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I - INTRODUÇÃO  
 
 

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 autoavaliação 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 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. 

Entende-se, portanto, a autoavaliação como um processo cíclico, criativo e 
renovador de análise e síntese das dimensões que definem a Instituição. O seu caráter 
diagnóstico e formativo de autoconhecimento 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 2014/2, 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 – 2015/2019) 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 2014/1 e 2014/2 levaram em conta as 
possibilidades de envolvimentos da enxuta equipe da Faculdade com: 

- 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.  
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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, numa visão sistêmica que permita a 
autoanálise 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 autoavaliação 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. 

Desde seu credenciamento 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. 

Desta forma, o presente relatório vai abordar as dez dimensões definidas no PDI, 
estabelecendo a situação para o ano de 2014.  

 

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 
 

NOME SEGMENTO QUE REPRESENTA PERÍODO 

Márcio de Souza Pires 
Direção Acadêmica/PI 
Coordenador 

12/07/2008 a 31/12/2014 

Marta Maria Gambin 
Representante da Sociedade Civil: Escola 
Santa Inês 

31/12/2008 a 31/12/2014 

Emerson Lopes Ayres Corpo Discente 01/01/2014 a 31/12/2015 

Simone Pires Czeczeslki Representante da Sociedade Civil 31/12/2008 a 31/12/2014 

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

31/12/2008 a 31/12/2014 

Janice Inchauspe Pereira Corpo Docente  31/12/2008 a 31/12/2014 
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II - METODOLOGIA  
 

A autoavaliação Institucional da Faculdade IBGEN está alicerçada em 6 fontes 
formais de dados e opiniões: 

a) avaliação institucional realizada semestralmente; 

b) encontros com líderes de turma e alunos conduzidos pela Direção Acadêmica e 
Coordenadores de Curso, registrados em atas; 

c) reuniões de NDE e Colegiados de Cursos, registrados em atas; 

b) avaliação de aproveitamento e satisfação dos módulos executados nos cursos 
de pós-graduação; 

e) compilação das mensagens recebidas no Canal Opinião do Aluno - Ouvidoria; 

f) pesquisas com alunos. 

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 
infraestrutura mais específicas aos Cursos de Graduação. Estas avaliações em 2014 
mantiveram os mesmos instrumentos utilizados desde 2005, o que possibilita uma análise 
de série histórica dos indicadores obtidos. Tanto o instrumento de coleta de dados para o 
corpo discente, quanto para o corpo docente, foram aplicados em formato eletrônico, no 
ano de 2014, utilizando o aplicativo LIMESURVEY, que também foi utilizado para a 
tabulação dos dados garantindo maior agilidade ao processo. Esta nova forma de 
aplicação e tabulação dos resultados trouxe ganhos e perdas ao processo: maior 
agilidade para tabulação de resultados e menor participação de alunos, uma vez que 
antes todos os alunos respondiam à mão, em sala de aula.  

Outra fonte bastante profícua de informações para o processo de autoavaliação 
institucional são os encontros entre coordenadores de curso, direção acadêmica e líderes 
de turma e alunos. Pelo menos uma vez por semestre a Direção Acadêmica da Faculdade 
IBGEN reúne-se com os líderes de turma de cada um dos cursos de graduação da 
Faculdade. Os resultados destes encontros são registrados em Atas, que subsidiam 
ações de melhoria e ajustes acordados entre as partes. O mesmo ocorre nas reuniões 
semestrais, previstas em calendário acadêmico, entre alunos e coordenadores de cursos.  

As reuniões de professores, em NDE e Colegiados, também são uma importante 
fonte de autoavaliação, registrando em ATA sugestões de melhorias e ajustes acertados. 
Em 2014 foram realizadas 10 reuniões ordinárias de NDE e 2 reuniões de Colegiado. 

Anualmente, as mensagens recebidas pelo Canal Opinião do Aluno (Ouvidoria 
Institucional) são compiladas e avaliadas pela CPA, surgindo, desta análise, ações de 
melhoria para os períodos acadêmicos subsequentes.  

Cada disciplina, módulo, executado nos cursos de pós-graduação conduzidos pela 
Faculdade IBGEN são avaliados, pelos alunos. Ao término do módulo a coordenação de 
pós-graduação envia a tabulação destas avaliações, pata a Direção Acadêmica, 
professores e coordenadores de curso, o que enseja ações de melhoria e correções de 
rumo.  

Em 2014 foi realizada pesquisa com alunos ingressantes no segundo semestre, 
junto a 50 alunos, e suas respostas, que foram tabuladas e analisadas pela CPA. 
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III - DIMENSÕES 

 

 

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

 

 

Durante o ano letivo de 2012, por ocasião da realização de visitas para o  
reconhecimento dos Cursos de Graduação Tecnológica e o Bacharelado, 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 2012, 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 2012 e trabalhada em 2013. 

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, logo em 2013 o 
fortalecimento da cultura ENADE. 

Um dos pontos fracos, identificado em 2012 (o conhecimento do PDI) foi 
trabalhado em 2013 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 e está disponível na biblioteca para os discentes.  

Em 2014 não houve alterações nestes elementos uma vez as fragilidades 
identificadas foram resolvidas e em 2015 está prevista o desenvolvimento de novas 
versões dos mesmos.  
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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 na Instituição, 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 2012 ainda foi sentida em 
2013, 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. Em 2014, o IBGEN recebeu a 
mantença dos cursos superiores de tecnologia da Faculdade TecnoDohms, com o que 
oram recebidos novos docentes. Como este processo ocorreu ao final do período letivo, a 
integração destes novos docentes ocorreu a partir de janeiro de 2015. 

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 e em 2014 o NDE dos cursos tem se mostrado atuante no 
trabalho de atualização das matrizes dos cursos e fortemente inserido na área 
pedagógica. 

No que se refere à Pós-Graduação lato sensu o ano de 2014 serviu para 
consolidação de alterações na forma de execução dos cursos de MBA. Em 2012 em fase 
de implementação foi alterado o formato do documento final do TCC em forma de artigo. 
Sendo realizadas várias bancas em 2013 e 2014, sempre ao final de cada semestre 
letivo, donde os alunos da graduação ao assistirem esta apresentação, são certificados 
com atividade complementar. Em 19 de março de 2012 houve o lançamento da primeira 
revista digital “Revista Mundo da Gestão “ e em 2014 foram produzidos dois números da 
Revista, que já conta, inclusive com ISBN. 

Com este processo, de melhoria constante das políticas de pós-graduação, o 
IBGEN continua se consolidando como uma importante instituição nesta esfera de ensino. 
Em 2014 foram novas turmas de MBA e mantém-se a atuação “in company” em empresas 
de renome. 

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 250 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.  

Em 2014 foram intensificadas as ações de parceria com escolas da Região, quer 
de forma direta, através do Núcleo de Relações Comerciais, quer através do Centro de 
Desenvolvimento Profissional (CEDEP), através de oficinas de planejamento de carreira, 
quer através da parceria existente com a Junior Achievment. 
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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 e c) oportunidades identificadas pelos 
docentes. Neste sentido, em 2014, foram divulgados 6 editais de extensão. A participação 
de alunos, em relação a estes editais (bem como para os editais de pesquisa) pode ser 
considerada baixa, mas se explica pelo perfil do discente, que trabalha durante o dia e 
estuda a noite, o que diminui muito sua disponibilidade para estes projetos.  

 Como ponto forte, expresso pela avaliação dos participantes aos eventos, 
destacam-se as atividades desenvolvidas na semana acadêmica, que cada vez mais tem 
envolvido os docentes, discentes e corpo administrativo da IES. 

Continuam sendo fragilidades a serem “focadas”: A oferta de oficinas de 
Matemática e de Redação e Expressão oral e Libras. Em 2013 foi ofertado para o público 
aberto e comunidade acadêmica, mas não houve adesão dos alunos. Em 2014 imaginou-
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. 
Isso foi feito mas ainda não houve adesão dos alunos às oficinas propostas. Em 2015 as 
mesmas serão reavaliadas, sendo que alternativa da oferta em caráter obrigatório, a 
alunos com baixo desempenho nas disciplinas curriculares estará sendo avaliada. 

Outras fragilidades já identificadas em relatos anteriores continuam sendo 
avaliadas e discutidas nos diferentes grupos, mas ainda sem ações concretas no sentido 
de produzirem alterações significativas no cenário verificado: o número reduzido de 
docentes com horário integral; a necessidade de incremento à produção intelectual dos 
professores e dos professores com os alunos; necessidade de captação de recursos para 
maior distribuição em bolsas de estudos. 

Uma fragilidade, apontada em relatos anteriores: a necessidade de maior 
intercâmbio e convênios com outras Instituições de Ensino Superior; foi bem trabalhada 
em 2015, com a assinatura de convênios com 3 Instituições Internacionais (uma nos 
Estados Unidos e 2 em Portugal), sendo que um grupo de alunos de graduação, 
aproveitando um destes convênios, foi a Lisboa em Outubro deste ano. Em 2015, novos 
convênios e viagens de estudo serão implementados, pois os resultados, para alunos e 
professores foi bastante significativo. 

Paralelamente, entretanto, existem potencialidades a destacar, que são: a 
infraestrutura 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, como 
pode ser observado no Relatório de Avaliação Institucional em anexo.  

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 a 
Secretaria de Pós-Graduação que atende os cursos de Pós de forma ágil e muitas vezes 
pró-ativa, com um reduzido número de integrantes; a avaliação permanente do processo 
acadêmico. 

Por fim, destaca-se a excelente avaliação recebidas nas disciplinas ofertadas nos 
cursos de pós-graduação Lato Sensu, como pode ser observado em detalhes no anexo.  
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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 e em 2014 foram repetidas as  
campanhas do agasalho, do alimento e do leite, que beneficiaram instituições carentes. 
Atenção especial foi dado ao Convênio com a Associação Beneficente Santa Zita de 
Lucca, onde foram prestados serviços gratuitos de Psicologia e Direito. 

Outro ponto de destaque, o posicionamento da Faculdade em relação ao 
fornecimento de Bolsas, tanto para seus funcionários se qualificarem  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 as 
bolsas de Pós que são  oferecidas nas colações de grau. Em 2014 cerca de 25, de cada 
100 alunos, possuíam algum tipo de bolsa. É para a Faculdade a oferta de bolsas e o 
recebimento de alunos de PROUNI, FIES 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 o CEDEP – Centro de Desenvolvimento Profissional 
– criado em 2010, que visa apoiar jovens e adultos na sua inserção qualificada no 
mercado de Trabalho. Em 2014 O CEDEP realizou várias palestras e oficinas em  
colégios da região, no período de março a outubro do corrente ano.  

Por fim, merece destaque as ampliações no número de atendimentos à pessoas 
carentes da comunidade do Serviço de Psicologia e do Serviço de Direito implementado 
no segundo semestre de 2014.  

Uma fragilidade que ainda se mantém, já apontada em relatos anteriores, 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, como forma de incentivo e educação para ações deste tipo de outros 
círculos de atuação dos corpos discente e docente.  
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4. A Comunicação com a Sociedade 

 

Os principais canais de comunicação externa utilizados em 2014 foram: a) 

internet; b) cartazes e folders nos murais das empresas parceiras e na IES; c) facebook, 
intensificando o contato dos coordenadores com sua rede de relacionamento. Foram 
criadas campanhas específicas no Google (links patrocinados) e na rede social no 
Facebook. Para 2015, pretende-se continuar melhorando a inserção na Internet, o site da 
Faculdade e incrementar as ações feitas nas empresas parceiras. Além disso, como já 
mencionado, em 2014 através do CEDEP  foi intensificada as palestras em escolas e os 
serviços a alunos do ensino médio da região.  

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” – ouvidoria da IES.  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 infraestrutura, 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.  

Em 2014 foram recebidas 91 mensagens que resultaram nas seguintes melhorias 
implementadas ainda no decorrer do ano: 

 

 Melhorias na infraestrutura de rede sem fio para sinal de Internet; 

 Aumento no número de tomadas em sala de aula; 

 Compra de novos computadores para Biblioteca e laboratórios; 

 Atualização de licenças do pacote Office; 

 Melhorias na interface do AVA – Ambiente Virtual; 

 Elaboração de Tutorial para uso do Ambiente AVA; 

 Atuação junto ao corpo de professores no sentido de melhor e mais 

pontual atualização do sistema de gestão acadêmica com notas, 

frequências e materiais de apoio; 

 Troca de alguns aparelhos de ar-condicionado; 

 Melhoria do email de confirmação de matrícula; 

 Reforço junto ao corpo docente da importância de análise das provas 

Enade e da incorporação de questões baseadas nestas provas nos 

exercícios, trabalhos e avaliações de aula.  
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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 2014, 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. Ainda em 2014 foi 
elaborado novo Plano de Carreira, com o apoio do SINPRO/RS, incorporando aspectos 
de desempenho e produtividade para o atingimento de novas categorias salariais e 
criando uma categoria de entrada no Plano de Carreira. Também foi contemplado no 
Plano de Carreira os docentes dos cursos técnicos do Pronatec. O novo plano deve entrar 
em vigor a partir de 2015. 

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 Acadêmica 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  otimização do tempo dos alunos.  

 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 2015 dizem respeito: a) aumento do 
número de professores em tempo parcial e/ou integral e b) capacitação de docentes no 
AVA.  

 

 

6. Organização e Gestão da Instituição 

 

 

Os principais destaques em 2014 referem-se à consolidação de ações 
implementadas ainda em 2013: facilidade de acesso de alunos e professores às 
instâncias decisórias e à consideração que é dada às sugestões de 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 
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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 
2014 foram realizadas reuniões expressas em calendário acadêmico, entre Direção 
Executiva, Coordenadores de Curso, representantes discentes e alunos.  

Especial atenção, dentro deste modelo de gestão, foi dada ao corpo discente e 
docente da Faculdade TecnoDohms, que teve seus cursos transferidos ao IBGEN ao final 
de 2014.  

 

  

  

7. Infraestrutura 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.   

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.  

Em 2014 todas as salas de aula fixas da IES passaram a contar com data-show no 
teto, computador, sinal de WIfi e ar-condicionado. Além disso, foram trocados 
computadores do Laboratório e da Biblioteca, evidenciando atenção da IES a este fator, 
reclamado por boa quantidade de alunos na Avaliação Institucional como pode ser 
observado em detalhe no anexo.  

 

 

8. Planejamento e Avaliação 
  

 

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 calendário 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.  
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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.  

Em 2014 foi realizada pesquisa com alunos ingressantes, e planejada pesquisa 
com alunos egressos. Infelizmente esta última não foi implementada pois não houve 
alunos inscritos em seu Edital. A mesma deve ser ofertada novamente em 2015. É nesta 
área que a CPA imagina que existam as maiores oportunidades de melhoria no Processo 
de Avaliação Institucional, acompanhamento de alunos ingressantes, egressos e dos 
alunos com dificuldades de continuar seus estudos (evadidos, trancados e cancelados), 
onde os esforços de planejamento devem ser focados no próximo exercício.  

 

 

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.  

Além disso, todos coordenadores de curso possuem horários específicos para 
atendimento dos alunos e pelo menos uma reunião semestral com todos os alunos de 
seus cursos.  

Além disso, foi implementado em 2014 o NADI - Núcleo de Apoio Discente, que 
possui atribuição de agir proativamente e corretivamente no atendimento e apoio de 
alunos com dificuldades. Esta ação é considerada de elevada importância por parte da 
Direção da IES e deve ser aprofundada em 2015.   

 

 

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

 

 

A Faculdade é uma Instituição pequena, ainda em fase de crescimento e 
consolidação de seus cursos e infraestrutura, com fins lucrativos.  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. 
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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.  

 

 

 

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

O último relatório encaminhado referia-se ao período de 2013, 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, 
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 2015, os incrementos que devem ser feitos ao processo de avaliação 
institucional dizem respeito aos seguintes tópicos: 

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

- melhorar a comunicação dos resultados da avaliação institucional, principalmente 
em relação à comunidade externa.  

 

 

 

Porto Alegre, 26 de março de 2014. 

 

 

 

 

Márcio de Souza Pires 

Coordenador CPA e Pesquisador Institucional 

Diretor Acadêmico da Faculdade IBGEN 
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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 

17 

 

ANEXO I – AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2014/2 

ANEXO II – RELATÓRIO CANAL OPINIÃO DO ALUNO - OUVIDORIA 
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ANEXO I - Avaliação Institucional 2014 - Relatório Geral 

Como pode ser observado nos gráficos a seguir, a avaliação geral dos alunos a cerca das 

disciplinas cursadas pode ser considerada positiva, com mais de 80% de avaliações 

consideradas positivas Como pode ser observado nas sugestões por escrito, a seguir, e as 

respostas aos diferentes tópicos (DISCIPLINA, ALUNO, PROFESSOR E AVA), as 

maiores dificuldades e sugestões de melhoria estão relacionadas ao ambiente virtual 

(AVA), biblioteca e sinal de Wifi.  

 

 
GERAL 

   

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   

 
% 

Concordo Plenamente 64,6 

Concordo em Grande Parte 16,5 

Concordo Parcialmente 7,9 

Discordo em Grande Parte 2,2 

Discordo Totalmente 2,8 

Sem resposta 6,1 

Total 100,0 
 

Apresente outras ponderações que julgar pertinentes para a melhoria do Curso, por meio da 
ação do docente e o desenvolvimento da disciplina e para a Jornada Acadêmica da 

Faculdade. 

 
A COORDENAÇÃO DO CURSO DEVERIA DISPONIBILIZAR MAIS ENCONTROS, OFICINAS, 
PALESTRAS E DEBATES NA JORNADA ACADÊMICA. 
A disciplina é maravilhosa e extremamente importante, mas o tempo é curto para a 
quantidade intensa dos assuntos abordados. 
A faculdade deveria verificar a possibilidade de dar um feedback no professor de direito 
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empresarial, visto que a turma inteira foi mal na prova de grau a, que na minha opinião , 
deve ser um problema na forma pela qual o mesmo aplica sua avaliação, numa turma de 
aprox 40 alunos, não deve ser o aluno que esta com dificuldade. Outro ponto é a 
maneira que ele intimida os alunos, como se todos tivessem obrigação de saber sobre as 
leis, uma vez que estamos aqui para aprender. O professor também da suas aulas como 
se todos os alunos fossem de direito, esquecendo que existem alunos de outros cursos 
na mesma sala 
A professora tem preguiça de ensinar individualmente 
A Sirlei acredito que seria mais indicada para dar esta disciplina como era antes 
ACHO QUE DEVERIA * UMA INCENTIVAÇÃO AOS ALUNOS SE DAREM CONTA DA 
IMPORTÂNCIA DESSA DISCIPLINA NO NOSSO DIA A DIA. HÁ UM NÍVEL DE 
INADIMPLÊNCIA NESSE PAÍS PELA RAZÃO DAS PESSOAS SE ENDIVIDAREM SEM TER O 
DEVIDO CONHECIMENTO DA NOSSA ABSURDA TAXA DE JUROS. A DISCIPLINA É VOLTADA 
AO ALUNO SIMPLESMENTE PASSAR E NÃO A ABSORVER A IMPORTÂNCIA DO DOMÍNIO 
DA MATERIA. 
Acho que poderíamos ter alguém para auxiliar nas leituras dos textos que são enviados 
para um melhor entendimento porque muitas vezes eu leio o material e sinto que não 
entendi o que o autor quis dizer.  
Acredito que para o turno noite o aprendizado fica mais facilitado quando se exemplifica 
o dia a dia com o teórico.Quanto mais casos expostos melhor; 
Ainda não tive a oportunidade de participar de nenhuma jornada pelo motivo de ter 
entrado no IBGEN neste semestre.  
Algumas disciplinas e/ou professores não levam a sério o conteúdo nas disciplinas semi-
presenciais prejudicando seriamente o aprendizado, são ministradas "nas coxas". 
ANTES DE CURSAR A DISCIPLINA O ALUNO DEVERIA ASSISTIR AS BANCAS. 
As atividades de horas deveriam ser melhores divulgadas e controladas, por meio de 
materia próprio. Essas atividades são importantes para a formação do aluno. 
As atividades de horas deveriam ser melhores divulgadas e controladas, por meio de 
material próprio. Essas atividades são importantes para a formação do aluno. 
AS AULAS DEVEM SER MAIS DINÂMICAS E PARTICIPATIVAS. 
As aulas foram todas parecidas, tornando-se cansativa e pouco interessante 
As aulas no prédio 5, sofrem com a questão da acústica. Há excesso de barulho o que 
dificulta a concentração, tais efeitos sonoros são causados pelas crianças que brincam no 
pátio da santa ines, após as atividades  extras curriculares 
Atenção com as lâmpadas das salas de aula. 

Aulas mais dinâmicas, menos cansativas. 
BIBLIOTECA PRECISA DE MAIS EXEMPLARES. 
BOM 
Diante da disciplina não tenho nada a acrescentar. Estou muito satisfeito quanto à 
professora, a matéria bem explicada e o conteúdo muito bom. 
disciplina trabalho I com professora Cintia era mais proveitosa e instigante. 
DISPONIBILIZAR MAIS DISCIPLINAS  
Disponibilizar mais livros na biblioteca 
Está tudo OK. 
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ESTENDER MAIS ESTÁ DISCIPLINA 
Fornecimento de melhores computadores para realização de atividades de aula. Explorar 
mais os software executados em linux/ambiente. 
Gostaria que a aula de abertura, tivesse o conteúdo mais voltado para a psicologia o que 
quase não ocorre. 
Gostaríamos que tivesse 10000 professora Eliza Bastos. Oferece bastante conhecimento. 
Muito Obrigado 
MAIS ATIVIDADES PRÁTICAS 
MAIS CADEIRAS SEMI PRESENCIAIS, PARA PREENCHIMENTO DAS ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES E DO CURRÍCULO. 
MAIS DISCIPLINAS DISPONIBILIZADAS NO AVA 
MAIS SEMINÁRIOS E PALESTRAS. 
Me senti desrespeitada por ter que vir a aula apenas para receber a presença para não 
rodar. 
MELHORAR COMPUTADORES E AR CONDICIONADO, MAIS TOMADAS. 
Melhorar o wifi. Ter local para lanchar. 
Nada a aumentar, está muito bom! 
No mural, terá que ter mais oportunidades de estágio para Psicologia. 
O acesso ao AVA às vezes é bem complicado, pois o sistema não funciona muito bem. 
O professor Jayme é um ótimo professor. Ele deveria dar Direito do Trabalho também, 
pois a professora que temos hoje, não é nem um pouco didática. 
O professor precisa fazer uma reciclagem do conteúdo e da forma de dar aula, apenas 
isso. (Critica construtiva) 

OK 
Os conteúdos são interessantes, mas as aulas ficam um pouca vaga, discutimos os 
assuntos mas não fizemos anotações, isso ajudaria a gravar. Poderia ter mais trabalhos, 
envolver mais os alunos. 
Os micros do laboratórios  são muito ruins 
Palestra sobre o tema 
Palestras de direito do trabalho 
Para a jornada uma participação maior dos alunos nas construção dessa. 
Para melhoria do curso, os professores deveriam sair um pouco da teoria e falar e 
mostrar mais a prática do mercado. 
Por favor! Cadeiras que tenham a ver com o curso que escolhemos. Essa cadeira de 
direito empresarial teria que mudar para DIREITO somente. Se eu quisesse estudar 
direito teria feito vestibular para tal. Investi meu dinheiro em gestão financeira e quero 
cadeiras que tenham professores que tenham respeito e ensinam algo que posso ser 
usado posteriormente. 
Por ter assuntos e temas muitos parecidos com outras disciplinas como RH, Psicologia 
das Organizações, poderia ser uma cadeira de 36 horas. 
PRECISA TER MATERIAL PARA A DISCIPLINA, POIS MUITOS ALUNOS NÃO TEM NOTEBOOK 
PROBLEMAS DE CONECTIVIDADE WI-FI. 
Quanto a disciplina está perfeito. Referente à Jornada Acadêmica, ainda não participei 
de nenhuma, pois entrei na faculdade este semestre. 
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Revisão da grade curricular. Atualizar o conteúdo para algo mais moderno. 

SEM COMENTÁRIO 
Sem mais. 
SEMINÁRIOS SOBRE GRÁFICOS 
Sistema wifi que é lento. 
Tem visão pouco democrática na aplicação das provas, vez que institui uma nica forma 
de avaliação do aluno, pois aplica somente questões dissertativas, ou seja, exclui a opção 
objetiva. 
Ter mais aulas no AVA como exercícios complementares. 
Tratar de relacionamento entre área de TI e negocio 
Trazer um ótimo palestrante 
TUDO MUITO BOM. 
Turma muito grande, dispersa muito. Reduzir o número de alunos contribuiria para um 
melhor aprendizado. 
WIFI/ACERVO DA BIBLIOTECA 

 

 

  

GERAL BLOCO DISCIPLINA 
 

Como pode ser observado nos gráficos a seguir, a avaliação dos alunos a cerca das 

disciplinas cursadas pode ser considerada bastante positiva, com menos de 5% de 

avaliações que possam ser consideradas negativas.  

Em termos das opiniões registradas pelos alunos a maior parte se refere a elogios, como 

pode ser observado na listagem a seguir. Já as sugestões relacionadas às disciplinas dizem 

respeito, principalmente à postagem de materiais no ambiente virtual.  
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% 

Concordo Plenamente 69,9 

Concordo em Grande Parte 17,3 

Concordo Parcialmente 8,5 

Discordo em Grande Parte 2,1 

Discordo Totalmente 1,6 

Sem resposta 0,6 

Total 100,0 

 
A disciplina contribui para o desenvolvimento das competências preconizadas pelo Curso?  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
A carga horária é adequada ao conteúdo desenvolvido  
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A disciplina estabelece relações com as demais disciplinas do semestre e do curso  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Os objetivos propostos são desafiadores e estimulantes  
 
 
 

  
 
 
 
 
Os conteúdos desenvolvidos estão adequados aos objetivos da disciplina  
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Os conteúdos abordados na disciplina possuem aplicabilidade prática  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aponte os pontos fortes Disciplina (quanto objetivos, estrutura, programação, avaliação, 
material de referencia) Pontos fortes / melhorias a introduzir: 

A disciplina é bem organizada e exposta de maneira clara e objetiva. 
A disciplina é boa e bastante interessante de grande utilidade para o dia a dia 
empresarial 
A disciplina é interessante, principalmente para o meu curso. Tem muito material, porém 
a professora ajuda a entendê-los. 
A disciplina e muito importante para o desenvolvimento profissional e bem estruturada 
pelo professor 
A disciplina expande a abordagem e aplicação de fisiologia, criando novas perspectivas 
aos graduandos 
A disciplina traz muitos conhecimentos para a área. Ótima! 
A disciplina traz exemplos práticos e muito adequados à rotina das empresas 
A explicação 
A matéria deveria ser igual as disciplinas de Algoritmo 1 e 2 e Laboratório de 
Programação. Mais organizado, relacionado e evolutivo 
A PROGRAMAÇÃO DA DISCIPLINA E O MATERIAL DISPONIBILIZADO. 
Adorei a organização e o conteúdo das aulas. O material e livro são excelentes. 
Algo bastante atual, métodos usados no dia-a-dia. 
Amo psicanálise e a Michele facilita nosso entendimento trazendo materiais e aulas 
dinâmicas. 
ANALISE CRÍTICA AO MERCADO ATUAL 
APLICABILIDADE NO TRABALHO 
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Aplicabilidade; Organização. 

Apoio e esclarecimento para a noticia 
APOSTILA BEM DETALHADA 
Apresenta boa base teórica para conhecimentos e prática profissional, e também para 
exploração de novas áreas relacionadas a cadeira. 
Ar Condicionado; Iluminação; 
As aulas são bem debatidas e definidas 
Atende ao propósito prático. 
Atende aos objetivos 
ATENDE AOS REQUISITOS QUE SE PROPÕE 
Atingiu os objetivos; De fácil interpretação; Bons prazos para entrega de trabalhos. 
AULA BEM DINÂMICA 

Aula boa 
AULA MUITO DINÂMICA 
AULAS COM DEBATES FORÇANDO O ALUNO A TER OPNIÃO 
AULAS MUITO BOAS, DINÂMICAS E INTERESSANTES 
aulas sem motivação , somente leitura e discussão 
AUXILIA O ALUNO A TER DOMÍNIO DE NOSSA LÍNGUA 
AVALIAÇÕES E OBJETIVOS CLAROS 
Bem elaborada 
Bem organizada. 
BEM ORGANIZADO, OBJETIVO, COM BOA RELAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA 
Bem organizado. 

Boa 
Boa comunicação 
boa didática 
BOA DISCIPLINA 
Boa disciplina fala mais sobre as organizações empresariais 
Boa distribuição de notas e pesos nos trabalhos e avaliações. Permitir adquirir 
conhecimento e a transcrição para o "papel" em avaliação 
Boa qualidade, não tendo pontos a salientar. 
Boa. 
BOM 
BOM, CLARO E OBJETIVO 

BOM, MAS FALTA COMPUTADORES 
Clareza na explicação. 
Complementa d. Trab. I e II 
Conceitos aliados a prática; Visão organizacional; Troca de conhecimento (ambiente 
favorável). 
Conhecimento e uso pratico do conteúdo aplicado 
Conteúdo abordado com aplicabilidade prática e adequados ao objetivo do curso. 
Conteúdo abordado estabelece relação com a pratica. aulas  bem elaboradas e 
interessantes  
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Conteúdo bem apresentado, desafiador (mas não difícil), bom método de avaliação 
Conteúdo de grande aplicabilidade para aqueles que procuram se desenvolver na área 
de RH. 
Conteúdo é bem vasto 
Conteúdo interessante 
Conteúdo interessante; Os objetivos são estimuladores. 
Conteúdo organizado. Material Claro. Prova de acordo com o que foi visto em aula. 
Conteúdo satisfatório com bastante exercícios para praticar 
Conteúdos bem trabalhados em aula 
Conteúdos claros e objetivos. 
CONTEÚDOS E PRÁTICAS APLICADAS AO PROFISSIONAL OU À PSICOLOGIA. 
Conteúdos objetivos, estimulantes práticos e desafiadores 

CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO DO CURSO 
De acordo com o dia-a-dia; Fácil entendimento. 
DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA O CURSO DE RH 
Dentro do esperado 
DESAFIADOR, ORGANIZADO, CLARO 
Deveria ter uma apostila para o aluno estudar 
Devia ter monitoria de disciplina para ajudar o aluno. Os micros do laboratório são muit 
ruins. 
Didática muito boa. 
Didática o material é de fácil entendimento e s professora sabe esclarecer tudo que é 
perguntado  

didática. 
Difícil, mas bem estruturada, com materiais para aprendizagem facilitada 
DIFICULDADE PARA ENTENDER A DISCIPLINA 
Dinâmico e participativo 
DISCIPLINA COM GRANDE APLICAÇÃO NA PRÁTICA DA PROFISSÃO 
Disciplina extremamente importante para os estudantes que cursam a disciplina. 
DISCIPLINA MUITO BEM ESTRUTURADA E ORGANIZADA 
Disciplina muito importante para a formação do psicólogo 
DISCIPLINA MUITO INTERESSANTE E EXTREMAMENTE ÚTIL AO CURSO 
Disciplina prática 
Disciplina rica em conteúdo, estimulante e de muita aprendizagem  

DISCIPLINA TEÓRICA QUE POSSUI GRANDE UTILIDADE PARA O CURSO. 
Disciplina, excelente qualidade. 
Disciplina, material de referência, são de excelente qualidade 
Disciplina não estimula aprendizagem 
DISPONIBILIZAÇÃO DE PARTE DO CONTEÚDO DE DINÂMICAS FOSSE DISPONIBILIZADO 
NA ÁREA DO ALUNO.  
DISPONIBILIZAR MAIS TRABALHOS PELO AVA 
Divulgar a importância do RH para a empresa. 
É disponibilizado material em tempo de ser l 
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É meu primeiro semestre e até o momento estou muito satisfeito com o conteúdo de 
todas as cadeiras. 
É SUPER BEM ORGANIZADO, PORÉM É UM POUCO MASSANTE. 
É um ótimo professor e suas aulas são muito boas,  bons trabalhos 
ENSINA A PRÁTICA DO COTIDIANO 
ENSINA PERIGOS DO MERCADO FINANCEIRO 
Está bem realizado 
Está perfeita e coerente ao esperado. 
Estimula o desenvolvimento 
Estou satisfeita 
Estou satisfeita, pois a professora é bastante responsável quanto a isto. 
Estou satisfeita. 
ESTOU SATISFEITO COM A DISCIPLINA, É INTERESSANTE, DINAMICA, DESAFIADORA, 
PLANILHAS MUITO INTERESSANTES 

ESTRUTURA CURRICULAR / REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA / TRABALHOS COM OBJETIVO 
EXCELENTE 
EXCELENTE 
Excelente 
EXCELENTE 
EXCELENTE 
EXCELENTE 
EXCELENTE 
Excelente 

Excelente 
EXCELENTE 
Excelente conteúdo e material 
EXCELENTE CONTÉUDO E MATERIAL 
EXCELENTE DISCIPLINA 
EXCELENTE MATÉRIA 
EXCELENTE MATÉRIA PARA O CURSO 
Excelente. 
EXCELENTES CONTEÚDOS 
Exercita a mente 
Explicação 

Explicação 
Extremamente necessário para o futuro profissional 
Fácil entendimento; Colabora para que enxerguemos os assuntos com outra visão. 
Flexível, atual, interativa 
Foi bem dividida em 2 partes para melhor aproveitamento do conteúdo 
Fundamenta conceitos da matéria. Melhor que laboratório I. Material didático fácil de 
entender. Professora sempre disponível. 
Gostaria que tivesse mais trabalhos avaliativos. Caso para estudar em casa e se corrigir 
em aula, acho essa disciplina muito importante. 
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GRANDE UTILIDADE NO CAMPO DA ADMINISTRAÇÃO 

Importância 
importância 
Interessante, adequada para o mercado de trabalho 
Interessante, de acordo com a necessidade/realidade do mercado de trabalho 
MAIOR INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS COM A MATÉRIA, POIS MUITOS NÃO POSSUEM O 
CONHECIMENTO BÁSICO DA DISCIPLINA 
Maravilhosa ! Querida e educada. 
MATÉRIA AMPLA E CONDIZ COM A PRÁTICA 
MATÉRIA MUITO PROVEITOSA 
MATERIAL BEM ESTRUTURADO 
Material completo, claro. 

MATERIAL DE REFERÊNCIA COM FÁCIL ACESSO E ESTRUTURA 
MATERIAL DE REFERÊNCIA MUITO DENSO 
Material fornecido pelo professor 
Material postado que será dado em aula. 
MATERIAL, AULAS, DINÂMICA, EXCELENTES. 
MELHOR CADEIRA 
MELHORA DA BIBLIOTECA 
Mostra uma visão geral da empresa e do colaborador. 
Muito bem conduzida clareza e domínio. 
MUITO BEM ESTRUTURADA 
Muito bem estruturada e aplicada em sala 

Muito bem explicado. 
MUITO BEM MINISTRADA 
MUITO BOA 
MUITO BOA 
MUITO BOA DISCIPLINA 
Muito boa, conteúdo programático adequadro 

Muito boa. 
Muito boa. Oferece relacionamento entre prática, vida e trabalho. 
MUITO BOM 
Muito Bom 
Muito bom 

MUITO BOM 
MUITO BOM 
muito bom 
MUITO BOM 
MUITO DO QUE SE VÊ NA AULA, DA PARA COMPARAR AO LOCAL ONDE TRABALHO, 
ASSIM AJUDANDO NO DIA A DIA 
Muito importante, essencial. 
MUITO INTERESSANTE 
MUITO OBJETIVA 
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muito péssimo, Falta metodologia na cadeira 

MUITO RELEVANTE PARA A CONSTRUÇÃO DO TRABALHO FINAL 
Muito útil. 
Nas 2ª primeiras aulas não gostei da disciplina, porem com o material e a forma 
expositiva do prof já estou ansiosa para direito empresarial 2 
O assunto é bastante interessante. Penso que a carga horária poderia ser maior para 
melhor aproveitamento e discussões sobre o tema. 
O conteúdo apresentado em aula é exatamente o esperado. 
O material de referência é prático e de bom entendimento. A avaliação e a programação 
das aulas estão boas. 
O material e conteúdo são bem organizados. 
O material fornecido pela professora é bom e colocado com antecedência no portal do 
aluno 
O objetivo da disciplina é bem claro e sei que vai ajudar para o meu curso. A 
programação está sempre em dia. 
O OBJETIVO DA DISCIPLINA ME AJUDA MUITO PARA EU CONSTRUIR O MEU FUTURO 
O PROFESSOR SE COMUNICA POR E-MAIL E ENVIA MATERIAL 
O referencial é bom e atualizado. 
Objetivo complementar. 
OBJETIVOS CLAROS, AULA MUITO PRODUTIVA. 
Ok! Disciplina bem organizada e estruturada 
Organizada 
OS MATERIAIS. PROVA DE FÁCIL ENTENDIMENTO. 

Ótima 
ÓTIMA  
Ótima 
ÓTIMA 
ÓTIMA 
Ótima 

ÓTIMA AULA E MATERIAL BEM EXPLICATIVO 
ÓTIMA DIDÁTICA 
Ótima disciplina 
ÓTIMA E CONTRIBUI MUITO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CURSO. 
Ótimo 

Ótimo 
Ótimo 
Ótimo 
ótimo 
ÓTIMO  
ÓTIMO 
ÓTIMO 
ÓTIMO CONTEÚDO 
Ótimo professor, deveria dar aula em muitas outras disciplinas. 
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Ótimo professor, promove bastante debates em sala de aula, expõe a matéria com 
didática, tornando o conteúdo leve e interessante. 
Ótimo, parabéns. Estamos bem servidos. Professora nota 10 
Pasta das notas parciais no portal do aluno, qualidade rara nos professores do Ibgen 
PERFEITO, EXCELENTE. 
Plenamente satisfatório disciplina bem organizada tanto quanto plano de ensino e 
materiais de apoio 
Pode haver mais um pouco de material - slides  
Pontos fortes só se for para os alunos de direito! 
Possui grande utilidade para o curso e relação com outras matérias. 
Professor com grande conhecimento aulas ótimas - programação correta 
Professor com grande conhecimento. Aulas ótimas. Programação correta. 

PROFESSOR E DISCIPLINA ATENDEM A DEMANDA EM CADA AULA 
Professor ótimo 

Professor possui bastante conhecimento. Cadeira bem estruturada. 
Programação OK 
PROPORCIONA AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE A MATÉRIA 
PROVA DO GRAU A FOI MAIS DIFICIL DO QUE OS EXERCICIOS FEITOS EM AULA 
PROVAS DINÂMICAS E BEM ORGANIZADAS 
Realidade do mercado; Aborda conteúdos atuais. 
Relação com a formação da graduação é uma disciplina imprescindível - Os livros que 
serem de referencia bibliográfica são bons 
SATISFATÓRIO 

Satisfatório 
Segue tudo que foi proposto, com avaliação sendo cobrado tudo e somente que foi 
apresentado. 
SEMPRE POSTA A MATÉRIA COM ANTECEDÊNCIA 
sinto-me plenamente satisfeita com as aulas e a didática aplicada pela professora 
Só elogios 
Tem muitos professores. 
Temas que unem a teoria à prática; Satisfatório. 
Tivemos uma mudança na estrutura, melhorou ja que as leituras são bem extensas. 
Todos os arquivos estão disponíveis para esclarecimento. 
TOMADAS E ILUMINAÇÃO 

Total domínio 
Trabalha bastante a moral do individuo 
Trabalhos, Seminários 
Tudo bem 
TUDO OK 
Tudo Ok 
Tudo OK 
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Aponte melhorias a introduzir Disciplina (quanto objetivos, estrutura, programação, 
avaliação, material de referencia) Pontos fortes / melhorias a introduzir: 

PROFESSOR DETÉM CONHECIMENTO SOBRE A MATÉRIA, MAS NÃO POSSUI DIDÁTICA 
PARA EXPLICAR 
A "mistura" de cursos dificulta o estabelecimento de uma dinâmica mais direcionada ao 
curso específico, diminuindo o seu alcance. 
A aula é maçante. São sempre muitos slides cheios de texto, talvez isso até seja coisa da 
disciplina, mas acaba por torná-la pesada. 
a didática melhorou muito, também. 
A disciplina é muito parecida com a disciplina de GH, os temas abordados são 
repetitivos, pouca coisa difere-se uma das outras. 
a disciplina poderia ser mais dinâmica, tentar criar uma forma mais concreta,devido a 
quantidade de conceitos  que estão inseridos 
Acho que deveria haver uma disciplina de técnicas e praticas, para complementar a 
disciplina 
Acho que nas aulas devem introduzir situações mai do cotidiano, trazendo experiências 
mais concretas e semelhantes ao nosso dia-a-dia, nossa realidade. 
Acredito que a carga horária é insuficiente para o conteúdo a ser abordado. 
ACREDITO QUE POR SER UMA DISCIPLINA QUE ABRANGE DIVERSAS CADEIRAS, O 
NUMERO DE ALUNOS DEVERIA SER MAIOR POR GRUPO. PORQUE SEMPRE TEM 1 OU 2 
QUE NÃO FAZEM MUITA COISA E ISSO SOBRECARREGA OS OUTROS 2 DO GRUPO. 
Acredito ter uma carga horária superior á necessidade da matéria a ser dada 
Ao inves de analises de artigos, poderia sugerir analises de filmes ou 1º proposto analise 
de artigo 2º analise de casos de filmes relacionados com o tema 
APLICAÇÃO DE EXEMPLOS PRÁTICOS COM MAIS FREQUÊNCIA. 
Apresentar (disponibilizar) o material (slides) com mais antecedência no site. 
AS EXPLICAÇÕES PRECISAM SER MAIS SIMPLIICADAS PARA QUE OS ALUNOS ENTENDAM 
As vezes termos materiais de mais, tornando algum tipo de confusão de raciocínio 
aulas (power point) / exercícios para discussão em aula / textos e polígrafos 
Aulas mais estimulantes, conteúdo para desenvolver a isão critica. Muitas aulas iguais, 
com atividades semelhantes 
AULAS MAIS EXPOSITIVAS 
Aulas menos teóricas. 
Aumentar a carga horária ou decidir o conteúdo em mais disciplinas. 
AUMENTAR CARGA HORÁRIA 
AUMENTAR CARGA HORÁRIA 
AVISAR NA DATA INSCRIÇÃO QUE O ALUNO DEVE OBRIGATORIAMENTE TER NOTE OU 
TABLETE!!! 
Bastante teoria, talvez simplificar um pouco 
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bastante teoria, talvez simplificar um pouco 

Bastante trabalho, exercícios 
Boa. Mas não muito atrativa. A Maneira de aplicar a prática parece ser a mesma de 
sempre 
BOM 
BOM 
BOM 
BOM 
Bom. 
bons programas de avaliação da disciplina 
cadeira de 72h com aulas semipresenciais, devia ser descontado os dias que não teve 
aula. Afinal o meu boleto eu não atraso. 

Carga horária - poderia ser maior 
Colocar material no ava 

COLOCAR O MATERIAL NO AVA, POUCOS LIVROS NA BIBLIOTECA. 
Como sou estudante de psicologia, ao meu ver o conteúdo não agrega grande valor, 
sendo assim a aula se torna cansativa 
COMPUTADORES SÃO LENTOS 
Conteúdo muito aprofundado em programação. Para um curso de gestão não ha 
necessidade de aprender a programar varias linguagens 
CONTINUO ACHANDO QUE A DISCIPLINA DEVERIA SER MAIS VOLTADA PARA A 
REALIDADE E NÃO VOLTADA PARA SE SAIR BEM NAS PROVAS. 
Correção de atividades passam informações escritas na prova e não de boca 

De repente, algo mais dinâmico. 
DEVE SER PRESENCIAL 
DEVE SER UTILIZADO VÍDEOS, SLIDES PARA MELHORAR A EDUCAÇÃO. 
DEVERIA SER MAIS EXTENSA A MATÉRIA 
DEVERIA SER PRESENCIAL 
Devido a prova ser muito extensa e 100% descritiva, argumentativa. Acredito que se 
possibilitar/liberar o horário até às 22hs em dias de prova ou alterar para mais questões 
de marcação (V ou F). 
DISCIPLINA MUITO COMPLEXA, DEVERIA SER EXTENDIDA POR MAIS SEMESTRES 
DISCIPLINA MUITO VAGA, DEVE SE APROFUNDAR MAIS NO ASSUNTO 
Disponibilizar mais exercícios e estudos de caso. 

Disponibilizar material impresso para acompanhamento das aulas 
DISPONIBILIZAR MATERIAL NA ÁREA DO ALUNO 
DISPONIBILIZAR O CRONOGRAMA DE AULA PARA O ALUNO ACOMPANHAR 
Em vez de PHP poderia ser Java Web ou CWeb 
essencial qualificar conteúdos apresentados nos materiais, apresenta-los melhor 
Está ótimo 
Estou satisfeita. 
Estrutura pode melhorar, distribuindo os conteúdos em mais avaliações, para condensar 
a quantidade de conteúdo. Especificar os critérios para avaliação, quanto ao tipo de 
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entendimento que será cobrado em avaliação (diagnóstico ou teoria conceitual?) 

EXCESSO DE CONTEÚDO NO GRAU A 
Excesso de disciplina de programação. Para um curso de Gestão de TI. Não há 
necessidade de tanto aprofundamento em várias linguagens de programação. Apenas 
uma visão geral delas seria suficiente. 
Exercício extra classe, disponibilizar tutores para auxiliar nos exercícios. 
FALTA MATERIAL DE ESTUDO NO PORTAL 
Iguais ao lado 
LINGUAGEM MAIS SIMPLES, NÃO TÃO COMPLEXA 
MAIOR CARGA HORÁRIA 
Maior exploração do conteúdo 
MAIOR TEMPO PARA EXERCICÍOS 

MAIS AULAS DE REVISÕES 
MAIS CONTEÚDO 
MAIS DINÂMICA NA HORA DE PASSAR O CONTEÚDO 
MAIS EXEMPLOS PRÁTICOS 
MAIS EXEMPLOS PRÁTICOS DO COTIDIANO 
Mais exercícios  
MAIS EXERCÍCIOS 
Mais exercícios de fácil compreensão 
Mais feiras e palestras queremos interação com o meio jurídico 
MAIS MATERIAL GRÁFICO 
Mais material ilustrativo seria interessante! Mais exercícios. 

MAIS OFERTAS DE DISCIPLINAS RELACIONADAS AO CURSO 
Mais vivências práticas. 
MATÉRIA MASSANTE 
MATERIAL DE REFERÊNCIA NÃO DISPONÍVEL NA BIBLIOTECA, À VENDA EM LUGARES 
RESTRITOS 
Material didático 
Melhorar material de referência quanto ao tipo de envio (formato) para melhor 
impressão ou acesso 
Melhorar o conteúdo das aulas 
MELHORAR OS COMPUTADORES DO LABORATÓRI E A REDE WI-FI 
Menos trabalho em grupo 

Mias exemplos e exercícios. 
MUDAR O FOCO DA ABORDAGEM DO CONTEÚDO, NÃO SOMENTE SE ATER A SOMENTE 
A PERCEPÇÃO DA PSICANÁLISE. 
Muita matéria para o tempo curto do semestre. 
Muita teoria - Pode deixar a aula cansativa as vezes 
MUITA TEORIA - PODE DEIXAR A AULA CANSATIVA ÀS VEZES 
Muito boa 
MUITO BOM 
MUITO BOM 
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Muito chato, pouco relacionado com psico 

Muito conteúdo para pouco tempo. 
Muito conteúdo, para apenas uma disciplina. 
MUITO MATERIAL, DIFICULTANDO O ESTUDO NAS PROVAS, CONSIDERANDO AS OUTRAS 
CADEIRAS; PROVAS IMENSAS E CANSATIVAS; AULAS MASSANTES, EMBORA OS 
CONTÉUDOS SEJAM BONS 
Muito monótona e teórica, poderia haver mais recurso interessante como 
vídeos/filmes/casos práticos. 
Muito teórica torna-se cansativa 
NADA 
NADA A DECLARAR 
Nada a declarar. 

NADA A MELHORAR 
Nada a melhorar. 
Nada. 
não 
não gostei da disciplina 
Não tem. 
nenhum 
NOTA COM AVALIAÇÕES MAIS DISTRIBUIDAS 
O CONTEÚDO É ABRANGENTE DEMAIS, PORTANTO TORNA-SE MUITO CONCEITUAL 
ATRAVÉS DE AULAS SEMI PRESENCIAIS, DEVERIA SER PRESENCIAL  
O conteúdo é complexo, necessário um monitor para sanar dúvidas 
O material didático poderia ser de fácil entendimento contendo exemplos. Facilita a 
compreensão. Poderia ser uma apostila.  
O professor deveria postar as aulas a serem dadas com antecedência, para facilitar o 
acompanhamento do aluno através do material utilizado pelo mesmo 
O professor não da aulas tradicionais, manda os alunos lerem os capítulos e fazer 
resumo em todas as aulas. 
ok 
OK 
OK 
OK 
OK 
Os materiais nem sempre estavam disponibilizados com antecedência. Poderia ser em 
EAD. 
ÓTIMA 
Ótima 
Ótimo 
ótimo 
Ótimo 
Ótimo 
Ótimo Parabéns para a disciplina 
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Poderia disponibilizar os exercícios com gabarito. Pois foi corrigido em aula 

PODERIA SER DADA JUNTAMENTE COM O PO I NO MESMO SEMESTRE 
Poderia ser um pouco mais objetivo 
PODERIA SER UTILIZADO OUTRO TIPO DE BIBLIOGRAFIA, POIS A UTILIZADA É MUITO 
LIMITADA. 
Poderia ter mais dinâmica na hora de passar os conteúdos. 
Poderia ter mais material didático 
Por ser uma disciplina com conteúdo extenso, ela poderia ser dividida entre os dois 
semestres Acredito que desta maneira a disciplina seria muito mais aproveitada.  
Postar as frequências diariamente no portal 
POSTAR NOTAS NO PORTAL DO ALUNO 
Postar os materiais antes das aulas 
POUCO CONTEUDO MONSTRADO EM AULA / POUCOS TRABALHOS REALIZADOS / A 
MAIOR PARTE DAS AULAS FOI REALIZADA PELA AMOSTRA DE TRABALHO DOS ALUNOS 
Pouco conteúdo para muito tempo de aula 
POUCO MATERIAL  
Precisa trocar os computadores. 
Quantidade imensa de slides na área do alunos acaba por confundir, impossibilita a 
impressão, etc... 
REALIZAR MAIS TRABALHOS PARA O ALUNO COMPREENDER MELHOR A MATÉRIA 
REVISAR CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS 
Revisar os conteúdos antes das avaliações, aulas entediantes, melhorar a interação, 
provas dissertativas 

Satisfeita 
Ser menos voltado ao curso de Direito; Muito "Juridiquês". 
SER PRESENCIAL 
Slides poderiam ser menos repetitivos e mais resumidos. 
TÉCNICAS DE DESIBINIÇÃO 
Ter mais materiais para consulta e utilização do AVA. O fato de ter muitos alunos do 
Direito acaba prejudicando o aprendizado dos alunos de outros cursos. 
Ter os livros de referência na biblioteca, todos não só em parte, bem como quantidade 
de exemplares suficientes para o uso da turma. 
Ter slides. 
Trabalho voltados a direito empresarial, não voltado ao direito em si. A nos da gestão 
não interessa como, nem para que serve TJRS, STF etc. Se for prova com consulta, avisar-
nos. Material de fácil compreensão não faz sentido tratar-nos como  alunos de direito 
sendo que não somos, queremos mais respeito 
TRAZER MAIS CASOS PRÁTICOS 
Trazes mais cases de mercado. 
Tudo bem 
TUDO OK 
Tudo OK 
Tudo OK 
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Turma muito numerosa na primeira parte do semestre. A disciplina trata de assuntos 
muito polêmicos portanto quanto mais participantes, mais desorganizado e menos rico 
fica o debate 
Um único elevador não comporta toda essa gente. 

 
 
 

BLOCO ALUNO 
 

Em relação ao bloco aluno, como pode ser observado nos gráficos a seguir, os mesmos 

fazem uma auto avaliação que pode ser considerada bastante razoável, sendo que os 

mesmos identificam que podem contribuir mais para o desenvolvimento das aulas.  

 
AVALIAÇÃO GERAL ALUNO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 AVALIAÇÃO GERAL ALUNO 

 
% 

Concordo Plenamente 57,9 

Concordo em Grande Parte 27,6 

Concordo Parcialmente 10,3 

Discordo em Grande Parte 2,3 

Discordo Totalmente 1,0 

Sem resposta 0,8 

Total 100,0 
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Sou comprometido com as atividades propostas e desenvolvidas individualmente e em 
grupo  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tive um aproveitamento satisfatório, assimilando os conteúdos, estabelecendo relação 
entre teoria e prática.  
 

 
 

 

  
 
Tenho contribuído para o pleno desenvolvimento das aulas, formulando perguntas 
pertinentes, sugerindo temas a tratar, apoiando com exemplificações o que o professor 
vem desenvolvendo.  
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Os objetivos, o programa de aula e o critério de avaliações foram expostos e discutidos 
de maneira clara e explícita.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

BLOCO PROFESSOR 
 

Em relação ao bloco professor a avaliação pode ser considerada excelente, com mais 88% 

das respostas positivas. A grande oportunidade de melhoria, neste bloco, se dá em tornar as 

aulas mais dinâmicas, o que é compreensível em vista do perfil de aluno atendido pela 

Instituição. Em segundo lugar, como possível melhoria, está uma maior preparação dos 

docentes para uso do ambiente virtual. 
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AVALIAÇÃO GERAL PROFESSORES 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  AVALIAÇÃO GERAL PROFESSORES 

 
% 

Concordo Plenamente 73,1 

Concordo em Grande Parte 15,0 

Concordo Parcialmente 5,9 

Discordo em Grande Parte 2,1 

Discordo Totalmente 2,1 

Sem resposta 1,9 

Total 100,0 

 
O professor demonstra domínio teórico e prático dos temas tratados  
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O professor proporciona aulas dinâmicas e estimulantes, criando um ambiente de aula 
produtivo  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
O professor estimula uma visão crítica dos conteúdos   
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O professor oportuniza atividades para o aluno exercitar / praticar os conteúdos 
desenvolvidos  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O professor é pontual e assíduo nas atividades  
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Em termos gerais o professor atende aos objetivos da disciplina  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O relacionamento do professor com os alunos é cordial e respeitoso.  
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Os conteúdos avaliados foram expostos de maneira clara e objetiva pelo professor  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os materiais utilizados pelo professor estão disponíveis a tempo no espaço virtual do 
aluno  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os materiais utilizados são de qualidade – favorecem a aprendizagem  
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Organização do conteúdo  
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Relação da prática com a teoria na disciplina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O professor disponibiliza o Plano de Ensino da Disciplina na área do aluno  
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O professor cumpre o prazo de 24h de antecedência para postar do  Material de aula  na 
área do aluno  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O professor lança, diariamente, no sistema, as frequências   
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O professor lança as notas do Grau A e Grau B em até 5 dias para GA e até 2GB  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O professor demonstra domínio quando utiliza ou dispõe atividades acadêmicas no AVA 
Sobre o Ambiente Virtual: 
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BLOCO AVA 

 

Em relação ao bloco AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) a avaliação pode ser 

considerada baixa. Primeiro, chama a atenção o percentual de não respostas, o que indica 

que muitos alunos desconhecem o ambiente. Segundo, as avaliações positivas são em 

menor proporção neste bloco. Apesar isso, se considerarmos apenas as respostas, cerca de 

7o% das mesmas pode ser considerada positiva.  

Nota-se que os alunos não gostam do ambiente (acessibilidade) e preferem disciplinas 

presenciais, que utilizam os meios tradicionais de ensino e aprendizagem. 

 
 
AVALIAÇÃO GERAL PROFESSORES 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  AVALIAÇÃO GERAL PROFESSORES 

 
% 

Concordo Plenamente 40,9 

Concordo em Grande Parte 12,1 

Concordo Parcialmente 11,1 

Discordo em Grande Parte 2,5 

Discordo Totalmente 7,2 

Sem resposta 26,3 

Total 100,0 

 
O AVA é um ambiente de fácil acesso, compreensão e desenvolvimento das atividades 
Sobre o Ambiente Virtual: 
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O professor orienta de forma clara as atividades postadas no AVA Sobre o Ambiente 
Virtual: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

50 

Estou satisfeito com o trabalho realizado pela “tutora” no AVA Sobre o Ambiente Virtual: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Eu gostaria que outras disciplinas fossem desenvolvidas no AVA Sobre o Ambiente Virtual: 
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O resultado mediante as dificuldades de acesso e navegação(problemas) ao AVA  são de 
imediato  Sobre o Ambiente Virtual: 
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ANEXO II - Relatório Resumo do Canal “Opinião do Aluno” – 2014 

 

1. Mensagens recebidas 

 

a. Fluxo de mensagens 

 

Como pode ser observado na figura 1 e nos dados constantes na tabela 1, existe um 

decrescimento no número de mensagens recebidas pelo Canal Opinião do Aluno ao longo 

dos últimos 6 semestres. Quando comparado a períodos anteriores, o número absoluto de 

mensagens vem caindo ano a ano. Foram recebidas 460 mensagens em 2008, 326 

mensagens em 2009, 118 mensagens em 2012, 89 mensagens em 2013 e 91 mensagens em 

2014. 

Quando se analisa estes dados relativos ao número de alunos matriculados em 

graduação
1
, conforme tabela 2, também se percebe que em média o número de mensagens 

por aluno de graduação matriculado vem caindo, chegando a uma média de 0,10 mensagens 

por aluno matriculado no período, contra médias bem superiores, apresentadas nos 

primeiros anos do Canal, onde em 2009 obteve-se, por exemplo, 0,30 mensagens por aluno 

matriculado, tendo chegado em 2007/2 a 0,75 mensagens por aluno matriculado.  

Com certeza, o novo prédio, com melhores instalações, bem como uma melhor 

estruturação para a gestão acadêmica tem contribuído neste sentido. Contudo, deve-se 

continuar divulgando a existência deste canal dentre os alunos e professores, pois sua 

importância para as melhorias implementadas é muito elevada. 

 
Figura 1 – Mensagens por Semestre 

 

Mensagens Por Semestre Frequência 

2012/1 66 

2012/2 52 

2013/1 50 

2013/2 39 

2014/1 29 

2014/2 62 

Total 298 

Tabela 1 – Mensagens por Semestre 

                                                 
1
 Relacionamos apenas ao número de alunos matriculados em graduação, apesar das mensagens recebidas 

muitas vezes se relacionarem a alunos de pós, pois a matrícula de pós é anual e não semestral.  
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Além disso, os dados relativos, apresentados na figura 2 demonstram um 

comportamento sazonal do fluxo de mensagens deste canal, pois durante estes 4 semestres 

analisados o segundo semestre tem se mostrado com menor fluxo de mensagens. 

 
Mensagens Por Aluno na Graduação por Semestre Frequência 

2012/1 0,12 

2012/2 0,11 

2013/1 0,09 

2013/2 0,08 

2014/1 0,05 

2014/2 0,12 

Média 0,10 

Tabela 2 – Mensagens por Aluno na Graduação por Semestre 

 

Por fim, em termos de fluxo mensal de mensagens recebidas, também se nota uma 

sazonalidade, com picos de fluxo em meses de provas e em final/início de semestre, com as 

matrículas e rematrículas de alunos.  

O mês com maior número de mensagens, dentro do período analisado, foi o mês de 

agosto de 2014 (23 mensagens), onde não se verifica um assunto dominante, conforme 

pode ser observado na listagem detalhada de mensagens no Apêndice A. A média mensal 

de mensagens recebidas em 2014, no período, foi de 7,7 mensagens por mês, contra uma 

média geral, dos 3 anos, de 8,3 mensagens por mês.  

 

 
Figura 3 – Opinião dos Alunos por Mês 
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b. Categoria de mensagem recebida 

 

Como pode ser observado na figura 4 e na tabela 4, a seguir apresentadas, durante 

os 2 semestres de 2014 foram recebidas 91 mensagens no Canal “Opinião do Aluno”. Os 

principais temas abordados nestas mensagens estavam relacionados aos seguintes atores 

organizacionais:  

- Professores (21 mensagens) 

- Secretaria (11 mensagens) 

- Administrativo (28 mensagens) 

- Sistema (17 mensagens) 

- Infraestrutura (13 mensagens) 

 

Salienta-se que o destino “Administrativo” concentrou quase um terço das 

mensagens recebidas, enquanto em anos anteriores os principais destinos eram 

“Professores” e “Secretaria”.  Contudo, poucas mensagens (apenas 3) foram críticas ao 

setor, maior parte dizia respeito a solicitações de informações sobre vestibular, bolsas e 

cursos de pós-graduação. 

 

 
 

Figura 4 – Opinião dos Alunos por Destino 

 

Dentre estas mensagens, a maior parte, cerca de 63%, segundo a figura 5, diziam 

respeito a solicitações diversas, grande parte delas relacionadas a serviços de secretaria ou 

do departamento financeiro.  

Cerca de 30% das mensagens recebidas no período foram críticas e outros 10% 

elogios, sendo que o percentual de mensagens com críticas no período ficou um pouco 

abaixo do observado no período anterior, tendo ficado, em 2012 e 2013 em 31%. 
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Destino da Mensagem 2014 Frequência % 

Professores 21 23,1 

Secretaria 11 12,1 

Sistema 17 18,7 

Administrativo 28 30,8 

Infraestrutura 13 14,3 

Direção 0 0,0 

TCC 0 0,0 

Biblioteca 1 1,1 

Total 91 100,0 

Tabela 4 – Opinião dos Alunos por Tema 

 

 
Figura 5 – Opinião dos Alunos por Tipo 

 

Tipo de Mensagem 2014 Frequência % 

Solicitação 55 60,4 

Crítica 27 29,7 

Elogio 9 9,9 

Total 91 100,0 

Tabela 5 – Tipo de Opinião 

 

 

1.b.1. Críticas recebidas 

 

Durante estes 2 semestres de 2014 foram recebidas 27 mensagens críticas em 

relação aos elementos da Faculdade.  

O principal motivo das críticas, como pode ser observado na tabela 7, esteve 

relacionado a infraestrutura, com 10 das críticas recebidas. Dentre estas mensagens, como 

pode ser observado no apêndice A, a maior parte diz respeito aos computadores da 

biblioteca (4 mensagens).  

O segundo maior motivo das críticas esteve relacionado à Professores, com 7 

mensagens, onde o assunto mais citado foi demora em atualização do sistema e postagem 
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de materiais e notas. Por fim, o terceiro maior motivo de críticas foi o Sistema, com 5 

críticas, quase sempre relacionadas ao ambiente AVA.  

 

Destino da Mensagem de Crítica 2014 Frequência % 

Professores 7 25,9 

Sistema 5 18,5 

Infraestrutura 10 37,0 

Administrativo 3 11,1 

Secretaria 1 3,7 

Biblioteca 1 3,7 

Direção 0 0,0 

TCC 0 0,0 

Total 27 100,0 

Tabela 7 – Assuntos da Crítica 

 

2. Ações Realizadas a Partir das Mensagens Recebidas 

 

Cada mensagem recebida é analisada pelo Diretor Executivo do IBGEN. A partir 

desta análise, o Diretor Executivo decide se: 

a. Responde diretamente ao emissor (caso a mensagem tenha sido identificada); 

b. Encaminha ao setor responsável, para ação imediata; 

c. Inclui o tema na próxima reunião de Conselho, pois o mesmo aborda questões que 

envolvem investimentos, mudança de políticas ou questões controversas. 

 

De qualquer maneira, o IBGEN possui como política, sempre que uma mensagem é 

identificada, de dar retorno ao remetente tão logo seja possível. Este item do relatório 

aborda algumas das ações implementadas a partir das mensagens recebidas. 

 

o Melhorias na infraestrutura de rede sem fio para sinal de Internet 

o Aumento no número de tomadas em sala de aula 

o Compra de novos computadores para Biblioteca e laboratórios 

o Atualização de licenças do pacote Office 

o Melhorias na interface do AVA – Ambiente Virtual 

o Elaboração de Tutorial para uso do Ambiente AVA 

o Atuação junto ao corpo de professores no sentido de melhor e mais 

pontual atualização do sistema de gestão acadêmica com notas e 

frequências 

o Troca de alguns aparelhos de ar-condicionado 

o Melhoria do email de confirmação de matrícula 

o Reforço junto ao corpo docente da importância de análise das provas 

Enade e da incorporação de questões baseadas nestas provas nos 

exercícios, trabalhos e avaliações de aula.  
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APÊNDICE A 

LISTA DE MENSAGENS RECEBIDAS 

 
  Tipo Mensagens  Tema Mês/Ano Semestre 

1 Solicitação computo de horas complementares Secretaria jan/12 2012/1 

2 Solicitação confirmação de nome de funcionário Administrativo jan/12 2012/1 

3 Solicitação computo de horas complementares Secretaria jan/12 2012/1 

4 Solicitação informações sobre curso de graduação Administrativo jan/12 2012/1 

5 Solicitação erro na aba notícias na área do aluno Sistema jan/12 2012/1 

6 Solicitação data para entrega de TCC TCC jan/12 2012/1 

7 Solicitação correção de status de aprovação em cadeira Sistema jan/12 2012/1 

8 Elogio boas-vindas Administrativo fev/12 2012/1 

9 Solicitação Atestado de matrícula Secretaria fev/12 2012/1 

10 Solicitação horários e datas de cadeiras no site Sistema fev/12 2012/1 

11 Solicitação fiador para FIES Administrativo fev/12 2012/1 

12 Solicitação histórico escolar Secretaria fev/12 2012/1 

13 Solicitação todas disciplinas do curso na Aba Ementas Sistema fev/12 2012/1 

14 Elogio professores Professores mar/12 2012/1 

15 Solicitação informações curso graduação Administrativo mar/12 2012/1 

16 Crítica melhoria no sistema de atendimento telefônico Administrativo mar/12 2012/1 

17 Solicitação melhor identificação das tarefas solicitadas no AVA Sistema mar/12 2012/1 

18 Solicitação intervalo para aulas longas Direção mar/12 2012/1 

19 Solicitação localização de arquivos no AVA Sistema mar/12 2012/1 

20 Solicitação Envio de currículo para seleção docente Administrativo mar/12 2012/1 

21 Solicitação equivalência de disciplinas Secretaria mar/12 2012/1 

22 Solicitação grade de SI Secretaria mar/12 2012/1 

23 Solicitação ar condicionado da ala 481 Infraestrutura mar/12 2012/1 

24 Crítica retirada de disciplina de Matriz de MBA Direção mar/12 2012/1 

25 Solicitação Processos Gerenciais Direção mar/12 2012/1 

26 Solicitação informações curso graduação Administrativo mar/12 2012/1 

27 Solicitação confirmação de aula em feriado Secretaria abr/12 2012/1 

28 Solicitação materiais de nova disciplina no AVA Sistema abr/12 2012/1 

29 Solicitação informações sobre curso de MBA Administrativo abr/12 2012/1 

30 Solicitação Fies para estudante ProUni Administrativo abr/12 2012/1 

31 Crítica AVA Sistema abr/12 2012/1 

32 Crítica aviso tardio de atraso de professor Secretaria abr/12 2012/1 

33 Solicitação mestrado em ADM Direção abr/12 2012/1 

34 Solicitação Wifi no Laboratório Infraestrutura abr/12 2012/1 

35 Solicitação informação sobre locação do auditório Administrativo abr/12 2012/1 

36 Solicitação melhor explicação de trabalhos no site Professores abr/12 2012/1 

37 Solicitação informação data limite para entrega de TCC Secretaria abr/12 2012/1 

38 Crítica erro de português no site Sistema mai/12 2012/1 

39 Solicitação informações curso graduação Administrativo mai/12 2012/1 

40 Elogio funcionários da secretaria Secretaria mai/12 2012/1 

41 Elogio funcionários da recepção Administrativo mai/12 2012/1 

42 Crítica troca de matriz curricular Direção mai/12 2012/1 

43 Elogio suporte de TI Administrativo mai/12 2012/1 

44 Solicitação informações curso graduação Administrativo mai/12 2012/1 

45 Crítica nota de MBA Professores mai/12 2012/1 

46 Solicitação troca de sala por problema no joelho Administrativo mai/12 2012/1 

47 Solicitação valores do curso Administrativo mai/12 2012/1 

48 Crítica falta de retorno sobre certificado Secretaria mai/12 2012/1 

49 Crítica falta de livro na biblioteca Biblioteca mai/12 2012/1 

50 Solicitação publicação de nota Professores mai/12 2012/1 

51 Solicitação correção de frequência  Professores mai/12 2012/1 

52 Solicitação Acesso ao AVA Sistema mai/12 2012/1 

53 Solicitação padronização de informações para a banca TCC jun/12 2012/1 

54 Solicitação informações sobre tarefas não postadas no AVA Professores jun/12 2012/1 

55 Solicitação informações curso graduação Administrativo jun/12 2012/1 

56 Crítica Falta de retorno de email Administrativo jun/12 2012/1 

57 Crítica tarefas feitas não aparecem no AVA Sistema jun/12 2012/1 

58 Elogio tema da semana acadêmica Direção jun/12 2012/1 

59 Solicitação informação sobre quais palestras pode assistir na semana acadêmica Secretaria jun/12 2012/1 

60 Elogio professor de graduação Professores jun/12 2012/1 

61 Elogio atendimento setor financeiro Administrativo jun/12 2012/1 

62 Solicitação carteira de estudante atualizada Secretaria jun/12 2012/1 

63 Solicitação arrumar erro de frequência no histórico Secretaria jun/12 2012/1 

64 Solicitação informações sobre curso de MBA Administrativo jun/12 2012/1 

65 Crítica erros de português em emails da secretaria Secretaria jun/12 2012/1 
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66 Solicitação Confirmação de pagamentos efetuados Administrativo jun/12 2012/1 

67 Solicitação convênio com empresa de transporte Infraestrutura jul/12 2012/2 

68 Crítica troca de calendário MBA Administrativo jul/12 2012/2 

69 Crítica troca de calendário MBA Administrativo jul/12 2012/2 

70 Solicitação plano de ensino Sistema jul/12 2012/2 

71 Solicitação mais opção de professores para disciplina de matemática Administrativo jul/12 2012/2 

72 Solicitação mais opção de professores para disciplina de matemática Administrativo jul/12 2012/2 

73 Crítica demora em nota de TCC Administrativo jul/12 2012/2 

74 Solicitação retorno de matrícula de alunos transferido Secretaria jul/12 2012/2 

75 Solicitação mais mesas e computadores na sala de estudos Infraestrutura jul/12 2012/2 

76 Crítica erro na página de rematrícula Sistema jul/12 2012/2 

77 Solicitação informações curso graduação Administrativo jul/12 2012/2 

78 Solicitação nota final de TCC Administrativo ago/12 2012/2 

79 Crítica falta de acesso ao sistema Sistema ago/12 2012/2 

80 Solicitação retorno de nota de TCC Secretaria ago/12 2012/2 

81 Solicitação data de recebimento de diploma Secretaria ago/12 2012/2 

82 Solicitação confirmação de aula Secretaria ago/12 2012/2 

83 Solicitação nota de disciplina do semestre anterior Professores ago/12 2012/2 

84 Solicitação informação sobre transferência Administrativo ago/12 2012/2 

85 Solicitação notas e frequências de módulos cursados Professores ago/12 2012/2 

86 Solicitação disciplinas antigas junto com as novas no sistema Sistema ago/12 2012/2 

87 Crítica alguns professores não postam plano de ensino Professores ago/12 2012/2 

88 Crítica atendimento setor administrativo para entrega de Tablet Administrativo ago/12 2012/2 

89 Solicitação falta de disciplinas na área do aluno Sistema ago/12 2012/2 

90 Elogio rápida resposta da secretaria Secretaria set/12 2012/2 

91 Solicitação computo de horas complementares Secretaria set/12 2012/2 

92 Elogio disciplinas de MBA Professores set/12 2012/2 

93 Crítica falta de notas MBA Professores set/12 2012/2 

94 Solicitação Envio de currículo para seleção docente Administrativo set/12 2012/2 

95 Solicitação melhor iluminação do pátio Infraestrutura set/12 2012/2 

96 Crítica sinal de Wifi Infraestrutura set/12 2012/2 

97 Elogio atendimento na Secretaria Secretaria set/12 2012/2 

98 Solicitação dispensa taxa de inscrição vestibular Administrativo out/12 2012/2 

99 Crítica fala de energia e pessoas presas do elevador Infraestrutura out/12 2012/2 

100 Solicitação envio de proposta de seguro Administrativo out/12 2012/2 

101 Solicitação nome de representante do IBGEN em um evento em escola Administrativo out/12 2012/2 

102 Solicitação Troca de sala de aula Infraestrutura out/12 2012/2 

103 Crítica Falta de tomadas em sala de aula Infraestrutura out/12 2012/2 

104 Crítica sinal de Wifi Infraestrutura out/12 2012/2 

105 Solicitação significado de siglas de disciplinas Secretaria out/12 2012/2 

106 Solicitação divulgação de nota de cadeira de MBA Professores out/12 2012/2 

107 Solicitação máquina de xérox dentro da Faculdade Infraestrutura out/12 2012/2 

108 Crítica dificuldade de uso do AVA Sistema out/12 2012/2 

109 Crítica taxa de emissão de atestado Administrativo nov/12 2012/2 

110 Solicitação atividades semana acadêmica Direção nov/12 2012/2 

111 Solicitação aumento de carga horária de disciplina Direção nov/12 2012/2 

112 Solicitação informação de transferência Administrativo nov/12 2012/2 

113 Crítica Falta de notas no site Professores dez/12 2012/2 

114 Solicitação acesso aos materiais do curso Sistema dez/12 2012/2 

115 Solicitação novo curso Processos Gerenciais Direção dez/12 2012/2 

116 Solicitação data de encerramento do vestibular Administrativo dez/12 2012/2 

117 Crítica Falta de retorno de professor Professores dez/12 2012/2 

118 Solicitação matrícula para concluir curso Secretaria dez/12 2012/2 

119 Solicitação acesso de ex-aluno ao sistema Sistema jan/13 2013/1 

120 Solicitação cadeira intensiva de férias Secretaria jan/13 2013/1 

121 Solicitação divulgação de contemplados com bolsa Administrativo jan/13 2013/1 

122 Solicitação transferência de bolsista ProUni Administrativo jan/13 2013/1 

123 Solicitação informações sobre Unipoa Administrativo jan/13 2013/1 

124 Crítica sistema de rematrícula Sistema jan/13 2013/1 

125 Crítica falta de contato com orientador TCC jan/13 2013/1 

126 Solicitação envio de histórico escolar Secretaria jan/13 2013/1 

127 Crítica ar condicionado estragado Infraestrutura fev/13 2013/1 

128 Crítica excesso de alunos no laboratório de informática Infraestrutura fev/13 2013/1 

129 Solicitação boletos para impressão no portal do aluno Sistema fev/13 2013/1 

130 Crítica demora paras envio de boleto Administrativo fev/13 2013/1 

131 Solicitação curso de RH a distância Administrativo fev/13 2013/1 

132 Solicitação retirada de diploma Secretaria fev/13 2013/1 

133 Solicitação Caixa de areia para fumantes na recepção Administrativo mar/13 2013/1 

134 Solicitação Informação de cursos reconhecidos pelo MEC Administrativo mar/13 2013/1 

135 Solicitação lâmpada queimada sala 582 Infraestrutura mar/13 2013/1 

136 Solicitação acesos ao portal do aluno Sistema mar/13 2013/1 

137 Solicitação Troca de titulação de MBA Direção abr/13 2013/1 
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138 Crítica Demora para divulgar notas MBA Professores abr/13 2013/1 

139 Crítica Disciplina de graduação Professores abr/13 2013/1 

140 Crítica Acesso ao AVA Sistema abr/13 2013/1 

141 Solicitação confirmação de curso de MBA Administrativo abr/13 2013/1 

142 Solicitação Envio de currículo para seleção docente Administrativo mai/13 2013/1 

143 Solicitação Valores curso de graduação Administrativo mai/13 2013/1 

144 Solicitação atualização de faltas e notas no portal do aluno Professores mai/13 2013/1 

145 Crítica sistemas não interligados Sistema mai/13 2013/1 

146 Crítica sinal de Wifi Infraestrutura mai/13 2013/1 

147 Crítica poucas aulas em cadeira semipresencial Professores mai/13 2013/1 

148 Elogio Professores de graduação Professores mai/13 2013/1 

149 Crítica erro no link da ouvidoria Sistema mai/13 2013/1 

150 Crítica atendimento no setor financeiro Administrativo mai/13 2013/1 

151 Crítica demora em resposta a reclamação Direção mai/13 2013/1 

152 Crítica sinal de Wifi Infraestrutura mai/13 2013/1 

153 Solicitação Informações de bolsa para graduação Administrativo mai/13 2013/1 

154 Solicitação Cartão Tri Escolar Secretaria mai/13 2013/1 

155 Crítica Condução de aula por professor Professores jun/13 2013/1 

156 Solicitação Troca de email de cadastro Sistema jun/13 2013/1 

157 Solicitação Confirmação de realização de aula (manifestações públicas) Administrativo jun/13 2013/1 

158 Solicitação Confirmação de realização de aula (manifestações públicas) Administrativo jun/13 2013/1 

159 Solicitação Confirmação de realização de aula (manifestações públicas) Administrativo jun/13 2013/1 

160 Crítica Demora em cancelar aulas em virtude das manifestações Administrativo jun/13 2013/1 

161 Solicitação Confirmação de realização de aula (manifestações públicas) Administrativo jun/13 2013/1 

162 Crítica Postura de professor Professores jun/13 2013/1 

163 Solicitação Confirmação de matrículas no sistema Secretaria jun/13 2013/1 

164 Solicitação cadeira optativa Administrativo jun/13 2013/1 

165 Solicitação Envio de currículo para seleção docente Administrativo jun/13 2013/1 

166 Elogio Professor de MBA Professores jun/13 2013/1 

167 Solicitação Lista de aprovados vestibular Administrativo jun/13 2013/1 

168 Crítica Demora em postagem de plano de ensino e cronograma Professores jun/13 2013/1 

169 Crítica Falta de disciplinas matriculadas no sistema Secretaria jul/13 2013/2 

170 Crítica Falta de infraestrutura na biblioteca Biblioteca jul/13 2013/2 

171 Solicitação Informação sobre transferência de FIES Administrativo jul/13 2013/2 

172 Solicitação Informação sobre UNIPOA Administrativo jul/13 2013/2 

173 Solicitação Explicação do aumento na matrícula Administrativo jul/13 2013/2 

174 Solicitação Confirmação de realização de aula (manifestações públicas) Secretaria jul/13 2013/2 

175 Solicitação Confirmação de realização de aula (manifestações públicas) Secretaria ago/13 2013/2 

176 Solicitação Bolsa de empresa parceira Administrativo ago/13 2013/2 

177 Solicitação Renovação de livro Biblioteca ago/13 2013/2 

178 Elogio Rapidez em resposta ao canal de ouvidoria Administrativo ago/13 2013/2 

179 Crítica Falta de tomadas em sala de aula Infraestrutura ago/13 2013/2 

180 Solicitação Acesso ao AVA Sistema ago/13 2013/2 

181 Crítica Falta de tomadas em sala de aula Infraestrutura ago/13 2013/2 

182 Solicitação Informação de desconto de empresa parceira Administrativo ago/13 2013/2 

183 Solicitação Envio de currículo para seleção docente Administrativo ago/13 2013/2 

184 Crítica Demora para registro de aproveitamento de disciplinas Secretaria ago/13 2013/2 

185 Solicitação Informações sobre financiamento Administrativo ago/13 2013/2 

186 Crítica professor de disciplina de graduação Professores set/13 2013/2 

187 Elogio professor de disciplina de graduação Professores set/13 2013/2 

188 Solicitação Envio de currículo para seleção docente Administrativo set/13 2013/2 

189 Crítica Demora para registro de aproveitamento de disciplinas Secretaria set/13 2013/2 

190 Crítica Falta acesso ao AVA Sistema set/13 2013/2 

191 Crítica Atendimento Biblioteca Biblioteca out/13 2013/2 

192 Crítica Falta de paciência de professor Professores out/13 2013/2 

193 Solicitação Informações de transferência Administrativo out/13 2013/2 

194 Crítica Condução de disciplina Professores out/13 2013/2 

195 Crítica Falta de registro de horas complementares Secretaria out/13 2013/2 

196 Elogio professores e biblioteca Professores out/13 2013/2 

197 Crítica manutenção de computadores Infraestrutura out/13 2013/2 

198 Crítica Poucos livros  Biblioteca nov/13 2013/2 

199 Solicitação Mais tomadas sala 781 Infraestrutura nov/13 2013/2 

200 Solicitação Informações ingresso de diplomado Administrativo nov/13 2013/2 

201 Solicitação Informações sobre curso de pós Administrativo nov/13 2013/2 

202 Crítica Falta de disciplina no histórico escolar Secretaria nov/13 2013/2 

203 Crítica Divulgação de notas Professores dez/13 2013/2 

204 Solicitação Enviar currículo para estágio Secretaria dez/13 2013/2 

205 Solicitação Informações sobre curso de pós Administrativo dez/13 2013/2 

206 Crítica Definição do calendário escolar Secretaria dez/13 2013/2 

207 Solicitação Reativação de acesso ex-aluno Sistema dez/13 2013/2 

208 Solicitação Enviar currículo Administrativo jan/14 2014/1 

209 Solicitação Preço MBA Administrativo jan/14 2014/1 
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210 Solicitação Possibilidade de cursar em diferentes turnos graduação Secretaria jan/14 2014/1 

211 Solicitação Como fazer inscrição no Unipoa Administrativo jan/14 2014/1 

212 Solicitação Como fazer inscrição no Unipoa Administrativo jan/14 2014/1 

213 Solicitação Inscrição UniPoa Administrativo jan/14 2014/1 

214 Solicitação Transferência de aluno ProUni Administrativo fev/14 2014/1 

215 Solicitação Aba pagamento do Sistema em branco Sistema fev/14 2014/1 

216 Solicitação Situação Desistência nas disciplinas no sistema Sistema fev/14 2014/1 

217 Solicitação Criação de app para Android do Sistema de Gestão Acadêmica Sistema mar/14 2014/1 

218 Solicitação Se o IBGEN aderiu ao FGEDUC Administrativo mar/14 2014/1 

219 Solicitação Acesso de conteúdos no AVA Sistema mar/14 2014/1 

220 Elogio Professores muito bons Professores mar/14 2014/1 

221 Solicitação postagem de slides no AVA no sistema Professores mar/14 2014/1 

222 Crítica Falta de Xerox na Faculdade Infraestrutura mar/14 2014/1 

223 Crítica Falta de Xerox na Faculdade Infraestrutura mar/14 2014/1 

224 Crítica Office expirado em computador da biblioteca Infraestrutura mar/14 2014/1 

225 Solicitação acesso (senha) do sistema e AVA Secretaria abr/14 2014/1 

226 Solicitação data de abertura de turma de MBA Administrativo abr/14 2014/1 

227 Crítica Qualidade do sistema e do AVA Sistema mai/14 2014/1 

228 Solicitação Inscrição graduação Secretaria mai/14 2014/1 

229 Solicitação procedimento de troca interna de curso e aproveitamentos Secretaria mai/14 2014/1 

230 Solicitação exercícios padrão Enade e não apenas questões de prova Professores mai/14 2014/1 

231 Crítica Disciplina de graduação Professores mai/14 2014/1 

232 Crítica Sistema inacessível na madrugada Sistema mai/14 2014/1 

233 Crítica AVA pouco intuitivo - interface Sistema mai/14 2014/1 

234 Crítica erro de português no site Sistema jun/14 2014/1 

235 Solicitação enviar currículo Administrativo jul/14 2014/1 

236 Solicitação parcelas pagas e pendentes na Aba financeiro Sistema jul/14 2014/1 

237 Solicitação quando o plano de ensino é elaborado Professores jul/14 2014/2 

238 Solicitação falta de disciplina no requerimento de matrícula Secretaria jul/14 2014/2 

239 Solicitação Tutorial de uso do AVA Sistema jul/14 2014/2 

240 Solicitação Ava deve ser utilizado por todos professores Professores jul/14 2014/2 

241 Solicitação Acrescentar dia e horário no email de confirmação de rematrícula Sistema jul/14 2014/2 

242 Solicitação Disponibilizar no AVA todas as mensagens de alunos e professores Sistema jul/14 2014/2 

243 Solicitação Mais opções de dias e horários para cada disciplina Secretaria jul/14 2014/2 

244 Solicitação Inscrição UniPoa Administrativo jul/14 2014/2 

245 Solicitação Realocação da vaga de estacionamento para PCDs Infraestrutura jul/14 2014/2 

246 Crítica professor de graduação Professores ago/14 2014/2 

247 Crítica Ava não está funcionando Sistema ago/14 2014/2 

248 Crítica Falta de informação sobre dia correto de início de disciplina Secretaria ago/14 2014/2 

249 Solicitação postagem com antecedência de material de aula Professores ago/14 2014/2 

250 Solicitação Transferência de curso com bolsa ProUni Administrativo ago/14 2014/2 

251 Solicitação foto no site Sistema ago/14 2014/2 

252 Elogio elogio atendimento equipe ibgen Administrativo ago/14 2014/2 

253 Crítica pontualidade de professor de graduação Professores ago/14 2014/2 

254 Crítica pontualidade de professor de graduação Professores ago/14 2014/2 

255 Solicitação Dúvidas inscrição ProUni Administrativo ago/14 2014/2 

256 Elogio curso de direito Professores ago/14 2014/2 

257 Solicitação Envio de currículo para seleção docente Administrativo ago/14 2014/2 

258 Elogio palestra Direito Professores ago/14 2014/2 

259 Crítica sala de aula do prédio 5 Infraestrutura ago/14 2014/2 

260 Solicitação acesso ao sistema por ex-professor Sistema ago/14 2014/2 

261 Solicitação Bolsas com a marca IBGEN Administrativo ago/14 2014/2 

262 Crítica anúncio com erro de português Administrativo ago/14 2014/2 

263 Crítica Computadores não funcionam Infraestrutura ago/14 2014/2 

264 Elogio aula inaugural Pronatec Professores ago/14 2014/2 

265 Solicitação próximo vestibular Administrativo ago/14 2014/2 

266 Solicitação esclarecimento sobre aproveitamento de palestra como atividade complementar Secretaria ago/14 2014/2 

267 Solicitação informações sobre curso de MBA Administrativo ago/14 2014/2 

268 Solicitação visualização de disciplinas no AVA Sistema ago/14 2014/2 

269 Solicitação contato com coordenador de curso Professores set/14 2014/2 

270 Crítica atividade no pátio da escola com barulho Infraestrutura set/14 2014/2 

271 Crítica falta de suporte para bicicletas Infraestrutura set/14 2014/2 

272 Solicitação foto no site Secretaria set/14 2014/2 

273 Solicitação Informação sobre encerramento de bolsas EducaMais Administrativo set/14 2014/2 

274 Crítica Demora em retorno sobre suspensão de FIES Administrativo set/14 2014/2 

275 Solicitação comprovante de pagamento para reembolso por parte da empresa Administrativo set/14 2014/2 

276 Crítica internet cai no laboratório de informática Infraestrutura set/14 2014/2 

277 Solicitação aulas de informática do Pronatec no Laboratório Infraestrutura set/14 2014/2 

278 Solicitação Informação sobre curso de MBA Administrativo set/14 2014/2 

279 Crítica aparelho de ar condicionado não está funcionando Infraestrutura out/14 2014/2 

280 Solicitação data de matrículas para curso de MBA Administrativo out/14 2014/2 

281 Elogio novos computadores da biblioteca Infraestrutura out/14 2014/2 
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282 Solicitação procedimento para convênio com empresa Administrativo nov/14 2014/2 

283 Elogio qualidade professores graduação Professores nov/14 2014/2 

284 Crítica Demora em ressarcimento de valores pagos a mais FIES Administrativo nov/14 2014/2 

285 Crítica configuração do office nos computadores da biblioteca Infraestrutura nov/14 2014/2 

286 Crítica demora para catalogação de livro do Direito Biblioteca nov/14 2014/2 

287 Solicitação informação sobre estado de saúde de professora da graduação Secretaria nov/14 2014/2 

288 Solicitação professora para grupo de orientadores Professores dez/14 2014/2 

289 Solicitação data de rematrícula Secretaria dez/14 2014/2 

290 Crítica disciplina e professor do curso de Psicologia Professores dez/14 2014/2 

291 Solicitação renovação de bolsa EducaMais Administrativo dez/14 2014/2 

292 Solicitação baixar médias de aprovação em disciplinas de graduação Administrativo dez/14 2014/2 

293 Elogio coordenação do curso de Direito Professores dez/14 2014/2 

294 Elogio professores de graduação Professores dez/14 2014/2 

295 Crítica demora para postar nota de Grau C Professores dez/14 2014/2 

296 Crítica demora para postar nota no sistema Professores dez/14 2014/2 

297 Solicitação formulário de rematrícula indisponível no sistema Sistema dez/14 2014/2 

298 Solicitação Envio de currículo para seleção docente Administrativo dez/14 2014/2 

 

 

 

 




