Missão, sua Visão, seus Princípios e 
Valores, semestralmente reafirmados em seu Guia Acadêmico e avaliados no sentido de 
manutenção e identificação de ações de sua implementação em nível de Graduação.  

 
Os alunos percebem também que as melhorias que estão sendo implementadas ao 

longo dos semestres decorrem do aproveitamento dos resultados positivos colhidos até a 
data e das indicações de melhoria propostas pelos próprios alunos, pelos docentes e 
funcionários, o que passou a viabilizar a implantação de novas disciplinas e de novas 
atividades em níveis qualitativos superiores. Esta, sem dúvida, é uma potencialidade 
importante da Faculdade.  

 
Os Coordenadores de Curso tem se valido dos resultados da avaliação para adoção 

de medidas para o aperfeiçoamento do trabalho pedagógico de cada curso e das 
condições de infraestrutura necessária para seu desenvolvimento.  

 
As maiores fragilidades são, sempre, consequência da equação escala x estrutura 

de apoio. Em 2011 se tinha cerca de 750 alunos em graduação e uma estrutura de apoio 
proporcional a esta escala de operação, ou seja, pequena. Esse fato, somado ao fato de 
que a gestão desta Faculdade tem apenas 7 anos, resulta em fragilidades como: falta de 
comunicação interna sobre os referenciais e atividades a serem propostos e a falta de 
registro/formalização das atividades. Contudo, da mesma forma que estes elementos 
contribuem para as fragilidades, também contribuem para algumas das potencialidades. 
Somos ágeis, flexíveis e estamos muito próximos de nossos alunos e parceiros, o que se 
converte em diferencial de mercado e traz bons resultados, percebidos por todos os 
envolvidos. 
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Os principais resultados, das avaliações semestrais, apontam um quadro estável em 
relação á comunicação. Destaca-se que em 2011/2 71% dos alunos se sentiam 
plenamente informados sobre a proposta pedagógica do seu curso, contra 28% em 
2010/2 e 88% em 2009/2. 

 
Continua sendo observada uma fragilidade no atendimento da bilbioteca em relação 

ás expectativas dos alunos. Em 2011/2, 74% dos alunos se mostraram plenamento 
satisfeitos com a quantidade do acervo de livros e periódicos, contra  34% em 2010/2 e 
55% em 2009/2. Este fato deve-se à evolução dos cursos de tecnologia, com crescente 
necessidade de obras técnicas e específicas, o que se espera resolver em 2012.  

 
Em termos de satisfação dos alunos com as disciplinas cursadas, os indicadores 

permanecem bastante bons. Em 2011 91% os alunos classificaram como “Concordo 
Plenamente e Concordo em Grande Parte” com a questão “A disciplina contribui para o 
desenvolvimento das competências preconizadas pelo curso. 

 

 
Já em relação á questão “Em relação á questão “O professor demonstra domínio 

teórico e prático dos temas tratados”, em 2011/2  93,4% dos alunos classificaram como 
“Concordo Plenamente e Concordo em Grande Parte”, contra 93,4% em 2010 e 89% em 
2009/2.  

 
Por fim, outra questão importante para a Faculdade é “O professor oportuniza 

atividades para o aluno exercitar / praticar os conteúdos desenvolvidos”, onde 92% em 
2011/2, contra 90,5% em 2010/2 dos alunos classificaram como “Concordo Plenamente e 
Concordo em Grande Parte” e  90,0% em 2009/2.  

 
De maneira geral, para as questões formuladas, 89% dos alunos se mostram 

satisfeitos (média de classificação “Concordo Plenamente e Concordo em Grande Parte” 
para as perguntas).  

 
Assim, afere-se que a satisfação geral dos alunos, no ano de 2011, manteve-se em 

patamares bastante elevados. Também destaca-se que os questionários foram 
respondidos por 402 alunos, dos 750 matriculados, percentual bastante significativo da 
população discente.  

 

 

9. Políticas de atendimento aos estudantes 

 

 

Os estudantes possuem bastante facilidade de acesso ao Corpo Diretivo da 

Faculdade, seja por intermédio do “Canal de Opinião do Aluno” (e-mail que o aluno manda 

e que vai com cópia a todos os gestores da Instituição, respondido pelo Diretor Executivo), 

das reuniões com os representantes de turma, das avaliações periódicas ou de reuniões 

específicas com a Coordenação de Curso e/ou Direção Executiva.  

 
Em 2011,  pode-se salientar como potencialidades o fortalecimento das reuniões 

com a totalidade dos representantres de turma e as mensagens recebidas e respondidas 
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pelo “Canal Opinião do Aluno”. Atenção especial foi dada aos alunos que: a) solicitaram 
apoio em atividades extracurriculares; b) solicitaram festas para integração dos alunos 
ingressantes; c) identificação de projetos de pesquisa, para inserção de alunos nestas 
atividades, cujos resultados permitiram apoios efetivos à elaboração dos TCC da 
Graduação e Pós, e a revisão do processo de comunicação interno; d) apoio às 
comissões de formatura; e) abertura de turmas especiais para a conclusão de curso por 
alunos com problemas de matrícula; f) oferta de disciplinas intensivas de férias, a partir de 
pesquisa de interesse elaborada pelos alunos e g) oferta de editais para atividade 
complementar.  

 
Outro aspecto importante é a concessão de descontos a 70% dos alunos de 

Graduação, na ordem de 5%, 10% e 15% a alunos que trabalham em empresas 
parceiras, proporcionalmente ao número de disciplinas que frequentam no semestre (3, 4, 
e 5ou 6). Em relação à política financeira, também foi implementado desconto para alunos 
com mais de 40 anos e descontos para matrícula em número superior a 4 disciplinas por 
semestre, o que aumentou a inclusão de pessoas no ensino superior e a diminuição do 
tempo de conclusão de curso.  
 

Entretanto, tem-se como fragilidades a superar em 2012: a dificuldade  de 
compatibilizar  horários de oferta das disciplinas com as disponibilidades dos alunos, que 
acredita-se possa ser resolvido na medida que aumentar o número de ingressantes e a 
oferta de disciplinas semi-presenciais; a pouca exploração ainda do perfil do ingressante, 
que precisa receber um tratamento mais ágil logo após cada fase do processo seletivo.  

 
O Acompanhamento do egresso está ocorrendo em diferentes formatos, 

possibilitando, desta forma, englobar diferentes dimensões do tema: 
- pesquisas periódicas com egressos dos cursos de graduação, nos seguintes 

momentos: 
 - egressos com 1 ano de formados (realizada em 2010); 
 - egressos com 5 anos de formados (a ser realizada); 
 - egressos com 10 anos de formados (a ser realizada); 
- ações de incentivo à educação continuada, com a oferta de bolsas parciais para 

os egressos e estímulo sistemático a sua participação; 
- ações de incentivo à docência, com a monitoria de ensino ofertada aos egressos; 
- criação de uma comunidade de ex-alunos, com site específico (a ser realizada); 
- estímulo a eventos entre as turmas egressas, como confraternizações de 10 

anos de formados e assim por diante (a ser realizada).  
  
O primeiro ano onde a Faculdade teve alunos formados foi 2009. Portanto, as 

primeiras ações de acompanhamento de egressos ocorreram em 2010. A pesquisa com 
egressos foi realizada por email em 2011. O retorno foi pequeno – apenas 18 alunos 
responderam. Entretanto, entre as respostas verifica-se um nível de satisfação elevado e 
o desejo destes alunos em continuarem seus estudos, muito deles em cursos de 
graduação e pós da Faculdade.  

 
Ainda em 2011, foram concedidas bolsas parciais, para cursos de MBA, para 12 

alunos da turma de formandos de 2010/2, sendo que 5 alunos estão usufruindo. 
Atualmente tem-se 6 alunos egressos cursando pós-graduação e 2 alunos egressos 
cursando um segundo curso de graduação.  
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Uma fragilidade, que está sendo sanada em 2011 é a melhor divulgação da 
política de bolsas para alunos egressos. Nas formaturas, ocorridas no início do ano de 
2011, colocou-se no protocolo a distribuição dos certificados de melhor aluno e de melhor 
TCC, o que tem gerado, a partir de então, maior interesse e conhecimento por parte do 
corpo discente.  

 

 

10. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 
continuidade dos compromissos de oferta da educação superior aos 
estudantes. 
 

 

 Nesta dimensão destacam-se as seguintes potencialidades: 
 

A Faculdade IBGEN apresenta estrutura organizacional que vem de forma 
gradativa se estruturando qualitativamente. Os volumes de recursos financeiros (receitas, 
custos e despesas) estão ocorrendo de forma regular, controlada e em volumes suficiente 
para manter o equilíbrio e o crescimento econômico da Instituição. O ano de 2010 
apresentou prejuízo operacional, em virtude de investimentos ocorridos no prédio novo e 
na implementação do curso de Direito. Estes prejuízos foram suportados por linhas de 
financiamento, com juros reduzidos. Em 2011 ainda se mantém um desequilíbrio 
financeiro apesar de não termos índices de evasão elevados. Neste ano houve uma 
redução de ingressos nos cursos superiores,  muito expressiva, observando-se uma 
restrição ao mercado educacional.  
 

A Faculdade é uma Instituição com fins lucrativos e desde sua criação os 
proprietários não tem realizado nenhuma retirada a título de divisão de lucros, apenas 
recebem um modesto pró-labore correspondente à carga horária e funções que 
desempenham, sendo todas as diferenças reaplicadas para garantir o crescimento e 
atender às demandas dos discentes, docentes e corpo técnico administrativo.  
 

Os controles utilizados para acompanhar as atividades estão adequados e todos 
os registros legais, financeiros e econômicos são efetuados por meio de sistemas 
informatizados, compatíveis com as necessidades operacionais, suportados por 
instrumento oficial. 
 

Há um cuidado significativo na preservação com a saúde financeira da Instituição 
no sentido de contrair, quando necessários, dividas e financiamentos que não venham a 
comprometê-la. 
 
 A CPA não encontrou fragilidades, ao analisar a documentação recebida.  
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IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

O último relatório encaminhado referia-se ao período de 2010/1 e 2010/2, 
atendendo as novas determinações do MEC. Este é o primeiro relatório do segundo ciclo 
avaliativo da Instituição.  

As participações na construção deste documento, quando da sistematização das 
coletas dos dados e informações, bem como quando da análise das mesmas, 
comparando-as com os semestres anteriores, facilitou a melhor percepção das 
fragilidades e sua gradativa superação, das potencialidades e sua crescente 
consolidação.  

Paralelamente viabilizou-se uma visão mais crítica das ações propostas no PDI 
2010/2014, assim como apontou para uma mais efetiva possibilidade de uso do atual 
cabedal de informações, para a elaboração do futuro PDI, com maiores condições de 
dimensionamento e maior probabilidade de alcance de suas metas, com qualidade 
diferenciada, o que resultará em melhorias e alterações de políticas, metas e diretrizes a 
serem expressas no PDI 2015-2019. 

Para 2012, os incrementos que devem ser feitos ao processo de avaliação 
institucional dizem respeito aos seguintes tópicos: 

- melhoria da sistemática de coleta e tabulação de dados; 

- consolidação do processo de acompanhamento de egressos da graduação e da 
pós-graduação; 

- inclusão e formalização dos resultados das avaliações de pós-graduação no 
sistema de avaliação institucional; 

- melhorar a comunicação dos resultados da avaliação institucional, principalmente 
em relação à comunidade externa.  
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Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos  

Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira 

Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Tecnologias da 

Informação 

Políticas Institucionais 
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Relatórios ENADE 2010. 

 

 
Porto Alegre, 26 de março de 2011. 

 
 
 
 

Zélia Maria Dada dos Santos 
Coordenadora da CPA 

 



 

Faculdade IBGEN – Instituto Brasileiro de Gestão de Negócios 
Credenciamento Portaria MEC nº. 3.828, de 18/11/2004. 

Publicado em DOU,  em 19/11/2004 – Seção I 
Av. Protásio Alves, 2493 – Campus do Colégio Santa Inês - Fone: 3332-0202 - Porto Alegre/RS - 90410-002 

22

 
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO EM  2011 

 
        AVALIAÇÃO DE ALUNOS 

 
1. Você está satisfeito(a) com a comunicação com: 

 

 
Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Nem todos se comunicam na área do aluno 

• Alguns só lêem slides 

• Só tive problemas com respostas do professor Azeredo 

• Não houve mais noticias no portal 

• Apenas alguns tem rotina de emails 

 

 

 
Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Faltam informações 

• Coordenadora é instável (humor) 



 

Faculdade IBGEN – Instituto Brasileiro de Gestão de Negócios 
Credenciamento Portaria MEC nº. 3.828, de 18/11/2004. 

Publicado em DOU,  em 19/11/2004 – Seção I 
Av. Protásio Alves, 2493 – Campus do Colégio Santa Inês - Fone: 3332-0202 - Porto Alegre/RS - 90410-002 

23

• Descontos para os alunos para os alunos que não precisam enquanto há alunos 

mais necessitados 

• Não estão atualizando os pagamentos no site 

 

 

 

 

 

 

 
Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Faltam Informações 

• A Jucélia é Rápida 

• Não atende aos pedidos 

• Atendimento precário 

• Demora no atendimento 

• Não respondem Emails 

• Pouca gente atendendo 

• Não foram computadas horas complementares 
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Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Tivemos somente um encontro com a coordenadora 

• Contato por email não existe 

• Não temos contato, nem sei quem é. 

• Deveria ser mais presente 

• Aceita criticas e sugestões 

• Estou tentando marcar reunião e não consigo 

• Poderia ser mais ativa 

 

 
Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Poucos livros de Direito 

• Muito bom, atenciosos 

• Ainda não fui à biblioteca 

• Pode melhorar 

• Acervo pequeno 

• Alguns livros precisam de um prazo maior de entrega 
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2. Você se sente informado sobre: 

 

 
Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Não conheço 

• Dependências pequenas 

• Nunca Ouvi falar 

• Instituição aparenta estar engatinhando 

 

 
Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Não tenho informação 

• Corrupto 
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Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Como posso levar faltas em feriados? 

• Falta atividades mais interativas 

• Muito extenso 

• Não entendo 

 

 
Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Ao final de cada semestre seria interessante apontar as disciplinas de 

melhor aproveitamento 

• Não conheço 

• Deveria ser mais divulgado 

• Gostaria que o foco não fosse gestão para tecnologia  
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Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Insatisfeito com o conceito das horas complementares 

• Curso de Direito esta fora do foco 

• Faltam eventos 

• Poderia haver material escrito explicando sobre horas complementares 

• Estou buscando informações e não consigo 

• Não concordo com disciplina ead sem opção de presencial 

 

 
Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Nunca sabemos de nada 

• Não fui informado de nenhum 

• Não incentivam muito 

• Falta lancheria de preço acessível 
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Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Do meu curso tenho poucas noticias 

 

3. Quais os instrumentos mais eficazes na comunicação? 

 
Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Mal utilizado 

• Mural sem destaque, não chama atenção 

• Deveria ter murais em todos andares 
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Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Mal utilizado 

• No site ou por e-mail é melhor para mim 

• Parece pouco atualizado 

 

 

 
Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Recebo Todos 

 

 



 

Faculdade IBGEN – Instituto Brasileiro de Gestão de Negócios 
Credenciamento Portaria MEC nº. 3.828, de 18/11/2004. 

Publicado em DOU,  em 19/11/2004 – Seção I 
Av. Protásio Alves, 2493 – Campus do Colégio Santa Inês - Fone: 3332-0202 - Porto Alegre/RS - 90410-002 

30

 
Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Em caso de cancelamento de aula podiam avisar 

• Não utilizado 

• Mal utilizado 

 

 

 
Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Redes sociais 

• SMS 
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4. Você está satisfeito com as condições das salas de aula quanto: 

 

 
Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Com exceções das salas de dentro do colégio se tem aula ali poderiam 

adaptar melhor 

• Poucas Turmas Cheias 

• Ar não funciona 

• Muito aluno no laboratório 

• O IBGEN tem investido muito nisso e realmente as salas de aula estão 

muito melhores. 

• Faltam cadeiras para pessoas canhotas 

 

 

 
Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Boa Iluminação 
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• Pouca iluminação 

 

 

 
Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Tem sala com ar condicionado ruim 

• Ar não funciona 

• As vezes não temos controle do ar-condicionado 

 

 

 
Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Melhorar, muito barulho na quadra esportiva 
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Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Parabéns, melhorou. 

• Classes desconfortáveis 

• Cadeiras duras 

• Falta clima de faculdade 

• Melhorar PCs 

 

 

 
Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Banheiro sujo e sem papel 
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5. Você está satisfeito com: 

 

 
Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Não existe 

• Não conheço e não são divulgados 

 

 

 
Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Não há um bar bom, não tem onde ficar 

• Um elevador é pouco 

•  
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Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Falta aceitar cartão 

• Caro 

• Pouca diversidade 

 

 

 
Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Mais banheiro 

• Falta papel higiênico constantemente 

• Deveria ter sanitários masculinos e femininos em todos os andares 

• Muitas vezes está sujo 
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Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Teve uma situação que uma pessoa não autorizada assistiu à aula e ao 

professor não pediu que se retirasse e ela entrou normalmente 

• Poderia ter cartões na entrada da faculdade para controle de presença e 

segurança dos alunos 

• Linha de frente muito competente 

 

 

7. Com que freqüência você utiliza a biblioteca? 
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8. Você está satisfeito(a) com a biblioteca quanto: 

 
Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Falta opção 

• Ainda pode melhorar 

• Poucos livros de direito 

 

 

 

 
Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Não houve criticas/sugestões 
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Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Não houve criticas/sugestões 

 

 

 
Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Não houve criticas/sugestões 
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Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Melhorou com as mesas dos professores 

• Muito pequeno 

• Poderia ser maior 

• Faltam mais mesas 

• Conveniente para o tamanho do acervo 

 

 

 
Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Não houve criticas/sugestões 
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Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Não tem 

 

 

 
Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Mais computadores 

• Computadores péssimos 

• Equipamento ruim 

• Deve haver muito mais equipamentos, computadores e salas de estudo 

(cabines). 
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Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Não houve criticas/sugestões 

 

 

 
Justificativas/sugestões apresentadas pelos alunos 

• Muito bom 

• Excelente 

• Mais agilidade 

• Qualidade e domínio das funções 
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9. Quais os pontos fortes da Faculdade IBGEN? 

• Professores atualizados; -salas limpas e espaços amplo 
• Qualidade das instalações -wireless (internet) -bons professores 
• Professores qualificados e conseguem passar as informações de forma a ser 

compreendida pelo aluno 
• Localização, conteúdo programático, professores. 
• Comunicação; localização; tratamento com os alunos; tesouraria flexivel; 
• O foco em gestão dá todo o diferencial no curso de sistemas. 
• Busca qualidade; -professores; -cursos; 
• Constante empenho na melhoria 
• Direcionada ao ensino para gestao 
• Bons professores 
• Professores; organização 
• Bons professores; wi-fi mais rapido; banheiros limpos; abertura para dialogar 
• Qualidade dos livros 
• Organização, bons professores e comunicação 
• Professores; didatica; foco na formatura 
• Por buscar qualidade no ensino sempre 
• É uma boa instituição estimula os alunos 
• Custo; localização; infra estrutura 
• Conhecimento dos professores sobre suas disciplinas e facilidade do relacionamento 

com os alunos 
• Professores com ampla capacidade de ensinar 
• Estrutura 
• 3 horas de aula (pode ser menos) 
• Estrutura organizada, professores capacitados. 
• Horario das aulas; -professores interessados 
• Preço acessível 
• Professores 
• O ensino 
• O atendimento dos funcionários é excelente. Em especial aos meninos da biblioteca 

e do financeiro. Nota-se que estão atentos as necessidades dos alunos. 
• Seus professores; limpeza das áreas; 
• Localização 
• Localização 
• Professores focados no objetivo da faculdade e do curso 
• Aulas excelentes 
• Uma instituição que se preocupa com o estudante que trabalha, da um suporte na 

área financeira excelente 
• Comunicação dos professores com os alunos 
• Horário e professores 
• Ouve os alunos e busca melhoria continua, diretoria acessível, valorização dos 

alunos 
• Professores qualificados 
• Ensino, comunicação, professores 
• Professores , salas 
• Qualidade do ensino 
• Ensino professores, localização 
• Corpo docente, canal direto com a gestão 
• Referente a biblioteca; sala de estudos: atualizar os computadores, são muito 
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antigos; 
• Qualidade dos professores 
• Foco no ensino. Algumas aulas notas-se que são bem preparadas e elaboradas, a 

ponto de algumas serem personalizadas. Isto é cuidado com o cliente. Biblioteca - 
atendimento e espaço. Destaco as aulas dos professores Carlos Jorge e Diana 
Verona.  

• Professores preparados e atualizados (a maioria)  
 

 

10. Quais aspectos você sugere melhorar? 

• Bar: poderiam aceitar cartão de débito  
• Espaço p/ convívio e lanchonete. 
• Comunicação e-mail. Muito e-mail para publico que não é alvo. Isto perde a 

credibilidade da ferramenta de comunicação. Computadores e mesas (lay-out) da 
biblioteca. Portas das salas reservadas na biblioteca (manutenção) muitas não 
fecham. O fato da acústica não ser boa dificulta a concentração de trabalhos em 
grupo. 

• Bar 
• Sem opinião 
• Internet, freqüentemente apresenta problemas. Elevador apresenta problema, e não 

dá a vazão necessária. 
• Retomar o processo com entrevista. Manter o foco inicial para não ter "mais uma" 
• Bar dentro da faculdade - comunicação professor na área do aluno - estacionamento 
• Em relação ao elevador, 1 é muito pouco para a grande demanda dos alunos. O bar 

possui poucas variedades, e o que tem é muito caro. O estacionamento está muito 
complicado sempre lotado. 

• Precisamos de mais réguas e tomadas para a quantidade de alunos que trazem os 
notes 

• A internet (wireless e sala de estudo) 
• Respeito ao horário de inicio das aulas, ou seja, 19h. 
• Segurança externa 
• Garantir mais vagas com os estacionamentos conveniados 
• Colocar nº sete todos os planos de ensino do curso de direito e ampliar a oferta de 

disciplinas 
• O bar deveria ser no prédio principal e conter mais diversidade 

• A coordenação de o curso ser mais atuante, cobrança maior dos professores, uma 
interface maior entre alunos e a coordenação 

• A criação de um grêmio estudantil 
• Colocar maquinas de café e água na sala 2 de penal, fazer um espaço de lazer 

confortável, a biblioteca precisa de mais computadores e mais cabines de estudo, 
apostilas para os alunos, colocar maquinas de Xerox. 

• Os valores do curso 
• Limpeza dos banheiros freqüentemente, intensivo para o direito 
• Acervo de livros de direito 
• Infra estrutura em geral  -aumentar a biblioteca  - sala de estudos com mais 

computadores e mesas.  0 disciplinas com maior flexibilidade de horários. Ex: 
algoritmos ii somente aos sábados. 

• Um pouco de agilidade nas respostar por parte da secretaria. Muitos pontos de 
acesso wireless causando conflito na rede, deixando a internet lenta. 

• Sala de estudo de melhor qualidade, computadores e mesas. redes de internet 
definidas (muitos pontos de acesso). 

• Bem mais livros de algoritmo estruturado, tgs, na biblioteca; diminuir o barulho que 
vêm das quadras esportivas, bem ao lado das salas de aula, tirando a concentração 
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dos alunos, principalmente nos dias de prova, barulhos também da criançada no 
pátio. 

• Todas as cadeiras obrigatórias devem ser oferecidas durante a semana e não 
somente aos sábados, mesmo as de 36h. Se estivermos inscritos em um curso 
noturno temos que ter condições de se formar assim. Aula no sábado ou intensiva de 
ser só opcional.  - devem oferecer/sugerir opções para atividades complementares. 

• Máquinas de café que dê troco -no máximo 2 pontos de acesso (tipo professores e 
alunos) pois existe um número muito grande de pontos neste momento, o que 
atrapalha a utilização. -haver outra hipótese de ganhar créditos para as atividades 
complementares, que não a de participar em atividades extra universidade. 

• P/ os cursos de tecnologia (si) o foco não deveria ser gestão, deveriam ser 
disciplinas mais objetivas para o curso. 

• Otimizar o tempo em sala de aula, realizando atividades do curso diminuindo a 
quantidade de trabalho extra classe, pois quem trabalha o dia inteiro tem pouco 
tempo para realizar tais atividades. Obs: temos ciência de que toda instituição deve 
propor trabalhos, temas, etc, porém com a otimização de tempo em sala de aula 
podemos ter um melhor aproveitamento de conteúdo. 

• Algumas disciplinas são muito focadas na administração, o que desmotiva um pouco 
p/ nossa realidade seria perfeito! 

• Estacionamento; bar; 
• Laboratório de informática fica pequeno quando a turma é numerosa, faltando 

computadores, obrigando os alunos a trazerem seus notes particulares, cabos 
desconectados que já deveriam estar prontos para as aulas 

• Atualizar o currículo do curso de gestão de ti. 
• A rede interna; mais notes para uso em sala de aula 
• Cadeiras para canhotos; bar aceitar cartões no pagamento; bar ficar aberto até mais 

tarde. 
• Quantidade de acervo sobre informática; computadores defasados 
• Infra de internet, algumas vezes sem conexão 
• Estacionamento; acesso pela lateral (protasio); reciclar e renovar equipamentos de 

informática; formas de pagamento on line 
• Acesso a internet deve ser mais rápido, para atender nossas necessidades. 
• Melhoria na disciplina de estrutura de dados, falta a quem recorrer pois o professor é 

o coordenador do curso 
• Melhorar a disciplina de estrutura de dados, o professor não entrega os trabalhos 

corrigidos e nem as provas e não atualiza as presenças no site 
• Bar e opções de alimentação 
• Ventilação e internet das salas de aula 
• Estacionamento; - bares; -alunas 
• Disponibilizar infra-estrutura em todas as salas, como mais tomadas para ligar o 

notebook, melhorar a rede sem fio. 
• Clima de faculdade; estrutura prática para um curso de informática. 
• Aceitação do novo e sugestões em geral é uma queixa de alguns lugares. 
• A questão do estacionamento, eu acho bem complicado. -divulgação dos benefícios 

e funcionamento da faculdade é bem precária. Poderiam organizar alguma material p 
/ fornecer aos alunos novos. 

• Refrigeração do ambiente, retorno dos questionamentos (tanto e-mail quanto p/ 
telefone) 

• Sala de computação: é vergonhoso uma faculdade não ter uma internet, 
computadores descentes para utilização. Estou pensando em trocar para outra 
faculdade semestre que vem. A parte de coordenação é vergonhosa, existe a falta 
de  comprometimento com o aluno, berrando o amadorismo acadêmico. 

• Disponibilizar mais lugares p/ o estacionamento 
• Lancheria deveria disponibilizar pagamento com cartões de débito 
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• Refeitório -ter visa e master - crédito/débito no refeitório e financeiro 
• Continuar investindo em rede wireless 
• As salas e refrigeração 
• Estacionamento, organização das salas de aula, internet 
• Bar caro e não aceita cartão 
• Banheiros sujos e em mau funcionamento, prédios antigos 
• Avaliação do professor não seja entregue por ele. Proposta pedagógica diferente do 

que é divulgado 
• Faltou o certificado de conclusão a cada semestre, não recebo informativos por 

nenhum meio, outra opção de bar, mais um elevador 
• Grêmio estudantil 
• Biblioteca, acervo equipamentos e mobiliário 
• Salas 170 e 171 são ruins, estacionamento caro, falta um dce 
• Investimento em tecnologia, mobiliário, áreas de vivencia 
• Prédios do sta. Ines não são adequados para aula; áreas fechadas para convivência; 

maior flexibilidade de alguns professores na exigência dos trabalhos 
• Movimentos estudantis; estrutura física; situação precária das estruturas auxiliares 
• Bar: poderiam aceitar cartão de débito  
• Espaço p/ convívio e lanchonete. 
• Comunicação e-mail. Muitos e-mails para publico que não é alvo. Isto perdi a 

credibilidade da ferramenta de comunicação. Computadores e mesas (layout) da 
biblioteca. Portas das salas reservadas na biblioteca (manutenção) muitas não 
fecham. O fato da acústica não ser boa dificulta a concentração de trabalhos em 
grupo. 

• Bar  
 

 
 

  


