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Resumo
Este estudo avaliou o papel, propósitos, processos e desempenho do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) Campus Arinos na
percepção dos seus stakeholders. Como sustentação teórica, aprofundou-se a discussão acerca
dos conceitos de planejamento estratégico e teoria dos stakeholders. Trata-se de pesquisa
qualitativa e quantitativa, descritiva e exploratória, por meio de um estudo de caso do IFNMG
Campus Arinos. Buscou-se conhecer a percepção de 11 tipos de stakeholders, respeitando
suas particularidades. Para a coleta de dados, foram utilizados entrevistas semiestruturadas e
questionários. A análise dos instrumentos de pesquisa deu-se a partir da triangulação dos
dados estatísticos com a análise de conteúdo. Procurou-se verificar a percepção dos
stakeholders do IFNMG sobre o papel, propósito, processos e desempenho da instituição de
ensino. Foi possível identificar que existe uma noção sobre a missão de forma empírica mas,
em relação ao documento de PDI, a maioria não tem conhecimento, carecendo de mais
divulgação na comunidade acadêmica, com a criação de instrumentos que viabilizem sua
participação, promovendo uma gestão participativa que é incipiente. Foi identificado que as
pessoas representadas pelas instituições de ensino e empresariais, que são parte do estudo de
caso, desejam mais aproximação do IFNMG Campus Arinos por meio de ações coordenadas
de ensino, pesquisa e extensão. Por outro lado, foram identificados pontos positivos
relacionados à consolidação e ao desempenho do campus, sob o argumento de que a
instituição cumpre o seu compromisso de contribuição para o desenvolvimento social e
econômico da região.

Palavras-chave: IFNMG. Stakeholders. Propósitos e processos institucionais. Instituição de
ensino. Desenvolvimento institucional.

Abstract
This study evaluated the role, purposes, processes and performance of the Federal Institute of
Education, Science and Technology of Northern Minas Gerais IFNMG Campus Arinos in the
perception of its stakeholders. As a theoretical support, the discussion about the concepts of
Strategic Planning and Stakeholder Theory was deepened. This is a qualitative and
quantitative, descriptive and exploratory research, through a case study of IFNMG Campus
Arinos. The research sought to know the perception of 11 types of stakeholders, respecting
their particularities. For data collection, semi-structured interviews and questionnaires were
used. The analysis of the research instruments took place through the triangulation of
statistical data with content analysis. We sought to verify the perception of IFNMG
stakeholders on the role, purpose, processes and performance of the educational institution. It
was possible to identify that there is a notion about the mission in an empirical way, but in
relation to the IDP document, most of them are not aware, needing greater dissemination to
the academic community, through the creation of instruments that enable their participation,
promoting a participative management. which is incipient. It was identified that the people
represented by the educational and business institutions that are part of the case study want a
closer approach to the IFNMG Campus Arinos through coordinated teaching, research and
extension actions. On the other hand, positive points related to campus consolidation and
performance were identified on the grounds that the institution is fulfilling its commitment to
contribute to the region's social and economic development.
Keywords: IFNMG. Stakeholders. Institutional Purposes and Processeses. Educational
Institution. Institutional development.
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1 Introdução

O desempenho organizacional de uma instituição e sua habilidade para prosperar e sobreviver
depende principalmente da escolha de suas estratégias (Barney & Hesterly, 2011), podendo
requerer como modelo gerencial uma abordagem voltada para seus stakeholders, ou seja,
todas as partes interessadas na definição das ações (Freeman & Mc Vea, 2001). As
organizações são capazes de estabelecer estratégias para cada grupo de stakeholders,
independentemente do quão importante seja esse grupo (Frooman, 1999).

Dessa forma, seus gestores organizacionais ampliam o conceito de gestão estratégica além de
suas raízes econômicas tradicionais, para a realização do processo de desenvolvimento das
estratégias, com base em análises amplas e detalhadas sobre os stakeholders reais da
organização, que frequentemente são instituições ou indivíduos complexos e multifacetados
(Freeman & Mc Vea, 2001). No entendimento de Silva e Lezano (2005), eles abrangem
qualquer grupo ou indivíduo que possa afetar ou é afetado diretamente ou não pelos objetivos
organizacionais ou pelas ações atribuídas e implantadas pela instituição. Por isto, mantêm
vínculo muito próximo com a organização. Então, não há interesse mais importante ou mais
legítimo que outro (Freeman & Mc Vea, 2006), ainda assim, identificar e priorizar os grupos
de stakeholders não é tarefa fácil.

Para Laplume, Sonpar & Litz (2008), os gestores devem compreender e tentar prever quais
estratégias precisam ser trabalhadas e empregá-las para posteriormente tornar mais acessível a
identificação dos stakeholders mais importantes para a organização. Portanto, os gestores
precisam gerenciar proativamente seus stakeholders, indo além dos próprios interesses destes
(Laplume et al., 2008).

A fim de satisfazer os principais interessados, Savage (1991) sugere que os gestores devem
primeiro identificar os stakeholders que são suscetíveis de influenciar fortemente a
organização. Em seguida, os executivos devem realizar avaliações críticas, sobre os seus
potenciais para ameaçar e/ou cooperar com a organização. É necessário, por conseguinte,
levar em consideração fatores que podem ser particularmente relevantes e outros
intervenientes-chave que influenciam o stakeholder. Por sua vez, determinam sua capacidade,
vontade e oportunidade tanto para ameaçar, quanto para cooperar com a organização (Savage,
1991).
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Já Oliveira (2008) salienta que a gestão das organizações contemporâneas se configura pela
relação dialética entre o gestor empresarial e os stakeholders, ou seja, o dono da empresa,
acionistas, empregados, fornecedores, clientes, financiadores, governo, comunidades, mídia e
organizações não governamentais (ONGs) (Oliveira, 2008).

Na gestão pública não é muito diferente, pois a abordagem de gestão estratégica para os
stakeholders foi adotada amplamente com o argumento de que as organizações públicas
precisam reconhecer e compreender as expectativas de seus stakeholders, a fim de fornecer
serviços de qualidade, proporcionar melhorias e o desenvolvimento dos processos,
aproveitando diferentes ideias e perspectivas para melhorar a prestação de serviços (Bryson,
2004). Ademais, as organizações públicas, além de buscar alcançar satisfação das partes
interessadas em relação aos seus serviços, devem incrementar a sua comunicação com a
sociedade para refinar de forma constante os processos e ações governamentais. Assim, o
retorno dos investimentos é consequência do atendimento das necessidades e expectativas dos
stakeholders (Ota, 2014).

Considera-se importante salientar que uma organização avaliada como socialmente
responsável é aquela que tem a capacidade de ouvir os interesses das diversas partes
envolvidas no seu negócio de forma participativa e que consegue incorporá-los no
planejamento de suas atividades. Dessa forma, a empresa está dialogando com seus
stakeholders, e assim se percebe que essa preocupação não é um problema apenas para
empresas privadas industriais e comerciais. As instituições públicas, sobretudo educacionais,
também dispõem da inquietação de conhecer as impressões das pessoas que direta ou
indiretamente mantêm um relacionamento e participam das suas ações (Mainardes, Alves,
Raposo & Domingues, 2010).

Sob essa óptica, Hennig-Thurai, Langer & Hansen (2001) destacam que as decisões
organizacionais, direcionadas para atividades que visem estabelecer, desenvolver e manter
relacionamentos lucrativos entre empresas e clientes, também são aplicáveis no setor
educacional. As instituições necessitam de informações, sobre seus stakeholders, sobretudo da
comunidade local, sobre a sua atuação, para que possam aprimorar constantemente seus
currículos, seus métodos e suas tecnologias.
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Nesse sentido, o presente estudo busca melhor entendimento das questões vinculadas à
percepção dos stakeholders do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte
de Minas Gerais (IFNMG) Campus Arinos, quanto ao cumprimento ou não dos objetivos em
relação à visão e à missão institucional para a região. Apresenta-se, então, a seguinte pergunta
de pesquisa: qual é a avaliação dos stakeholders do IFNMG sobre os propósitos e processos
institucionais?

1.1 Objetivos da pesquisa

Com o intuito de responder tal questionamento, tem-se como objetivo geral da pesquisa
avaliar o papel e o desempenho dos propósitos e processos do IFNMG Campus Arinos, na
percepção dos seus stakeholders. Os objetivos específicos estabelecidos para dar suporte ao
objetivo geral são:

1- Investigar quais são as percepções dos stakeholders em relação à consolidação e ao
desempenho do campus.
2- Analisar se as diretrizes do Campus Arinos estão em conformidade com o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI).
3- Propor soluções ou adequações de mais efetividade em relação às ações de
desempenho.
4- Atestar a validação dos construtos estudados.

1.2 Justificativa

As justificativas que determinam a construção deste estudo são de natureza teórica e empírica.
A justificativa teórica decorre das contribuições ao campo de estudo das estratégias
corporativas, principalmente pelo estudo da teoria dos stakeholders em uma instituição de
ensino pública com atuação deste o ensino médio integrado a cursos de graduação. Na
perspectiva empírica, considerou-se relevante para alicerçar reflexões acerca da atuação da
instituição na comunidade segundo as percepções de seus agentes.

Com a publicação da Lei n° 11.892 no Diário Oficial da União, em 29 de dezembro de 2008,
foram criados 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que surgiram com a
relevante missão de promover educação pública de excelência por meio da junção
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indissociável entre ensino, pesquisa e extensão, interagindo pessoas, conhecimentos e
tecnologias. Visa proporcionar a ampliação do desenvolvimento técnico e tecnológico das
regiões mais carentes do país, para promover atividades econômicas autossustentáveis, renda
e, consequentemente, desenvolvimento social.

As instituições que formam atualmente a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica são originárias, grande parte, de Escolas Agrotécnicas Federais e Centros
Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), com o papel de promover justiça social,
equidade, desenvolvimento sustentável com vistas à inclusão social, bem como a busca de
soluções técnicas e de novas tecnologias (Souza & Castioni, 2012).

Essa nova estrutura institucional teve início com vários desafios, entre eles a ampliação do
acesso à educação profissional de nível técnico, a graduação tecnológica, os bacharelados, as
licenciaturas e a pós-graduação, além da pesquisa e da extensão tecnológica. Sendo assim,
esperava-se com essas ações responder às demandas crescentes por formação profissional, por
difusão de conhecimentos científicos e por suporte aos arranjos produtivos locais (Souza &
Castioni, 2012).

O IFNMG, atualmente, agrega 11 campi, dentre eles o Campus Arinos, uma instituição de
educação superior, básica e profissional, pluricurricular, multicampi e descentralizada,
especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de
ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos à sua prática
pedagógica.

Dessa forma a implantação do IFNMG Campus Arinos no ano de 2009 atendeu a uma
reivindicação da comunidade em ter uma instituição que ofereça educação voltada para a
formação do pleno desenvolvimento do aluno, para sua ação como cidadão que pensa e
desenvolve o trabalho como princípio educativo, que por sua vez é um dos propósitos da
instituição descritos no seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

Em consonância a esse pensamento, Souza e Castioni (2012) afirmam que uma educação
profissional e tecnológica é construída por instituições que possam atuar na realidade social,
cultural, econômica e ambiental onde estão imersas. E que sejam apoiadas na busca do
modelo de desenvolvimento socioeconômico voltado para a construção de uma sociedade
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mais colaborativa. Devem ser incluídas não somente as questões relativas à função social da
educação profissional e tecnológica, mas também os desafios do desenvolvimento
socioeconômico apoiados na consolidação de arranjos produtivos dinâmicos e inovadores e na
melhoria das condições de vida da população (Souza & Castioni, 2012).

Nesse contexto, este estudo pode contribuir com construtos que permitam confirmar
pressupostos e aprofundar conhecimentos relativos ao papel e o desempenho do IFNMG
Campus Arinos na percepção dos seus stakeholders para a construção de ações de
consolidação da instituição, melhoria no desenvolvimento de processos institucionais. Poderá
também ser reaplicado para os demais campi do IFNMG ou qualquer campus da Rede de
Institutos Federais do Brasil. Consequentemente, torna-se uma contribuição para a sociedade
onde os campi estão inseridos, em termos de melhoria nas ações dessas instituições. Por fim
pretende-se contribuir para a academia em sugestões para aprofundamento dos estudos em
outras pesquisas futuras.

Em seu estudo que mapeou a produção acadêmica do tema teoria dos stakeholders em
periódicos nacionais no período de 1999 a 2013, Ribeiro (2016) afirma que o tema começou a
evoluir a partir de 2010, apesar de esse assunto já ter registro na literatura acadêmica
internacional presente em vários campos de estudo (Laplume et al., 2009). Na literatura
científica brasileira, é emergente, no entanto, estima-se que sua maturidade possa ocorrer em
breve (Ribeiro, 2016). O autor destacou que os temas mais publicados foram gestão pública,
responsabilidade social, turismo, gestão ambiental, ética e governança corporativa (Ribeiro,
2016).

Dessa maneira, o tema dos stakeholders em instituições de ensino, sua configuração e estado
da arte não se encontra muito presente na literatura acadêmica nacional. Consultando as bases
do Scientific Periodicals Eletronic Library (SPELL), trabalhos abordando a pesquisas e
publicações no Brasil, no período de 2013 a 2019, relacionados a stakeholders, encontraramse 93 resultados entre artigos, estudos de casos, dissertações e teses. Desses 93, três eram
relacionados a stakeholders em instituições de ensino superior. Assim, esta pesquisa encontra
sólida justificativa para sua construção.

A dissertação será estruturada em seis capítulos. O primeiro apresenta a introdução do estudo,
contextualizando a situação-problema em que serão abordadas diversas situações que estão
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demandando o estudo e determinadas a pergunta da pesquisa, o objetivo geral e os objetivos
específicos. E para finalizar o capítulo, a justificativa do estudo e as contribuições pretendidas
para a academia, para o autor e as organizações.

No segundo capítulo é relatado o referencial teórico. Primeiramente, buscou-se discorrer
sobre os propósitos e processos institucionais no âmbito das organizações e do IFNMG objeto
do estudo. Procurou-se compreender particularidades da teoria dos stakeholders, a evolução
dos estudos e do tema, qualificação e categorização dos stakeholders, stakeholders no setor
público e em instituições de ensino, definir o modelo analítico da pesquisa, que pode ser
criado ou adaptado de algum modelo existente, e descrever esse modelo e a figura.

O capítulo três foi destinado a discorrer sobre a ambiência da pesquisa, a instituição onde será
realizado o estudo, no caso o IFNMG Campus Arinos. No quarto capítulo foram definidos os
procedimentos metodológicos, primeiramente a caracterização da pesquisa, os instrumentos
de pesquisa, descrevendo-se o guia da entrevista e os questionários bem como o detalhamento
sobre a coleta de dados, as entrevistas, os procedimentos de realização e os processamentos
dos dados coletados.

A análise dos dados é feita no quinto capítulo, com os resultados da triangulação dos dados
tanto da pesquisa qualitativa, quanto quantitativa. Procede-se também à discussão das análises
dos resultados institucionais, com base nas percepções dos stakeholders.

Finalmente, o último capítulo é composto das considerações finais, conclusões, proposição
para novos estudos e limitações da pesquisa.
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2 Referencial Teórico

Neste capítulo são apresentados os princípios que nortearão a base teórica conceitual para o
estudo, com o intuito de responder ao questionamento de pesquisa e permitir alcançar os
objetivos propostos. Na primeira seção serão discutidos propósitos e processos institucionais,
estreitando-se os conceitos para o PDI. Na seção seguinte, será relatada a evolução dos
estudos sobre teoria dos stakeholders, fazendo-se contraponto entre as perspectivas dos
autores sobre os stakeholders nas organizações, no planejamento estratégico e nos resultados
das organizações. Na terceira seção é dado enfoque nos stakeholders no setor público e, por
fim, nos stakeholders em instituições de ensino.

2.1

Propósitos e processos institucionais

2.1.1 Propósitos das organizações

Propósito, no sentido literal da palavra, é o que se pretende alcançar ou realizar, é aquilo que
direciona, inspira, faz seguir em frente, mesmo diante de desafios e dificuldades (Ferreira,
2010). Para as organizações, “propósitos são compromissos que a empresa se impõe no
sentido de cumprir sua missão” (Oliveira, 2015, p. 116). A razão ou propósito da sua
existência está exposta na missão, que por sua vez deve orientar as ações da organização,
explicitar seus objetivos, proporcionar um senso de direção e é a finalidade ou motivo pelo
qual foi criada (Chiavenato, 2004; Oliveira, 2015).
Do ponto de vista de Maximiano (2008, p. 138), “a missão possibilita compreender o papel
que a organização desempenha para seus clientes e partes interessadas relevantes”. De acordo
com essa ótica, a missão implícita da organização não é apenas maximizar o lucro dos
acionistas, mas também criar valor para todas as partes interessadas. Ademais, as empresas
consideradas visionárias e bem-sucedidas, são aquelas que perseguem um conjunto de
objetivos, entre os quais, ganhar dinheiro, que é um deles, não necessariamente o principal.
São guiadas por uma ideologia central, “valores essenciais e uma noção de propósito além de
simplesmente ganhar dinheiro” (Collins & Porras, 1999, p. 24).

Por outro lado, muitas organizações não têm missões explícitas nem se preocupam em definilas. Preferem usar a palavra negócio em lugar de missão. No entanto, a ideia de negócio é
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para definir o ramo de atuação voltado mais para a prática (Maximiano, 2008). Já para Kotler
(2011), a definição da missão é o primeiro passo para o desenvolvimento do processo de
planejamento estratégico do negócio, que tem o feedback e controle como última etapa do
ciclo e retroalimentação para um outro ciclo de planejamento, de revisão ou não da missão, de
acordo com as necessidades observadas no ambiente, segundo Kotler (2011, p. 86), como
demonstrado na Figura 1.

Figura 1 Processo de planejamento estratégico do negócio de Kotler (2011).
Fonte: Kotler, P. (2011). Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle (5. ed.,
p. 86). São Paulo: Atlas.

O autor ainda reforça a ideia de que a chave para o sucesso é a administração estar disposta a
examinar as mudanças ambientais com base em planejamento estratégico flexível e adotar
novas metas e comportamentos apropriados (Kotler, 2011).

Preble (2005) refere que a definição de objetivos e metas de desempenho com respeito às
preocupações e expectativas dos stakeholders está emergindo como um importante meio para
gerir as relações entre empresa e stakeholders. Estabelecimento de metas no que diz respeito
aos interesses dos stakeholders prepara o terreno para a elaboração de programas específicos e
táticas a serem empregadas para alcançar esses objetivos. Lorange (1983 como citado em
Preble, 2005) argumentou que os novos programas estratégicos destinados a ajudar a alcançar
as metas dirigidas às expectativas dos stakeholders precisam ser tratados separadamente do
orçamento operacional, de modo a dar maior clareza e urgência e, assim, assegurar que os
recursos suficientes sejam dedicados a esses programas. Freeman (1984) discute o processo
de alocação de recursos para o financiamento de estratégias de stakeholders, ressaltando a
necessidade fundamental do apoio da alta direção para esses tipos de propostas.
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Com isso, Preble (2005) conclui que é oportuno refletir sobre “declaração de propósito” de
uma organização ou “declaração de missão”, para avaliar quão bem são as relações dos
stakeholders, as suas principais preocupações estão refletidas nele. Caso necessário, essas
declarações devem ser discutidas e revisadas para incluir a atual posição da organização sobre
as várias questões dos stakeholders. Independentemente do período histórico dos estudos
conceituais e empíricos sobre a estrutura da missão organizacional, é possível observar que
diversos stakeholders são abordados (Lugoboni, 2014).

Em função disso, Khalifa (2012), em seu trabalho embasado nos principais estudos sobre a
abordagem atual da definição de missão de uma organização, assinala que a missão é
composta de um firme compromisso para criar um valor ou resultado significativo em serviço
de uma causa justa que os membros da organização admirem e estejam dispostos a exercer a
sua atenção e energia em sua busca dessa causa.

Complementam, ainda, Lugoboni & Goto (2018), que a presença dos stakeholders na missão
organizacional é um forte indício de que a estratégia da empresa os considera de forma
significativa e em sua estratégia. É importante também analisar os stakeholders levando em
consideração o setor empresarial a que se relacionam e que o controle acionário parece ser um
relevante componente na política de gestão dos stakeholders, o que se reflete na missão
organizacional (Lugoboni & Goto, 2018).

No tocante às instituições de ensino, pode-se dizer que a missão e as metas da organização,
bem como suas estratégias, são definidas e discutidas no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), em atendimento ao Decreto 5.773 de 9 de maio de 20061 . O plano
contempla, ainda, as ações que serão realizadas e os principais indicadores de desempenho
para comparações futuras. Abrange cinco anos e deverá estar alinhado tanto com os
procedimentos de autoavaliação como de avaliações externas.

Em seus estudos, Frigotto (2018) observa que nos institutos federais (IFs) o PDI expressa
também as definições estratégicas em relação ao espaço local, regional e nacional. O autor

Decreto 5.773 de 9 de maio de 2006. (2006, 10 de maio) – Esse decreto dispõe sobre o exercício das funções de
regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e
sequenciais no sistema federal de ensino. Das Disposições Gerais no Art. 16° institui os elementos que o Plano
de Desenvolvimento Institucional deverá conter. Diário Oficial da União.
1
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entende que seu processo de desenvolvimento possui mais complexidade naqueles institutos
com o maior número de campi, em razão dos documentos institucionais, das informações
contidas no planejamento e das especificidades de cada região onde o campus está inserido,
engendrando, assim, as disputas sobre o que priorizar. Ademais, relata que os IFs estão
avançando no sentido de que o PDI de fato possa expressar sua política institucional no
período de vigência (Frigotto, 2018).

2.1.2 Processos institucionais

Atualmente, um dos principais desafios enfrentados pelas organizações é como construir e
manter negócios viáveis em um mercado e ambiente em constantes mudanças. As soluções
encontradas foram mudando ao longo das décadas. Nos anos 1950, a resposta era aumentar a
eficiência na produção. Nos anos 1960 e 1970 acreditava-se que crescimento e lucro eram
decorrentes de aquisições e diversificação. Nos anos 1980, as empresas decidiram permanecer
nos negócios que conheciam bem. Um modelo proposto pela empresa de consultoria Arthur
D. Little citada por Kotler (2011) apresenta características de um negócio de alto
desempenho, identificando quatro fatores como “chave para o sucesso: stakeholders,
processos, recursos e organização” (Kotler, 2011, p. 72).

Kotler (2011) reporta que a primeira etapa a ser definida pela empresa na busca do alto
desempenho é identificar seus stakeholders e suas necessidades. Por outro lado, Donaldson &
Preston (1995, p.87) agumentam que a teoria dos stakeholders vai além da observação
descritiva de que as “organizações têm stakeholders”, mas que a teoria dos stakeholders é
gerencial e que as atitudes, estruturas e práticas gerenciais têm que ser tomadas em conjunto e
que essas ações constituam uma filosofia de gestão dos stakeholders (Donaldson & Preston,
1995).

Concordando com o mesmo pensamento, Freeman & Mc Vea (2001) acrescentam que, nos
anos 1980, a abordagem dos stakeholders cristalizou-se como uma estrutura para a gestão
estratégica, ou seja, delineou o desenvolvimento da ideia de gestão de stakeholders, como tem
vindo a ser aplicada na gestão estratégica, sendo que ambas as abordagens possuem várias
características relacionadas e distintivas. A gestão de stakeholders sugere que os gestores
formulam e programam processos que satisfaçam a todos. A tarefa central da gestão é
gerenciar e integrar os relacionamentos e interesses de acionistas, funcionários, clientes,

25

fornecedores, comunidades e outros grupos de modo a garantir o sucesso da empresa no longo
prazo (Freeman & Mc Vea, 2001).

Ademais, a abordagem dos stakeholders enxerga como determinante para o sucesso da
empresa o apoio de todos os stakeholders. Estratégias bem-sucedidas são aquelas que
integram os interesses de todos, em vez de maximizar a posição de um grupo dentro das
limitações fornecidas pelos outros (Freeman & Mc Vea, 2001).

Ainda sobre as empresas de alto desempenho, há crescente consciência voltada para a atenção
à necessidade de administrar processos de trabalho a fim de realizar suas metas (Kotler,
2011). Um processo organizacional é um conjunto de atividades que transforma insumos em
produtos e/ou serviços que os clientes valorizam. A forma como são realizadas as atividades e
a visão que cada organização possui para o seu desenvolvimento depende da estrutura
organizacional de cada instituição e como redesenham seus processos organizacionais
internos e externos (Williams, 2017).

Segundo Williams (2017), tradicionalmente as estruturas organizacionais têm se baseado em
alguma forma de departamentalização, em autoridade para agir e tomar decisões no sentido de
atingir os objetivos organizacionais e de descrição de cargos, como o número, o tipo de
variedade de tarefas que os trabalhadores individuais realizam nos cargos que ocupam. “Essas
técnicas são mais adequadas para organizações mecanicistas e ambientes de negócios
estáveis, que foram mais prevalentes antes de 1980” (Williams, 2017, p. 194). Nesse tipo de
abordagem, os projetos organizacionais concentram-se na estrutura organizacional.

Em contraste, para organizações orgânicas, as quais os ambientes em que as empresas
competem são cada vez mais dinâmicos, a abordagem mais apropriada dos projetos
organizacionais estão relacionados aos processos intraorganizacionais. As atividades são
desenvolvidas dentro da organização para transformar insumos em produtos valorizados pelos
clientes. Os processos interorganizacionais são as atividades de transformação que ocorrem
entre empresas parceiras, como nas transações caracterizadas como organizações modulares e
organizações virtuais (Williams, 2017).

Vale ressaltar também o trabalho de Preble (2005), que preconiza o desenvolvimento de um
novo modelo de processo de gestão de stakeholders que incorpora muitos elementos da teoria
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e conceitos prévios de gestão de stakeholders e fornece um rico conjunto de exemplos
retirados de organizações contemporâneas. É um modelo de processo de seis etapas que
fornece uma abordagem abrangente, teoricamente bem fundamentada, mais prática, para os
gerentes utilizarem antecipando as preocupações dos stakeholders e proporcionando respostas
eficazes às demandas constituintes.

O autor supracitado conclui que a adoção de tal abordagem deve, em última análise, aumentar
a legitimidade e desempenho operacional de uma organização, uma vez que reduz as lacunas
de desempenho dos stakeholders e fortalece as demandas e expectativas de seus inúmeros
stakeholders (Preble, 2005).

Frooman (1999) incorporou a teoria dos stakeholders à teoria da dependência de recursos,
para investigar que tipo de estratégias, de influência os stakeholders têm disponíveis e o que
determinam sua preferência. Propõe que os tipos de estratégias de influência podem ser
entendidos em termos de recursos e que um determinante da escolha de estratégia será o tipo
de relação de recursos que a organização e os stakeholders possuem e onde o equilíbrio desse
relacionamento de poder está. Finalmente, permitir que os gerentes entendam e gerenciem
melhor o comportamento dos stakeholders e que essa prática seja um dos propósitos da
organização.

2.2 Stakeholders: evolução dos estudos e do tema

Atualmente, quando se afirma a necessidade de uma organização em manter um bom
relacionamento com seus stakeholders, não se imagina que essa abordagem surgiu a partir dos
estudos pioneiros iniciados pelos acadêmicos no Stanford Reseach Institute2 (SRI) em 1960.
Cristalizou-se amplamente como uma estrutura para a gestão estratégica nos anos 80 a partir
do trabalho de Freeman (1984) no qual foi defendido o ponto de vista de que as empresas
deveriam dedicar atenção aos interesses de outros atores que não somente os acionistas ou
corpo diretivo no momento de tomada de decisão estratégica (Freeman, 1984). Em seu artigo,
Walsh (2005) comenta que Freeman levou a ideia de stakeholders para um nível mais elevado
de sofisticação. Seu livro se tornou um clássico e possui muitas de citações em trabalhos
quando diz respeito a essa área.
2

SRI International, fundada como Stanford Research Institute, é um instituto de pesquisa sem fins lucrativos
sediado em Menlo Park, Califórnia – atualmente um dos maiores institutos de pesquisa do mundo.
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Considerando o cenário de meados de 1980, quando as organizações passavam por momentos
de instabilidade, havia uma onda de fusões e aquisições. A globalização já era uma realidade,
estava em andamento, mas as suas implicações ainda não eram claras para as empresas. Havia
também a influência do governo, concorrência externa, meios de comunicação, grupos de
interesse especiais, ambientalistas, entre outros desafios. Enfim, essa é a realidade que
orientou Freeman (1984), como uma gestão em tempos turbulentos, motivou a necessidade de
uma teoria de stakeholders com a promessa de ajudar a determinar como misturar objetivos
econômicos de uma empresa com suas aspirações sociais (Walsh, 2005).

Nesse sentido, a preocupação estava em tentar construir uma estrutura que ajudasse os
gestores a desenvolver novas orientações estratégicas e entender como criar oportunidades no
meio de tantas mudanças ambientais que estavam enfrentando, e assim, ampliar o conceito de
gestão estratégica além das raízes econômicas tradicionais (Freeman & Mc Vea, 2001).

Corroborando esse pensamento, Savage (1991) acrescenta que, à medida que os stakeholders
se tornam mais ativos, conhecedores e interdependentes à organização, a gerência se torna
crítica. Ao contrário da gestão tradicional, que se concentra quase exclusivamente em
assuntos internos, a gestão de stakeholders aborda assuntos internos, externos ou de interface
com uma organização (Savage, 1991).

Ainda que a teoria dos stakeholders tente articular uma questão fundamental de forma
sistêmica, têm-se alguns questionamentos a serem levantados: como a definição de quais
grupos são stakeholders que merecem ou exigem atenção da gerência e quais não são? Qual
dos seus interesses devem ser atendidos? Como seus interesses podem ser equilibrados? Na
literatura não há muita discordância de que tipo de entidade pode ser um stakeholder. E, para
ilustrar, Mitchell, Agle & Woold (1997) apresentam uma série de definições, conforme
descrito na Tabela 1.
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Tabela 1 Quem é um stakeholder?: uma cronologia
Fonte
Stanford - memorando, 1963
Rhenman,. 1964

Definição
"aqueles grupos sem cujo apoio a organização deixaria de existir" (citado em
Freeman & Reed, 1983 e Freeman,1984).
"existem em função da empresa, a fim de alcançar objetivos pessoais a quem a
empresa depende para sua existência" (citado em Nasi, 1995).

Ahlstedt & Jahnukainen,1971 "impulsionado por seus próprios interesses e objetivos, são participantes de uma
empresa e sobre eles reside a dependência da firma “(citado em Nasi.1995).
Ampla: "pode afetar a realização dos objetivos de uma organização, ou ainda
Freeman & Heed,1983
serem afetados pela consecução dos objetivos de uma organização". Limite:
"grupos em que a organização é dependente para a sua sobrevivência contínua".
Freeman, 1984
"afetam ou são afetados pela realização dos objetivos da organização”.
Freeman & Gilbert, 1987
"pode afetar ou é afetado por um negócio".
Cornell & Shapiro, 1987
"requerentes" que têm "contratos".
Evan & Freeman, 1988
"têm uma participação ou reclamação sobre a empresa".
Evan & Freeman, 1988
"se beneficiam ou são prejudicados. E cujos direitos são violados ou respeitado por
ações corporativas".
Bowie, 1988
"Sem cujo apoio a organização deixaria de existir".
Alkhalaji, 1989
"Grupos para os quais a corporação é responsável".
Carroll, 1989
"afirma ter um ou mais desses tipos de interesses variando de um interesse a um
direito (legal ou moral) como, por exemplo, propriedade ou título legal dos ativos
ou propriedade da empresa ".
Freeman & Evan, 1990
“titulares de contrato”.
Thompson et al., 1991
Em "relação com uma organização".
Savage et al., 1991
"tem interesse nas ações de uma organização ......e na capacidade de influenciá-la".
Hill & Jones, 1992
"constituintes que têm uma reivindicação legítima sobre a empresa... estabelecida
através da existência de uma relação de troca" que fornecem "a empresa com
recursos críticos (contribuições) e em troca a cada um espera que os seus
interesses sejam satisfeitos (por estímulos)".
Bienner, 1993
"ter algum relacionamento legítimo e não trivial com uma organização [como] as
transações de troca, impactos de ação e responsabilidades morais".
Carroll, 1993

"afirma ter um ou mais dos tipos de participações em negócios" – podem ser
afetados ou afetar......

Freeman, 1994
Wicks el al., 1994
Langtry, 1994

Participantes do "processo humano de criação de valor conjunto".
"interagir e dar significado e definição a corporação".
A empresa é significativamente responsável por seu bem-estar ou eles têm uma
reivindicação moral ou legal sobre a empresa.

Storik, 1994

"e estão fazendo suas apostas reais de forma explícita"; "são ou podem ser
influenciados por” ou “são ou potencialmente são influenciadores de alguma
organização".
"suportar alguma forma de risco, como resultado de ter investido alguma forma de
capital social, humano ou financeiro, algo de valor em uma empresa" ou "são
colocados em risco, como resultado das atividades organizacionais”.
"tem ou reivindica propriedade, direitos ou interesses de uma corporação e suas
atividades".

Claikson, 1994

Clarkson, 1995
Nasi, 1995
Brenner, 1995
Donaldson & Preston, 1995

"interagir com a empresa e, assim, tornar o seu funcionamento possível".
"são ou que poderiam impactar ou ser impactados pela empresa/organização”.
"pessoas ou grupos com interesses legítimos em aspectos processuais e/ ou
substantivos da atividade empresarial".
Fonte: Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Woold, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and
salience: defining the principle of the who and what really counts. Academy of Management Review, 22(4) , 853886, p 874 ). Traduzido pela autora.
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Concordando com Mitchell et al. (1997), na opinião de Donaldson & Preston (1995) os
conceitos em relação à teoria dos stakeholders não são senso comum e são explicados por
vários autores de forma diferente e muitas vezes de maneiras contraditórias. Segundo os
autores, a teoria dos stakeholders foi avançada e justificada na literatura de gestão com base
em três aspectos: descritivo, instrumental e normativo (Figura 2).

Figura 2 Três aspectos da teoria dos stakeholders
Fonte: Donaldson, T., & Preston, L. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and
implications. Academy of Management Review, V, 74 ). Traduzido pela autora.

Esses aspectos, embora inter-relacionados, são bastante distintos, pois envolvem tipos
diferentes de evidências e argumentos e têm implicações diferentes, ainda que mutuamente
apoiados. Donaldson & Preston (1995) acentuam alguns pontos centrais em sua tese sobre a
teoria dos stakeholders:

a) Indiscutivelmente descritiva, pois descreve a organização como uma cooperativa e
interesses competitivos de valor. Representada pela camada mais externa da teoria.
Aquela que apresenta e explica relacionamentos que são observados no mundo
externo;
b) é instrumental, no sentido de estabelecer uma estrutura para examinar conexões entre a
prática de gerenciamento dos stakeholders e desempenhos organizacionais. Encontrase na segunda camada, pressupõe que se as práticas são realizadas, os resultados são
obtidos;
c) a base fundamental é normativa, está no núcleo central, a concepção de cada grupo de
stakeholders merece consideração. Pressupõe que os gestores agem como se todos os
interesses tivessem valor intrínseco;
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d) é gerencial, no amplo sentido desse termo, não simplesmente descreve ou prevê
algumas situações, mas também recomenda atitudes, estruturas e práticas que, juntas,
constituem a gestão dos stakeholders.

Em suma, para esses autores a teoria dos stakeholders não estabelece que os gerentes são os
únicos no controle corporativo, nem exige a identificação e avaliação dos stakeholders e suas
legitimidades perante a organização. E, sim, requer que todos os stakeholders devem ser
igualmente envolvidos nos processos e decisões organizacionais (Donaldson & Preston,
1995).

No entanto, Mitchell et al. (1997) argumentam sobre a percepção gerencial para explicar
como os gerentes priorizam os relacionamentos com os stakeholders, a quem e a que os
gerentes realmente prestam atenção, vai além da identificação dos stakeholders. Observa a
questão da relevância do stakeholder, porque a dinâmica inerente a cada relacionamento
envolve considerações complexas que não são prontamente explicadas. Nesse sentido, os
autores citados basearam seus estudos na teoria da saliência dos stakeholders, que propõem
que as classes de stakeholders possam ser identificadas por sua posse ou atribuem à posse de
um, dois ou todos os três itens a seguir, quais sejam:

1. O poder do stakeholder de influenciar a empresa;
2. a legitimidade do relacionamento da parte interessada com a empresa;
3. a urgência de a reivindicação do stakeholder sobre a empresa (Mitchell et al., 1997,
p. 854).

Essa teoria produz uma abrangente tipologia dos stakeholders, com base no pressuposto
normativo de que variáveis definem o campo dos stakeholders. Os autores sugerem o
conhecimento das entidades às quais os gerentes devem prestar atenção para entender melhor
"o princípio de quem e o que realmente conta”, ou seja, avaliar as relações entre os
stakeholders e os gerentes, sistematicamente (Mitchell et al., 1997).

Do ponto de vista de Savage (1991), os gerentes precisam constantemente avaliar os
interesses, capacidades e necessidades dos stakeholders, o diagnóstico deverá ser uma
atividade contínua. Sugere que os gestores devam ir além dos problemas tradicionais e indica
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duas avaliações críticas a serem feitas em relação aos stakeholders, que seria o seu potencial
para ameaçar e cooperar com a organização.

Frooman (1999) acredita que o conflito resultante da oposição de interesses de empresas e
stakeholders é uma premissa para a teoria de stakeholders, pois se o potencial de conflito não
existe, se a empresa e todas as partes interessadas estão em grande parte de acordo, os
gerentes não precisam se preocupar com os stakeholders.

Por fim, pode-se dizer que na visão baseada na gestão dos stakeholders a empresa é vista
como o centro de uma rede de públicos interessados. E a obtenção da vantagem competitiva
baseia-se na gestão do relacionamento e comunicação com esses públicos (Rocha &
Goldschmidt, 2010). Entender melhor as necessidades, o poder bem como as dimensões
vitais da legitimidade e urgência dos stakeholders auxilia os gestores na tomada de decisão e
no desenvolvimento das estratégias organizacionais.

2.3 Stakeholders no setor público

A gestão de stakeholders tem sido estudada em vários contextos como gestão de desempenho,
gestão estratégica, conduta ética, prestação de serviços. No entanto, os estudos não
identificaram formas ideais para órgãos públicos, no sentido de desenvolver a combinação
necessária de alcançar resultados, eficácia de atividades de engajamento de stakeholders e
definição daqueles mais importantes (Beach, Brown, & Keast, 2009).

Nessa mesma linha de pensamento, Gomes & Gomes (2008) afirmam que autoridades
públicas lidam com influências de diversos stakeholders diariamente, porém muitos não têm
nem conhecimento sobre o termo. Assim sendo, estudos futuros podem colaborar para o
melhoramento dessas relações. Em consonância, Bryson (2004) acredita que, apesar da
palavra assumir lugar de destaque na teoria de gestão pública nos últimos 20 anos, e
especialmente na última década, há muito trabalho a ser feito em termos de pesquisa e
educação antes que a gestão de stakeholders seja totalmente compreendida e realizada na
prática como ferramentas úteis para a melhoria da gestão pública, a criação de valor público e
para fazer avançar o bem comum (Bryson, 2004).
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Em seus estudos, Beach et al. (2009) enfatizam algumas questões que impedem o
desenvolvimento da abordagem dos stakeholders por órgãos públicos. No entendimento, há
confusão na definição dos tipos e categorias de stakeholders e a literatura não avançou a
ponto de identificar um modelo de classificação dos stakeholders. Também a grande
dimensão da tarefa desses profissionais e suas complexidades para agências governamentais
têm recebido pouca atenção nas pesquisas. Nesse estudo em questão, apresentou-se um
modelo preliminar de classificação dos stakeholders para as agências governamentais, o que
poderia simplificar a tarefa de se envolver com eles (Beach et al., 2009).

Em contrapartida, Gomes & Gomes (2008) refoçam a importância dos stakeholders na gestão
pública como uma questão estratégica. Acreditam que existem stakeholders altamente
influentes, cuja influência pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso dos planos
estratégicos das instituições. Além disso, as interações com os stakeholders proporcionam
meios de melhorar a qualidade da política de desenvolvimento, a prestação de serviço,
exercendo pressão sobre burocracias a partir do envolvimento direto do planejamento.

Sob esse enfoque, Bryson (2004) concorda com a necessidade de apoio dos stakeholders para
criar e sustentar coalizões vitoriosas e para assegurar a viabilidade a longo prazo das
organizações, bem como as políticas, planos e programas. E acrescenta que, muitas vezes,
decisões estratégicas falham, não são implementadas ou não produzem resultados, porque os
tomadores de decisão não conseguiram atender a interesses e informações dos principais
stakeholders.

Nesse sentido, ter atenção para os stakeholders é importante durante todo o processo de
gestão estratégica, porque, segundo o autor, “sucesso” para as organizações públicas depende
da satisfação dos stakeholders, de acordo com sua definição do que é valioso.

Assim, se os stakeholders não estiverem satisfeitos pelo menos minimamente,
conforme seus critérios para satisfação, a expectativa normal deve ser algo que vai
mudar, por exemplo, orçamentos serão cortados, funcionários eleitos ou nomeados
perderão o emprego, novas iniciativas serão prejudicadas, e assim por diante (Bryson,
2004, p. 8).
Desse modo, as pessoas esperam de prestadores de serviços públicos mais envolvimento,
especialmente em relação a tornar as organizações públicas mais eficientes e transparentes. E
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os gerentes, por sua vez, podem identificar os seus principais stakeholders com mais eficácia
para lidar com questões estratégicas (Gomes & Gomes, 2008).

Em suma, a organização pública, como qualquer outro tipo de organização, precisa criar
mecanismos para envolver os stakeholders em suas atividades, assim como criar mecanismos
para gerir suas relações. E também permitir o monitoramento com mais clareza do ambiente
em que eles tomam decisões, da mesma maneira identificar as questões estratégicas de forma
a auxiliar na elaboração de planos mais exequíveis (Gomes & Gomes, 2009).

2.4 Stakeholders em instituições de ensino

Com a ideia de gerenciamento de stakeholders como uma tarefa interminável de equilibrar e
interagir múltiplos relacionamentos e múltiplos objetivos (Freeman & Mc Vea, 2001), a
gestão de uma organização escolar exerce papel fundamental para que os objetivos
organizacionais sejam atingidos e para o cumprimento de sua missão. Entre as diversas razões
que tornam necessária a definição de objetivos estão a integração de recursos, as definições de
ações integradoras para atender às expectativas individuais e sociais (Meyer Jr. & Murphy,
2003). Ainda segundo os autores, a complexidade de uma instituição de ensino requer um
novo tipo de administração, mais racional e que privilegie critérios de eficiência e de eficácia
organizacional, leveza estrutural, produtividade, competitividade sem perder de vista o lado
social das instituições (Meyer Jr & Murphy, 2003).

Nesses termos, e com o mesmo pensamento, Canterle e Favaretto (2008 como citado em
Silva, Machado & Domingos, 2013) acrescentam que, em virtude de seu caráter
interdisciplinar, a instituição de ensino superior interage com maior número de segmentos da
sociedade do que qualquer outra organização isoladamente. E sua gestão tem sido parte da
agenda de discussão em instância tanto política quanto acadêmica.

Em vista da complexidade desses tipos de instituições e das várias comunidades que são
atendidas e relacionadas por elas, a teoria dos stakeholders pode ser útil para ajudar a explicar
esses relacionamentos, bem como também conseguir identificar com clareza quem são esses
stakeholders e suas necessidades. Na diversidade de categorias de públicos que são bem
diversos, muitas vezes é difícil atender a todos. Nesse sentido, segundo a opinião dos autores,
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é importante que a gestão defina quais são os públicos prioritários e esse passo é fundamental
no processo de vantagem competitiva (Mainardes et al., 2010).

A expansão do ensino superior brasileiro e a complexidade atualmente enfrentada pelas
instituições de ensino, em decorrência desse acelerado crescimento, trazem desafios impostos
pelo mercado competitivo nesse setor (Silva et al., 2013). Segundo Stankeviciene &
Vaiciukeviciute (2016), o que realmente mudou durante a última década foi a apreensão de
que a universidade não vai depender só da sua capacidade de criar conhecimento, mas será
altamente influenciada por seus clientes potenciais, com sua capacidade de ser responsável o
suficiente para os seus stakeholders. Além disso, a tendência a otimizar tudo o que melhoram,
assim chamado produtividade na gestão de instituições de ensino superior, não se tornou uma
escolha, mas uma necessidade para se manter.

Sendo assim, a gestão de stakeholders é um dos aspectos cruciais para a criação de valor,
independentemente de se tratar de setor público ou privado. Mas a falta de pesquisa no âmbito
de estratégia de gestão dos stakeholders em instituições de ensino e a percepção geral de qual
valor cada um deles pode gerar levam ao fato de que é necessária uma análise mais profunda
(Stankeviciene & Vaiciukeviciute, 2016).

2.5 O modelo analítico da pesquisa

A instrumentalização da teoria dos stakeholders, no objetivo de identificação e relevância dos
stakeholders, foi desenvolvida por Mitchell et al. (1997), que investigaram as percepções dos
gestores sobre as características dos stakeholders, bem como a sua saliência quanto a aspectos
de poder, legitimidade e urgência.

Em suas análises, os autores mencionados propuseram que os stakeholders possuíssem
combinação dos três atributos críticos: poder, legitimidade e urgência. E com isso a
possibilidade de previsão da relevância de determinado stakeholder para a administração da
empresa é: “baixo se apenas um atributo estiver presente, moderado se dois atributos estão
presentes e alta se todos os três atributos estiverem presentes” (Mitchell et al., 1997, p. 879).

O modelo stakeholder salience é dinâmico, baseado numa tipologia de identificação que
permite o reconhecimento explicito e peculiar da situação e a percepção gerencial para
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explicar como os gestores devem priorizar as relações com os stakeholders. De acordo com os
autores, as relações entre stakeholders e gestores estão em fluxo constante, ou seja, nenhum
stakeholder possui uma posição estática, podendo a sua importância mudar ao longo do tempo
(Mitchell et al., 1997).

Nesse sentido, é sugerido que o comportamento estratégico de uma organização está em volta
de diversos grupos situados no seu meio, e as estratégias da organização devem satisfazer as
necessidades desses grupos conforme a sua importância, que por sua vez varia conforme a
situação e é definida pelos fatores descritos a seguir (Mitchell et al., 1997).

a) Poder: é a capacidade de coagir alguém a fazer algo que normalmente não faria,
baseado em controle de recursos; controle de uma habilidade técnica; controle do
conhecimento; poder advindo de prerrogativas legais; e acesso de poder. O poder é
frequentemente uma função da dependência da organização em relação ao
stakeholder. Geralmente, quanto mais a organização é dependente, mais poderoso é o
stakeholder;
b) urgência: não é um atributo de estado estacionário, ou seja, pode variar relações entre
stakeholders e gerência. Pode ser definida como a combinação das dimensões de
tempo (necessidade de velocidade na resposta da organização) e criticalidade
(importância do clamor ou do relacionamento da empresa com o stakeholder em
questão). As demandas de determinado stakeholder são tidas como urgente quando a
sua não realização pode causar prejuízos atuais ou futuros à organização;
c) legitimidade: às vezes, uma pessoa, grupo ou organização possui interesses na
organização, mas esses interesses não preenchem os requisitos de algo legal ou moral.

Os mesmos autores afirmaram que os três fatores mencionados, quando combinados, geram
sete tipos de stakeholders, demonstrados na Figura 3 e Tabela 2, além de identificar os não
stakeholders.
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Figura 3 Tipologia de classificação de stakeholders: um, dois ou três atributos presentes.
Fonte: Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Woold, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and
salience: defining the principle of the who and what really counts. Academy of Management Review, 22(4) , 853886, p 874 ). Traduzido pela autora.

Em seu modelo, Mitchell et al. (1997) definiram os tipos de stakeholders que surgem a partir
de várias combinações dos atributos: poder, legitimidade e urgência. Conceitualmente, sete
tipos são examinados:
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Tabela 2 Tipologia dos stakeholders no modelo stakeholder salience
Tipo de Stakeholder
Stakeholders
latentes:
(possuem somente um dos
atributos,
provavelmente
recebem pouca atenção da
empresa)

Possibilidades de Classificação
1 – Stakeholder adormecido: grupo ou indivíduo que tem poder para impor a
sua vontade na organização, mas não tem legitimidade ou urgência; dessa forma,
o seu poder fica em desuso, tendo ele pouca ou nenhuma interação com a
empresa; em contrapartida, a gestão precisa conhecer este stakeholder com o
intuito de monitorar o seu potencial para conseguir um segundo fator;
2 - Stakeholder discricionário: grupo ou individuo que possui legitimidade, mas
não tem poder de influenciar a empresa nem alega urgência; nestes casos, a
atenção que deve ser dada a este stakeholder diz respeito à responsabilidade
social corporativa, pois tende a ser mais receptivo;
3 - Stakeholder exigente: quando o atributo mais importante é a urgência; sem
poder nem legitimidade, não atrapalha tanto a empresa, porém deve ser
monitorado quanto ao potencial de conseguir um segundo atributo;

Stakeholders expectantes:
(possuem dois atributos, o
que leva a uma postura
mais ativa do stakeholder e
da própria empresa)

4 – Stakeholder dominante: grupo ou indivíduo que tem a sua influência na
empresa garantida pelo poder e pela legitimidade; assim sendo, espera e recebe
muita atenção da empresa;
5 – Stakeholder perigoso: quando há poder e urgência, porém não existe
legitimidade; o stakeholder coercitivo (e possivelmente violento) para a
organização pode ser um perigo;
6 – Stakeholder dependente: grupo ou indivíduo que detém os atributos de
urgência e legitimidade, porém depende do poder de um outro stakeholder para
que suas reivindicações sejam levadas em consideração.

7 - Stakeholder definitivo: (quando o stakeholder possui poder, legitimidade e urgência, os gestores devem dar
atenção imediata e priorizada a este stakeholder).
Não stakeholder: (quando o indivíduo ou grupo não exerce alguma influência nem é influenciado pela operação
da organização).
Fonte: Mainardes, E. W., Alves, H., Raposo, M., & Domingues, M. J. (2010). Categorização por importância
dos stakeholders das Universidades. Revista Ibero Americana de Estratégia - RIAE, 9(3), 11.

A tipologia aplicada por Mitchell et al. (1997) popularizou-se entre os teóricos e praticantes
da teoria dos stakeholders. No entanto, segundo Mainardes et al. (2010), essas investigações
empíricas identificaram algumas limitações no modelo e resultados controversos e advertiram
quanto à discussão em relação à sua operacionalização, apesar de ser um modelo teórico
simples e claro.

Além disso, esse autores sublinham estudos de categorização de stakeholders em instituições
de ensino superior. Ainda que existam diversos trabalhos sobre o assunto, persistem também
questionamentos em relação à importância de cada stakeholder, quais deveriam ser
priorizados pelos gestores (Mainardes et al., 2010).

Os citados autores afirmam que a identificação dos vários públicos-alvo das instituições de
ensino superior não é tarefa fácil, visto que no processo de prestação de serviço de educação
são diversos os intervenientes, uns de forma direta, outros indiretamente. Acrescenta, ainda,
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que em estudos anteriores sobre o tema, os investigadores levaram em consideração somente
o serviço de ensino. Mas em sua concepção, o foco de uma instituição de ensino superior não
é apenas ensino, a pesquisa também requer atenção (Mainardes et al., 2010).

2.5.1 Categorização por importância dos stakeholders

O trabalho de Mainardes et al. (2010), desenvolvido em universidades públicas portuguesas,
resultou na identificação de 21 stakeholders, apresentados na Tabela 3:

Tabela 3 Stakeholders das universidades públicas portuguesas
1- Alunos
2 – Corpo docente e/ou investigadores
3 – Empregadores
4 – Empresas parceiras de investigação e desenvolvimento
5 – Governo nacional / Ministérios / agências de acreditação
6 – Município onde a universidade está localizada (poder público local)
7 – Funcionários não docentes
8 – Outras universidades e/ou instituições de ensino superior (públicas ou privadas)
9 – Comunidade da localidade onde a universidade está localizada (população, empresas, serviços)
10 – Escolas de nível secundário
11 – Famílias dos alunos
12 – Agentes de investigação e desenvolvimento (incubadoras, parques tecnológicos, agências de patentes,
centros de investigação, investigadores externos)
13 – Sociedade portuguesa em geral
14 – Alta gestão das universidades (equipe reitoral, conselho geral, Conselho de Reitores das Universidades
Portuguesas - CRUP)
15 – Ordens profissionais
16 – Financiadores privados (business angels, empresas de capital de risco, investidores)
17 – Associações empresariais/ comerciais
18 – Ex-alunos
19 – Comunidades científicas e suas publicações
20 – União Europeia
21 – Alunos estrangeiros
Fonte: Mainardes, E. W., Alves, H., Raposo, M., & Domingues, M. J. (2010). Categorização por importância dos
stakeholders das Universidades. Revista Ibero Americana de Estratégia - RIAE, 9(3), 15.

Os autores mencionaram algumas limitações do modelo stakeholder salience, problemas para
a elaboração da classificação dos stakeholders, “a falta de uma escala que possa determinar
qual stakeholder que efetivamente tem poder e/ou legalidade e/ou urgência” (Mainardes et al.,
2010, p. 27).

Nesse sentido, a sugestão apresentada pelo estudo como melhoria para o modelo foi a relação
de influência entre a Universidade e seus stakeholders, devendo ser avaliados de modo mais
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amplo, deixando de ser quatro categorias e passando a ser seis, o que é considerado pelos
autores como “uma classificação inédita” (Mainardes et al., 2010, p. 31).

a) Somente influencia a universidade (stakeholder regulador);
b) mais influência do que é influenciado pela universidade (stakeholder mandatário);
c) influencia e é influenciado pela universidade de modo equilibrado (stakeholder
parceiro);
d) mais é influenciado do que influencia a universidade (stakeholder passivo);
e) somente é influenciado pela universidade (stakeholder dependente);
f) não influencia e não é influenciado pela universidade (não stakeholder );

Diante do exposto, os autores afirmam que a categorização conforme o novo modelo
possibilita à gestão da organização elaborar planos de ação para cada stakeholder
especificamente.

Figura 4 A relação de influência entre a Universidade e seus stakeholders
Fonte: elaborada pela autora a partir de Mainardes, E. W., Alves, H., Raposo, M., & Domingues, M. J. (2010).
Categorização por importância dos stakeholders das Universidades. Revista Ibero Americana de Estratégia RIAE, 9(3), 04-43.

No presente trabalho é desenvolvida a pesquisa baseada no modelo de Mithcell et al. (1997),
levando-se em consideração algumas sugestões apresentadas pelo estudo de Mainardes et al.,
(2010). Como pode ser observado na Figura 5, o modelo foi adaptado para permitir sua
aplicação ao IFNMG Campus Arinos.
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Figura 5 Classificação e influência: o O IFNMG Campus Arinos e seus stakeholders..
Fonte: elaborada pela autora.

Faz-se necessário explicitar que a relação dos stakeholders identificados por Mainardes et al.
(2010) foi adaptada à realidade do objeto de estudo da pesquisa, que é o IFNMG, que possui
especificidades diferentes de uma universidade. Apesar de trabalhar com o ensino superior
nas modalidades tecnologia, bacharelado, licenciatura, especialização e mestrado, atuam
também na educação profissional técnica de nível médio integrado e não integrado, Formação
Inicial Continuada (FIC) e educação a distância.

A vastidão de cursos e níveis de ensino é justificada pela Lei nº 11.892, de 29/12/2008, que
cria, estabelece as finalidades e características dos IFs, ressalta a promoção da “integração e a
verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a
infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão”. Verticalização e
integração, segundo Frigotto (2019), são compromissos atribuídos aos IFs. Na sua concepção,
possuem conceitos e ações indissociáveis. O autor destaca que verticalizar a educação
significa:
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Ofertar, na mesma unidade, cursos da mesma área e/ou eixos em diferentes níveis, de
modo que, ao discente, seja oportunizada a possibilidade de perfazer, sem trocar de
instituição, um processo formativo desde o ensino médio até a pós-graduação; No
mesmo sentido, acrescenta implicações e/ou desafios da atuação docente nos mais
diferentes níveis de escolarização, bem como o compartilhamento e a otimização dos
espaços pedagógicos e em uma fusão de ambas as concepções; e a que relaciona
verticalização a um percurso formativo no qual discentes, docentes e todos os demais
sujeitos do processo, independentemente do grau de escolarização, possam, muito
além de ver otimizados os recursos, garantir a todos o direito a uma formação pública
qualificada pela atuação dos IFs nos arranjos produtivos locais (Frigotto, 2018, p.
230).
Nesse sentido, considerar as características particulares dessa instituição e dos diversos
stakeholders envolvidos vai de encontro à argumentação de Gomes & Gomes (2008) de que
as organizações públicas precisam compreender as expectativas de seus stakeholders, com o
propósito de prestar serviços eficazes e responsáveis, ou seja, identificar seus stakeholders a
fim de alinhar as estratégias de suas organizações com as expectativas dos stakeholders
(Bryson, 2004).

Para finalizar, insere-se o objeto de pesquisa para avaliar o papel e o desempenho dos
propósitos e processos do IFNMG Campus Arinos na percepção dos seus stakeholders.
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3 Ambiência da pesquisa

Este capítulo tem o intuito de pormenorizar o IFNMG Campus Arinos desde sua criação e seu
desenvolvimento ao longo de 10 anos de história.

3.1 O IFNMG Campus Arinos

O IFNMG possui, além de sua unidade administrativa na Reitoria, sediada em Montes ClarosMG, 12 unidades de ensino. São nove campi implantados estrategicamente nos municípios
mineiros de Almenara, Araçuaí, Arinos, Diamantina, Januária, Montes Claros, Pirapora,
Salinas e Teófilo Otoni. Dois campi avançados encontram-se em Janaúba e Porteirinha e o
Centro de Referência em Formação e Educação à Distância (CEAD) tem sua sede em Montes
Claros. E possui, atualmente, 120 polos de Educação a Distância, os quais incluem 96 polos
com oferta de cursos técnicos e de formação inicial e continuada no âmbito dos programas
Mediotec, Pró-funcionário, Rede e-Tec e Bolsa Formação/ Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego - Pronatec - e 24 polos com a oferta de cursos de graduação e pósgraduação lato sensu no âmbito do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Oficialmente, o Campus Arinos foi integrado ao IFNMG em 6 de janeiro de 2009, de acordo
com a portaria do Ministério da Educação (Portaria no 4, de 6 de janeiro de 2009), e está
situado na zona rural do município de Arinos-MG. A cidade possui grande área territorial, é o
sexto município mineiro em extensão territorial. Confronta com os seguintes municípios: ao
norte, Formoso; a leste, Buritis; ao sul, Uruana de Minas, Unaí e Riachinho; e a oeste, com a
Chapada Gaúcha e Urucuia. Está a 700 km de Belo Horizonte, 250 km de Brasília. Observase que o município está estrategicamente bem situado em relação à capital federal, sendo um
centro polarizador de desenvolvimento das cidades circunvizinhas do Vale do Urucuia.

A economia local se desenvolve a partir de atividades da pecuária, agricultura e o comércio
formado basicamente por micro e pequenas empresas cuja estrutura produtiva está alicerçada
ainda nas atividades de subsistência. A região vem passando por transformações
socioeconômicas a partir da melhoria da sua infraestrutura física, formação de mão de obra,
práticas empresariais e diversificação de produtos para atender às demandas crescentes do
mercado consumidor de bens e serviços.
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Nesse sentido, o IFNMG Campus Arinos tem o perfil agrícola. Iniciou suas atividades com
dois cursos: Técnico em Administração e Técnico em Informática, atuando em salas cedidas
pela prefeitura em uma escola do município, e até a chegada do seu corpo docente os
professores eram cedidos pela rede estadual. Após a construção da sua sede própria e
completo quadro de servidores docentes e técnicos administrativos, ampliou-se também o
número de cursos, incluídos os cursos Integrados de Técnico em Agropecuária e Técnico em
Informática. Em 2011 iniciaram-se os cursos superiores em Tecnologia em Produção de
Grãos e Tecnólogo em Gestão Ambiental, atuação com ensino a distância em cursos técnicos
disponibilizados pela Reitoria e também em programas como o PRONATEC com cursos FIC.

De acordo com o Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica
(SISTEC), no ano de 2018 o Campus Arinos atendeu ao quantitativo de matrículas, como
demonstrado na Tabela 4.

Tabela 4 Quantitativo de matrículas atendidas no IFNMG Campus Arinos em 2018
Cursos
Integrado
Concomitante
Subsequente
Total Cursos Técnicos
Bacharelados
Superior
Tecnologias
Especialização
Total Cursos Superiores
Total Geral n° de matrículas
Fonte: elaborada pela autora.
Técnicos

Presencial
344
1
6
351
404
132
0
536
887

Educação à Distância
0
440
432
872
0
0
5
5
877

Total
344
441
438
1.223
404
132
5
541
1.764

Segundo Frigotto (2018), a verticalização da educação básica à educação profissional é um
dos compromissos atribuídos aos IFs a partir da lei de criação dessas instituições. No Campus
Arinos a verticalização da oferta dos cursos pode ser observada na Tabela 5. Segundo o PDI,
para a escolha desses cursos considerou-se a realidade do campus, da comunidade acadêmica,
a disponibilidade, especificidade e titulações do corpo docente, para suas práticas
pedagógicas, e a demanda da sociedade.
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Tabela 5 Oferta de cursos do IFNMG Campus Arinos

Verticalização

Cursos
Administração
Administração

Modalidade
Técnico Concomitante / Subsequente – EAD
Bacharelado

Agropecuária
Produção de Grãos
Engenharia Agronômica

Técnico Integrado
Tecnologia
Bacharelado

Informática
Informática
Sistema de Informação

Técnico Integrado
Técnico Concomitante / Subsequente – EAD
Bacharelado

Meio Ambiente
Gestão Ambiental
Fonte: elaborada pela autora.

Técnico Integrado
Tecnologia

Para finalizar, o Campus Arinos atualmente conta com 57 servidores docentes, 53 servidores
técnicos administrativos e 30 terceirizados. Possui a seguinte infraestrutura: dois prédios com
salas de aulas destinadas ao ensino médio, um prédio para o ensino superior, uma biblioteca
com acervo bibliográfico de 2.486 obras e o número de 7.804 exemplares, um auditório, dois
ginásios poliesportivos, um prédio para o Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CDTI),
onde também funciona a gestão administrativa, um prédio destinado ao núcleo de assistência
ao educando e um prédio residencial para alunos internos.

3.2 Plano de Desenvolvimento Institucional do IFNMG

O primeiro PDI do IFNMG foi construído logo após a vigência da Lei 11.892, de 29 de
dezembro de 20083, passando a vigorar no período de 2009/2013. O segundo foi construído
em 2013 e foi válido de 2014 até 31 de dezembro de 2018. O desenvolvimento do terceiro
PDI com vigência de 2019 a 2023 foi conduzido pela Pró-reitoria de Desenvolvimento
Institucional, que coordena comissões formadas por servidores dos campi. A instituição
entende que a elaboração do PDI, por se tratar de um instrumento de planejamento, requer a
participação de toda a comunidade do IFNMG, pois ele representa a formalização das
expectativas e anseios de todos os seus atores (Instituto Federal Norte de Minas Gerais, 2019).
Ante o exposto, segundo o último PDI, a instituição busca, com base na adoção de uma
metodologia participativa de elaboração, avaliação e revisão, a implantação de um processo
sistemático de acompanhamento e avaliação. Essa prática possibilita a revisão desse

Lei 11892 de 29 de dezembro de 2008 – institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências.
3
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planejamento, sempre que necessário, com contribuições para criação de um plano que reflita
sobre o seu papel, sua identidade e o contexto regional no qual está inserido (Instituto Federal
Norte de Minas Gerais, 2019).

Nesse sentido, o instrumento PDI pretende nortear os caminhos a serem percorridos, definir as
prioridades para alocação de recursos e cumprir as metas físicas e financeiras estabelecidas na
proposta orçamentária da instituição. Então, no tocante ao cumprimento da legislação, o PDI
deverá conter os seguintes elementos em seu corpo (Instituto Federal Norte de Minas Gerais,
2019):

a)

Missão, objetivos e metas da instituição, em sua área de atuação, bem como seu
histórico de implantação e desenvolvimento, se for o caso;

b)

Projeto Pedagógico Institucional (PPI). É um instrumento teórico-metodológico que
define a política educacional para a instituição, norteando as ações voltadas para a
consecução de sua missão e de seus objetivos;

c)

cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e de cada um de seus
cursos;

d)

organização didático-pedagógica da instituição;

e)

perfil do corpo docente;

f)

organização administrativa da instituição;

g)

infraestrutura física e instalações acadêmicas;

h)

oferta de educação a distância, sua abrangência e polos de apoio presencial;

i)

oferta de cursos e programas de mestrado e doutorado;

j)

demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeiras.

Sendo assim, é importante ressaltar que os trabalhos realizados no desenvolvimento do PDI
procuram não se distanciar do que diz respeito à filosofia do IFNMG do seu compromisso
com a função social, bem como o desenvolvimento regional, contribuindo na composição e
consolidação de arranjos produtivos locais (Instituto Federal Norte de Minas Gerais, 2019).

Corroborando esse pensamento, Frigoto (2018) demonstra, no seu levantamento sobre
“produções de teses e dissertações sobre o desenvolvimento local”, a partir de estudos
realizados nas mais diferentes regiões do país onde se encontram unidades dos IFs, como tais
instituições estão engajadas no desenvolvimento local. E procura responder não só às

46

demandas do mercado de trabalho, qualificando a mão de obra, mas também à necessidade do
ser humano de novos conhecimentos.

Complementa ainda o autor Williams, (2017) que atualmente as organizações podem
beneficiar melhor seus stakeholders cumprindo além das suas responsabilidades econômicas,
legais e éticas, as responsabilidades discricionárias, que por sua vez dizem respeito aos papéis
sociais que as empresas desempenham na sociedade. Cumprir responsabilidades
discricionárias é voluntário, as organizações não serão consideradas antiéticas se não o
fizerem. No entanto, os stakeholders atualmente esperam tais atitudes das organizações muito
mais do que no passado. (Williams, 2017)

Portanto, a proximidade da instituição com a comunidade interna e externa, ou melhor
dizendo, seus stakeholders, é extremamente importante em relação ao levantamento das suas
expectativas. O acompanhamento sistemático das ações e a avaliação permitem a revisão do
planejamento sempre que necessário, promovendo a inclusão de contribuições para a criação
de um plano que realmente reflita os anseios das partes e, por fim, desenvolva uma relação de
mutualidade entre a instituição e seus stakeholders.
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4 Metodologia

Este capítulo objetivou apresentar os procedimentos metodológicos que foram utilizados no
estudo para investigar quais são as percepções dos stakeholders do IFNMG Campus Arinos
em relação aos propósitos e processos do campus. Para esse fim, optou-se pela caracterização
da pesquisa descritiva e exploratória, apresentando a unidade de análise, a forma como os
dados foram tratados e analisados, bem como os procedimentos utilizados para analisar os
dados e outras informações que possam conferir cientificidade ao trabalho realizado
(Bertucci, 2008). O intuito foi alcançar os objetivos propostos e responder à pergunta de
pesquisa (Collis & Hussey, 2005).

4.1 Caracterização da pesquisa

A pesquisa é fundamental para as atividades tanto comerciais quanto acadêmicas, tem
significados diferentes para pessoas diferentes. É consenso na literatura que a pesquisa é um
processo de investigação, de perguntas e que deve ser realizada de forma organizada,
sistemática, rigorosa nos processos, mas que, por sua vez, forneça um caminho lógico e
coerente para aumentar o conhecimento (Collis & Hussey, 2005).

Nessa linha, a escolha mais pertinente ao problema que se quer examinar é a pesquisa de
caráter descritiva e exploratória, uma vez que foi objeto de estudo o IFNMG Campus Arinos e
a percepção de seus stakeholders. Os estudos exploratórios têm a principal finalidade de
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas à formulação de problemas
mais precisos. Quando o tema escolhido é pouco explorado, são desenvolvidas com o objetivo
de proporcionar visão geral acerca de determinado fato. Já as pesquisas descritivas têm como
objetivo a descrição das características de determinada população ou o estabelecimento de
relações entre variáveis (Collis & Hussey, 2005; Gil, 1989).

Com efeito, Deslaurlers e Kerisit (2010) destacam vários fatores que influem na escolha e
elaboração do delineamento de pesquisa, que por sua vez podem variar não apenas em função
do objetivo da pesquisa, mas também segundo as possibilidades e os limites nos quais esta se
desenvolve. O método utilizado ou a maneira como os dados foram coletados e analisados
pelo pesquisador, o qualitativo, é mais subjetivo; busca obter entendimento de atividades
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sociais e humanas. O método quantitativo, normalmente, utiliza-se de dados coletados de uma
amostra e aplicação testes estatísticos para análises (Collis & Hussey, 2005).

A estratégia de pesquisa escolhida foi o estudo de caso, por possuir na sua principal essência a
busca por responder questões tipo “como” e “por que”, tendo o pesquisador pouco controle
sobre os eventos, sendo o foco em fenômenos contemporâneos inseridos em um contexto da
vida real (Yin, 2001). Permite também ao pesquisador aprofundamento em relação ao
fenômeno estudado, revelando nuanças difíceis de serem enxergadas. O autor alerta para o
fato de o estudo de caso, diferentemente do que muitos pensam, ser apenas uma estratégia
exploratória. No entanto, pode ser também descritiva e explanatória. O que não pode é ser
nem muito amplo nem tão limitado a ponto de se tornar um obviedade (Yin, 2001).

Ante o exposto, este estudo de caso, de característica qualitativo-quantitativa, buscou
compreender a percepção dos stakeholders do IFNMG Campus Arinos e visou aprofundar as
análises com vistas a cruzar os resultados encontrados e melhor compreendê-los.

4.2 Aplicação do modelo analítico da pesquisa

Para o desenvolvimento da pesquisa, optou-se por utilizar o modelo clássico proposto por
Mitchell et al. (1997) e aderir à análise da influência sugerida por Mainardes et al. (2010) em
seu estudo realizado em 11 universidades públicas portuguesas. É importante destacar que
este estudo identificou limitações do modelo stakeholders salience (Mitchell et al., 1997),
apesar de ser um modelo teórico muito utilizado na academia.

Uma das principais limitações identificadas pelos autores foi a falta de uma escala que
pudesse determinar qual stakeholder efetivamente tem poder e/ou legitimidade e/ou urgência.
Diante dessa e de outras lacunas, os autores escolheram realizar no estudo a categorização dos
dados utilizando outro método, no caso, a influência entre as partes. Sendo assim, propôs-se
um novo modelo para a teoria dos stakeholders, que estabelece as relações de influência entre
as partes.

Nesta pesquisa foram identificados e investigados 21 tipos de stakeholders das universidades
públicas de Portugal. Para a pesquisa em questão, houve a necessidade de adaptação, de forma
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empírica, à realidade do IFNMG Campus Arinos. Foram, então, investigados somente 11
tipos de stakeholders, conforme especificados na Tabela 6.

Tabela 6 Stakeholders do IFNMG Campus Arinos investigados
Stakeholder
1
Alunos
2
Corpo docente
3
Servidores técnicos administrativos
4
Gestão do Campus (Diretoria e Coordenação de Curso)
5
Famílias dos alunos
6
Egressos
7
Alta gestão (equipe reitoral)
8
Município (poder público local)
9
Escolas de nível secundário
10
Empresa parceira de investigação e desenvolvimento (SEBRAE)
11
Associações empresariais/ comerciais
Sebrae: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Fonte: elaborada pela autora.

Caráter da
pesquisa

Instrumentos
de pesquisa

Quantitativa
(Pesquisa survey)

Questionários
estruturados

Qualitativa

Entrevistas
semiestruturadas

Conforme demonstrado na Tabela 6, a pesquisa de caráter qualitativo foi realizada com base
em entrevistas semiestruturadas com os stakeholders, que constituem uma população
pequena. A pesquisa survey, de caráter quantitativo, foi feita a partir de questionários
estruturados e distribuídos entre os stakeholders.

Segundo Collis & Hussey (2005), survey é uma metodologia na qual uma amostra de sujeitos
é retirada de uma população e estudada para obterem-se inferências sobre essa população.
Quando a população é grande, é demorado e muito caro coletar dados sobre cada membro, o
que faz com que apenas uma amostra da população seja usada. Se essa amostra é
representativa, é possível usar técnicas estatísticas para demonstrar a probabilidade de que as
características da amostra também sejam encontradas na população, ou seja, pode ser possível
generalizar a partir das descobertas (Collis & Hussey, 2005).

A estrutura da entrevista e o questionário foram desenvolvidos em três partes, sendo que a
primeira pretendeu caracterizar os respondentes em qual grupo de stakeholders se enquadram,
utilizando os grupos de stakeholders de uma instituição de ensino identificados na pesquisa
desenvolvida por Mainardes, Alves, Raposo, & Domingues, (2010), e o tempo em que
mantêm o vínculo com a instituição. A segunda parte identificou a percepção dos
respondentes em relação ao poder, à legitimidade de suas solicitações e à urgência da
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instituição em atender às solicitações de cada um deles e qualificar em grau de importância
cada um deles, segundo os conceitos de Mitchell, Agle, & Woold, (1997). Na terceira parte
buscou-se atingir o objetivo da pesquisa de identificar as percepções e a avaliação dos
stakeholders do IFNMG Campus Arinos sobre os propósitos e processos instrucionais
utilizando para a elaboração das perguntas as principais diretrizes encontradas no PDI da
instituição.

4.3 Unidade de análise e observação e/ou população e amostra

A pesquisa fenomenológica costuma ser realizada em campo e o pesquisador procura não
tentar controlar qualquer aspecto do fenômeno (Collis & Hussey, 2005). No estudo em
questão, a unidade de análise é o IFNMG Campus Arinos, como exposto no capítulo 3.

Para a realização da pesquisa quantitativa, foi definida uma amostra dos tipos de stakeholders
estabelecidos anteriormente, que foram investigados por meio da pesquisa survey. Eles
constituíram um subgrupo da população e representaram o principal interesse do estudo. É
importante garantir que a amostra não tenha viés e seja representativa da população da qual é
retirada. Uma população, por sua vez, é qualquer grupo bem definido de pessoas ou itens que
estará sob consideração (Collis & Hussey, 2005) (Tabela 7).

Tabela 7 População e amostra dos stakeholders do IFNMG Campus Arinos: pesquisa quantitativa
Stakeholder

Caráter da
pesquisa

Instrumentos
de pesquisa

População

Amostra

Técnico: 1.223
Superior 541

90
82

57

36

53

35

11

10

1

Alunos

2

Corpo Docente

3
4

Servidores técnicos administrativos

5

Famílias dos alunos

1764

92

6

Egressos

1261

90

Gestão do Campus
Coordenação de Curso)

(Diretoria

Quantitativa
(Pesquisa
survey)
e

Questionários
estruturados

Fonte: elaborada pela autora.

O cálculo amostral realizado para definição do número da amostra informada na Tabela 7 foi
feito com intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 10%. O objetivo foi ter um
número confiável e mínimo de amostragem, para que a pesquisa fosse o mais próximo do real.
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Para a realização da pesquisa qualitativa, a amostragem ocorreu por julgamento, foram
definidos os entrevistados que representariam os grupos de stakeholders, conforme a Tabela
8. Nesse tipo de abordagem, o pesquisador mantém contato direto com o ambiente,
necessitando de um trabalho mais intensivo de campo. E difere da abordagem quantitativa por
não utilizar dados estatísticos como centro do processo de análise de um problema (Prodanov
& Freitas, 2013).

Tabela 8 Representantes dos stakeholders do IFNMG Campus Arinos: pesquisa qualitativa
Stakeholder

Caráter da
pesquisa

Instrumentos
de pesquisa

Representantes

7

Alta gestão (equipe reitoral)

Pró-Reitor de Ensino
Pró-Reitor de Administração
Pró-Reitor de Pesquisa

8

Município (poder público local)

9

Escolas de nível secundário

10

Empresa parceira de investigação e
desenvolvimento (SEBRAE)

Analista técnico do SEBRAE –
Responsável pelo escritório de Arinos

11

Associações empresariais/ comerciais

Presidente da Associação Comercial
e Industrial de Arinos (ACIA)

Qualitativa

Entrevistas
Secretária Municipal de Educação
semiestruturadas
Diretores das Escolas Estaduais de
Arinos

Fonte: elaborada pela autora.

Em suma, Prodanov e Freitas (2013) salientam que essas duas abordagens estão interligadas e
complementam-se e que o tipo de abordagem utilizada na pesquisa depende tanto dos
interesses do pesquisador como do tipo de estudo que será desenvolvido.

4.4 Técnica de coleta de dados

A despeito das técnicas de coleta dos dados, alguns autores discorrem sobre a importância da
escolha adequada do método para a captação de informações e características de situações
diferentes (Haguette, 1995). Vergara (2009) acrescenta que a interação com o campo pode
fazer diferença nos resultados alcançados por uma pesquisa, confirmando a necessidade de
adequação da construção e do uso de métodos de coleta de dados para responder ao problema
que suscitou.

Uma das técnicas escolhidas para a realização da pesquisa foi a entrevista semiestruturada, na
busca de mais aprofundamento com os tipos de stakeholders da instituição que tiverem uma
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população pequena para se determinar uma amostra. Após contato prévio com os
entrevistados e posterior aceite de livre participação, foram realizadas as entrevistas com o
uso de gravador de áudio.

A entrevista é definida como um processo de interação social entre duas pessoas na qual uma
delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o
entrevistado. As informações são obtidas por meio de um roteiro de entrevistas constando de
uma lista de pontos ou tópicos previamente estabelecidos, de acordo com uma problemática
central e que deve ser seguida (Haguette, 1995).

Ainda sobre essa questão, Vergara (2009) acrescenta sobre a estrutura de roteiro semiaberto,
que permite insights ao entrevistador durante a sua ocorrência, com a finalidade de enriquecer
o roteiro, inserindo ou excluindo perguntas. Adverte para o cuidado com perguntas que
encobrem o verdadeiro posicionamento do entrevistado a respeito de algo. Mas, ainda assim,
ou precisamente por isso, precisa ser bem organizado e da existência de um contexto lógico. É
um erro imaginar que de conversas soltas amadoramente conduzidas ou mal conduzidas se
possa extrair alguma análise mais profunda.

O pesquisador deve-se prevenir com possíveis ocorrências de viés tanto nos fatores externos
ao observador, tais como o próprio roteiro e o entrevistado, como na situação interacional
entre entrevistador e entrevistado e na pessoa do pesquisador (Haguette, 1995). As entrevistas
são fenômenos sociais complexos, que dizem respeito à objetividade e à subjetividade do
entrevistador e do entrevistado, bem como às realidades nas quais estão inseridos. Essas
características exigem cuidados para percebê-los e a consequência da ausência de cuidados é a
formulação de conclusões equivocadas. Nesse sentido, uma entrevista planejada, executada e
interpretada pelo pesquisador certamente alimenta a investigação com informações coerentes
e consistentes que, por sua vez, tem grandes chances de conduzir a conclusões adequadas
(Vergara, 2009).

Outro método utilizado na pesquisa para a coleta de dados no campo foi o questionário
aplicados tanto de forma impressa como on-line, em que foram convertidos conceitos a partir
da teoria dos stakeholders, utilizando o modelo sugerido por Mitchell et al. (1997) e adaptado
por Mainardes et al. (2010), com perguntas de forma a permitir a coleta de dados empíricos
relevantes para a análise (Babbie, 1999).
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De acordo com Vergara (2009), questionários são, em geral, usados em pesquisa cuja
abordagem seja quantitativa, mas também são utilizados como, por exemplo, suceder a uma
entrevista qualitativa, alimentar uma observação ou complementar uma pesquisa documental.
Do ponto de vista da formulação, é de fundamental importância que o questionário seja
baseado em referencial teórico sólido e que seja do tipo adequado ao problema investigado
(Vergara, 2009).

Esse referencial permitiu ao pesquisador, após a aplicação do questionário e o tratamento dos
dados que obteve no campo, refletir sobre as respostas, concluir sobre algo e dar resposta ao
problema (Vergara, 2009). Sendo assim, o formato de um questionário pode ser tão
importante quanto a natureza e a redação das perguntas, pois deve estar bem distribuído e não
amontoado. Um questionário mal formatado pode levar os respondentes a saltar perguntas,
confundi-los e, no extremo, se negar a responder (Babbie, 1999).

Ressalta-se, também, que foi realizado um pré-teste antes da aplicação da pesquisa em campo
com três respondentes, com o fito de identificar situações e particularidades importantes,
antes não observadas. Segundo Vieira (2009), “ninguém quer investir tempo e dinheiro em
uma pesquisa e depois constatar que não pode alcançar os objetivos propostos. É importante
testar e retestar o trabalho em todas as suas fases”.

4.5 Técnica de análise dos dados

Após a coleta dos dados, deu-se início à parte principal do projeto de pesquisa, a análise e
interpretação desses dados. Verificou-se se a amostra foi adequada e se as informações
recolhidas permitiram responder aos questionamentos e objetivos propostos para o projeto
(Collis & Hussey, 2005).

Também apresentou as limitações e as lacunas para estudos futuros. Em relação às
descobertas da pesquisa, a confiabilidade é um aspecto de sua credibilidade. Se a descoberta
pode ser repetida, ela é confiável, ou seja, se outro pesquisador replicar a pesquisa, os mesmos
resultados devem ser obtidos (Collis & Hussey, 2005).

Como na estratégia de estudo de caso vale-se de procedimentos de coleta de dados variados, o
processo de análise e interpretação pode, naturalmente, envolver diferentes modelos de

54

análise (Gil, 2002). Para os dados quantitativos, optou-se por análises estatísticas e, como a
base da pesquisa qualitativa é o significado, compreender o que significa determinado fator
para as pessoas pesquisadas é o mais importante, e não dimensões estatísticas.

Sendo assim, a indicação é a triangulação dessas informações para obter ao mesmo tempo
uma visão mais complexa e profunda do fenômeno. Ademais, segundo Marcondes & Brisola
(2014), a opção pela triangulação possibilita ao pesquisador complementar, com riqueza de
interpretações, a temática pesquisada, ao mesmo tempo em que possibilita que se aumente a
consistência das conclusões.
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5 Apresentação e Análise dos Resultados

Este capítulo destina-se a apresentar a análise e interpretação dos dados e os resultados
obtidos por meio da pesquisa realizada com os stakeholders do IFNMG Campus Arinos,
sobre suas percepções em relação aos propósitos e processos institucionais.

5.1 Outliers

A primeira análise realizada nesta seção é a identificação e remoção dos outliers ou dados
faltantes. Nesta pesquisa são usadas técnicas de estatística multivariada e, nesse caso, optouse por identificar os dados atípicos multivariados.
Essa detecção ocorre por meio do cálculo da Distância D2 de Mahalanobis para todos os
elementos da amostra. Além disso, também é calculado o valor do teste do X2 (qui-quadrado)
com a significância de 0,001 e com o número de graus correspondente ao número de variáveis
paramétricas da amostra. No caso específico desta pesquisa, o valor dos graus de liberdade é
65. Caso o valor da Distância D2 de Mahalanobis esteja acima do valor do teste do X2, esse
elemento da amostra é considerado um outlier multivariado. O valor de referência para a
descoberta dos outliers multivariados é de 105,99, que é o valor obtido pelo teste do X2.
A Tabela 9, a seguir, exibe o valor da Distância D2 de Mahalanobis para todos os casos da
amostra. Assim, é possível descobrir todos os casos com valor acima de 105,99.
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Tabela 9 Elementos da amostra e a distância D2 de Mahalanobis
Elemento
Valor do
da Amostra Teste do X2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

82,15960
38,42012
43,76452
40,35905
44,66550
39,61895
54,04024
75,95407
55,04742
61,59386
141,60854
42,98972
18,12223
43,64034
68,44313
117,58564
121,44754
38,31793
71,03167
106,82872
101,79776
54,65110
50,69235
19,95029
45,26749
43,82243
78,25211
45,32256
82,70907
57,11753
52,65989
57,44741
65,03543
24,49641
82,48724
24,49641
44,71304
18,49238
76,73825
59,14974
24,49641
74,23676
127,78850
39,34501
101,15669
116,60616
60,37332
47,84706
46,75601
98,74684
65,07026
60,34645

Elemento
da
Amostra
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Valor do
Teste do X2
46,15200
75,57034
29,86494
65,73293
69,00085
82,40856
104,29777
37,12711
42,28137
82,52344
67,07638
67,75218
60,38464
50,82079
36,01069
116,52088
102,52039
66,52453
42,60983
41,45508
129,69081
67,33680
67,17224
82,16664
19,98061
74,38233
19,25320
59,46283
29,34592
57,38315
45,80248
74,04020
30,56674
60,74332
24,33825
40,01965
29,44920
71,75719
42,16511
52,47127
35,51808
56,29315
44,18001
113,69558
40,44917
138,97607
49,71364
101,80288
9,08587
53,15895
73,86833
23,10151

Elemento
Valor do
da Amostra Teste do X2
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

63,06978
42,94880
8,72919
137,83050
101,04982
122,25781
34,09938
48,81787
23,72508
16,97945
61,25736
52,18594
23,04896
104,65582
56,03871
53,10042
160,69027
43,32927
63,99942
134,09791
44,54703
102,71411
102,33567
113,37412
93,44114
79,43279
146,90971
100,07001
48,27552
115,90279
122,67605
52,39316
87,57573
151,41519
24,99649
30,41619
10,42093
10,42093
36,11984
84,08622
30,65745
72,28647
79,42737
103,83046
75,06963
111,78636
67,27888
60,33727
79,02737
57,03205
114,37662
80,44147

Elemento
da
Amostra
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

Valor do
Teste do X2
42,09765
58,90384
50,30861
72,96601
127,74342
70,03248
108,91042
36,59830
45,14405
43,01013
68,64296
46,24977
41,32823
38,49219
57,65356
120,80554
53,11851
30,60292
87,87369
123,98528
171,19935
44,54731
65,19684
35,71030
19,40008
42,18736
8,72919
79,97860
41,90468
53,25980

15,74365
44,67417
43,01952
82,90341
41,64304
61,32353
62,03039
76,81730
116,90322
56,82012
29,62677
87,61349
79,02402
79,21532
108,12872
86,88324
35,42126
30,56009
59,54055

Continua
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Tabela 9
Elementos da amostra e a distância D2 de Mahalanobis - conclui
Elemento
Valor do
da Amostra Teste do X2
53
26,58171
54
52,41162
55
23,19196
56
52,41162
57
52,41162
58
52,41162
59
9,69138
60
109,88584
61
80,53495
62
102,80674
63
61,42257
64
96,25409
65
84,56727
66
76,14612
67
48,32392
68
50,04876
69
39,68191
70
121,53549
71
47,03144
72
48,40946
73
84,96977
74
48,85859
75
111,19422
76
83,86006
77
95,84805
78
76,92708
79
35,26394
80
29,37898
81
67,35075
82
11,68255
83
99,39963
84
52,91241
85
77,83507
86
16,43171
87
58,13259
88
37,16318
Fonte: dados da pesquisa.

Elemento
da
Amostra
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

Valor do
Teste do X2
69,88886
27,95611
37,95420
77,72278
24,93640
29,80345
66,81924
46,63102
60,56906
9,67216
99,83025
110,41699
75,58317
118,51827
57,20837
70,81013
32,23255
70,15108
115,08111
80,01315
130,51477
125,93724
102,74682
45,79927
62,27861
78,40658
64,02357
70,77157
98,99914
52,19146
139,73259
147,25630
134,30137
57,53285
79,23873
75,18726

Elemento
Valor do
da Amostra Teste do X2
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

36,94785
72,31338
40,43685
43,01478
130,15581
31,79985
24,35760
48,80506
29,29264
108,13096
63,51639
73,84085
85,02297
67,78280
80,45531
157,29841
95,72234
74,39021
111,66024
58,62947
74,54995
64,07087
52,14153
68,83326
83,90286
32,46824
41,91195
102,03786
43,35148
88,62298
85,84767
95,54333
50,38075
64,47810
31,73732
42,09765

Elemento
da
Amostra
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

Valor do
Teste do X2
32,09717
123,97488
23,78783
82,80222
42,86889
21,65595
87,47332
26,70183
32,09379
85,72709
63,15497
61,58208
55,15051
37,48508
63,13144
49,36778
49,28465
59,14056
53,25389
54,45135
22,30157
62,04103
45,14748
46,28772
80,84981
28,80749
81,60497
52,24724
33,05947
64,83999
35,46596
26,04335
11,73904

Os itens da amostra – 295, 296 e 297 – não possuem o valor D2 de Mahalanobis, em virtude
de que têm uma questão em branco, configurando-se como dado faltante.

Os resultados indicam a existência de sete outliers relativos aos seguintes elementos da
amostra4: casos 11, 16, 17, 20, 43, 46, 60, 70, 75, 104, 109, 132, 134, 152, 154, 159, 161, 162,
171, 172, 173, 196, 181, 183, 194, 201, 204, 206, 207, 210, 222, 227, 233, 238, 244, 247, 269,
271, 280, 284, 285, 306, 312 e 318.
4

São os elementos em itálicos e sublinhado na Tabela 9.
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Ao final, com a retirada dos 44 outliers multivariados, a amostra passou a contar com 305
casos.

5.2 Normalidade

Outra verificação que ocorre na análise de dados, e mais especificamente no tratamento dos
dados, diz respeito ao teste de normalidade da amostra. Nesse caso, foram analisadas as 65
variáveis numéricas – paramétricas – que compõem parte da amostra.

A verificação da normalidade ocorreu por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov, já que a
amostra é composta de mais de 50 elementos (Pestana & Gageiro, 2000). A seguir, a Tabela
10 exibe os resultados obtidos.

Tabela 10 Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov
Questão
Estat. Df
Eu percebo que sou importante para o IFNMG.
,205 302
Eu percebo que o IFNMG é muito importante para mim.
,352 302
Eu percebo que o IFNMG desenvolve muitas atividades importantes.
,219 302
Eu percebo que o que eu faço é importante para o IFNMG.
,172 302
Eu percebo que as minhas solicitações ao IFNMG devem ser atendidas rapidamente.
,173 302
Tem exposto na sua missão, a razão da sua existência, o propósito ou motivo pelo qual ,182 302
foi criado, o papel que desempenha para suas partes interessadas e orienta suas ações.
Nesse sentido eu tenho conhecimento sobre a missão do IFNMG, que é amplamente
Tem o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) como o documento que expressa a ,134 302
missão, a visão, os valores, os propósitos e definições estratégicas da instituição. Eu
tenho conhecimento dessa informação e, inclusive, participei de alguma forma da sua e
Sempre respeita à pluralidade das ideias e das aptidões, buscando fortalecer de forma ,172 302
ética as relações institucionais.
Incentiva sempre a gestão participativa, o compromisso da comunidade acadêmica na ,183 302
definição e promoção de políticas institucionais.
Promove intensamente a inclusão de um público que historicamente está à margem das
,175 302
políticas de formação para o trabalho.
Tem o compromisso de contribuir para o desenvolvimento social e econômico da região ,216 302
e atua nesse sentido.
Possui transparência na tomadas de decisões e publicidade das atividades acadêmicas, ,169 302
tanto no que diz respeito às atividades de ensino, pesquisa e extensão e às ações
estratégicas do Campus Arinos.
Mantém sempre o diálogo com a comunidade e com isso constrói mecanismos e ,152 302
estratégias de atendimento às demandas da comunidade.
Estimula frequentemente às ações que visem sustentabilidade e preservação ambiental.
,177 302
Os princípios filosóficos que norteiam as práticas acadêmicas do IFNMG Campus
Arinos são ofertar educação profissional e tecnológica, formando e qualificando ,183 302
cidadãos com vistas à atuação profissional nos diversos setores da economia com ênfase
no d

Sig.
,000
,000
,000
,000
,000
,000

,000

,000
,000
,000
,000
,000

,000
,000
,000

continua
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Tabela 10
Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov
As ofertas de cursos são fortemente orientadas com o objetivo de fortalecer os arranjos
produtivos e o desenvolvimento socioeconômico cultural local.
Nos cursos há grande interação nas ações entre ensino, pesquisa e extensão.
A infraestrutura é adequada ao funcionamento dos cursos, de modo que possam cumprir
as funções acadêmicas, científicas e sociais.
Realiza frequentemente eventos: seminários, congressos para troca de experiências,
conhecimentos e relacionamentos na área.
Estimula sempre a realização de ações que visam à diminuição da reprovação e da
evasão como: monitorias, tutorias e cursos de nivelamento.
Proporciona inclusão social nos seus processos de seleção de alunos para os cursos
ofertados.
As propostas curriculares dos cursos buscam a construção do conhecimento
fundamentada em metodologias de ensino que estimulam a formação do discente de
forma ética, responsável, autônoma e criativa, conforme os professores apresentam
sempre nos planos de
Oferece formação humana e cidadã complementar à formação acadêmica
Oferece opções para conhecimento e formação cultural: música, teatro, cineclube, dança,
folclore, etc.
O Centro de Línguas é muito importante para a promoção do aprendizado da língua
inglesa e espanhola para alunos e pessoas da comunidade.
Estimula o desenvolvimento de pesquisas para o atendimento de demandas sociais, do
mundo do trabalho e da produção, com impactos na indústria e comércio locais e
contribuição para o desenvolvimento local e regional.
Estabelece fortes parcerias/convênios com institutos federais, universidades e
instituições de pesquisa públicas e privadas proporcionando maior integração e troca de
experiências entre grupos de pesquisa das várias instituições e desenvolvimento de proje
Estimula sempre a captação de recursos para pesquisas objetivando melhorar a
infraestrutura destinada à pesquisa no campus.
Apoia e estimula sempre a participação de discentes em eventos científicos, bem como a
submissão de artigos científicos a congressos e revistas.
Integra o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, seus interesses e
necessidades, estabelecendo mecanismos que inter-relacionam o saber acadêmico e o
saber popular.
Promove eventos de extensão para a comunidade externa e interna do campus.
Busca e divulga sempre estágio e emprego aos discentes e/ou egressos.
Busca novas parcerias com instituições públicas, organizações não governamentais,
SEBRAE-MG e empresas privadas para uma atuação conjunta, no sentido de
desenvolver ações extensionistas.
Promove visitas técnicas e gerenciais de alunos e professores às empresas/ instituições.
Vem conseguindo boas oportunidades para treinamento de alunos pela atuação da
Empresa Júnior.
Atua nas empresas da região para que recebam, com facilidade, os alunos para realização
de estágio.
Promove cursos de Educação a Distância de formação continuada para as comunidades
interna e externa.
A comunicação entre os servidores é muito boa e flui perfeitamente.
Possui um sistema integrado de gestão acadêmica que funciona e é muito utilizado tanto
pelos servidores como pelo os alunos.
O site é atualizado periodicamente e eu consigo encontrar todas as informações que
preciso.
Promove o fortalecimento da sua marca a partir de divulgação institucional intensa tanto
internamente quanto externamente.

,174

302

,000

,159
,178

302
302

,000
,000

,202

302

,000

,183

302

,000

,187

302

,000

,173

302

,000

,174
,158

302
302

,000
,000

,192

302

,000

,190

302

,000

,153

302

,000

,177

302

,000

,178

302

,000

,161

302

,000

,176
,150
,168

302
302
302

,000
,000
,000

,198
,146

302
302

,000
,000

,180

302

,000

,190

302

,000

,164
,185

302
302

,000
,000

,157

302

,000

,173

302

,000

continua
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Tabela 10
Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov - conclui
Questão
Estat. Df
Promove divulgação dos cursos e da instituição somente nos períodos de processos ,163 302
seletivos.
Viabiliza por meio das parcerias com empresas, cooperativas, outras instituições, a ,174 302
realização: Dia de Campo, implanta unidades demonstrativas de transferência de
tecnologias, capacitações, oficinas e oportuniza, além dos produtores rurais da região,
aos
É um centro de referência na oferta do ensino de qualidade na região.
,302 302
Favorece mais desenvolvimento para a cidade, crescimento econômico, aumento do
,261 302
comércio e dos negócios.
Possui infraestrutura física que atende perfeitamente às práticas pedagógicas e são ,175 302
adequados para acessibilidade.
Dispõe de laboratórios bem equipados e adequados às aulas práticas.
,167 302
A biblioteca possui ótimo acervo literário que atende perfeitamente às demandas dos ,163 302
discentes.
Oferece espaços esportivos muito bons e suficientes para as práticas.
,232 302
Propicia serviço de segurança bom o suficiente para a população acadêmica
,194 302
Estimula e sensibiliza a participação da comunidade acadêmica ao processo de avaliação ,185 302
das ações desenvolvidas no campus e abre espaço para sugestões e avaliações
espontâneas.
Proporciona sempre discussões, de confrontação da missão, objetivos e políticas ,209 302
institucionais e seus programas estruturantes com o que vem, de fato, sendo realizado.
Possui um Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) ,178 302
atuante e auxilia a comunidade acadêmica com relação às necessidades especiais do
discente.
Promove sempre projetos que proporcionam aos discentes com necessidades específicas ,176 302
condições necessárias para seu desenvolvimento escolar.
Possui bolsas de Assistência Estudantil como transporte, moradia alimentação, entre ,240 302
outras, que são extremamente importantes para garantir a permanência dos alunos e
conter a evasão.
Oferece serviços médicos bons e suficientes para o atendimento à população acadêmica.
,166 302
Procura identificar as dificuldades de seus egressos e coletar informações de mercado, ,147 302
com o intuito de aprimorar seus cursos e formar profissionais cada vez mais qualificados
para o exercício de suas atribuições.
Mantêm registros atualizados dos egressos contendo, além dos dados pessoais, ,142 302
informações sobre sua situação profissional e formação acadêmica complementar.
Mantém um contato constante dos egressos com os atuais alunos.
,150 302
Tem sido muito prejudicado pela crise econômica.
,240 302
Exerce interação com o mercado e a sociedade para gerar recursos e crescer.
,153 302
Deve incentivar e aprimorar o empreendedorismo de alunos e egressos.
,200 302
O transporte oferecido para acesso ao campus atende às necessidades dos alunos.
,206 302
A cidade oferece modalidades esportivas, satisfatórias para os alunos e os cidadãos.
,133 302
A cidade oferece boas condições de lazer para os estudantes.
,117 302
Fonte: dados da pesquisa.

Sig.
,000
,000

,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

,000
,000

,000
,000

,000
,000

,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

A partir da análise da Tabela 10, pode-se concluir que ocorre a violação da distribuição
normal para todas as variáveis. O p-valor é significativo e no teste de Kolmogorov e Smirnov
esse resultado rejeita a hipótese Ho, o qual afirma que a amostra segue distribuição normal.

Em função dos resultados obtidos, as técnicas estatísticas a serem utilizadas nesta pesquisa
devem ser resistentes quando existe a violação da normalidade da amostra.
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5.3 Características da amostra e perfil dos entrevistados

A etapa seguinte da análise de dados é a descrição da natureza da amostra a partir do
detalhamento das variáveis que a compõem e dos seus valores.

Assim, essas características e detalhes são mostrados na Tabela 11.

Tabela 11 Características da amostra
Variável
demográfica
Gênero

Idade

Grupo de
Stakeholder da
Instituição

Tempo de Vínculo
com a Instituição

Escolaridade

Tipo de curso aluno
atual

Tipo de curso de exaluno (egresso)

Característica da amostra
Feminino
Masculino
Menos de 18 anos
19 a 28 anos
29 a 39 anos
40 a 50 anos
51 a 61 anos
A partir de 62 anos
Alunos
Corpo docente
Servidores Técnicos Administrativos
Gestão do Campus (Diretoria e Coordenação de Curso)
Família de alunos
Egressos (Ex-alunos)
Comunidade
Menos de 1 ano
Mais de 1 a 3 anos
Mais de 3 a 6 anos
Mais de 6 a 9 anos
10 anos ou mais
Ensino médio incompleto
Ensino médio completo
Ensino superior completo ou incompleto
Especialização completa ou incompleta
Mestrado completo ou incompleto
Doutorado completo ou incompleto
Técnico Integrado ao Ensino Médio
Técnico subsequente/concomitante
EAD (Técnico ou FIC)
Superior (Bacharelado ou Tecnólogo)
Não respondeu
Técnico Integrado ao Ensino Médio
Técnico subsequente/concomitante
EAD (Técnico ou FIC)
Superior (Bacharelado ou Tecnólogo)
Não respondeu
Total de questionários válidos

Fonte: dados da pesquisa

Frequência
Absoluta
174
131
73
125
67
34
4
2
193
24
23
6
30
28
1
25
160
85
29
6
80
26
136
31
20
12
75
3
2
122
103
2
39
18
6
240
305
elementos

Frequência
Relativa
57,0%
43,0%
23,9%
41,0%
22,0%
11,1%
1,3%
0,7%
63,3%
7,9%
7,5%
2,0%
9,8%
9,2%
0,3%
8,2%
52,5%
27,9%
9,5%
2,0%
26,2%
8,5%
44,6%
10,2%
6,6%
3,9%
24,6%
1,0%
0,7%
40,0%
33,8%
,7
12,8
5,9
2,0
78,4%
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A partir da análise da Tabela 11 é possível concluir que a amostra foi composta
predominantemente de mulheres (57%) até 29 anos (aproximadamente dois terços do total de
respondentes). Além disso, a maioria dos respondentes era de alunos do campus com tempo
de relacionamento entre um e três anos com a instituição e a grande maioria dos entrevistados
tinha até o curso superior completo.

Em relação ao tipo de curso que os alunos estão fazendo atualmente, o maior grupo foi
classificado como superior, podendo ser tecnólogo ou bacharelado. No caso dos egressos, o
maior grupo foi relativo ao curso técnico subsequente ou concomitante.

Na pesquisa qualitativa, a Tabela 12 apresenta o perfil dos entrevistados e em qual grupo de
stakeholders da instituição pertence. Sendo assim, o respondente E1 representa empresa
parceira de investigação e desenvolvimento, E2 o poder público local, E4 a associação
empresarial/ comercial. E3, E5 e E6 representam as escolas de nível secundário e os E7, E8 e
E9 representam a alta gestão, ou seja, a equipe da reitoria.

Tabela 12 Perfil dos entrevistados
Entrevistado

Função / Cargo

E1
Analista Técnico do SEBRAE – Responsável pelo escritório de Arinos
E2
Secretária Municipal de Educação
E3
Diretor da Escola Estadual Garibaldina Fernandes Valadares
E4
Presidente da Associação Comercial e Industrial de Arinos (ACIA)
E5
E5 – Diretor da Escola Estadual Professor Benevides
E6
E6 - Diretora da Escola Estadual Major Saint Clair Fernandes Valadares
E7
Pró-Reitor de Ensino
E8
Pró-Reitor de Administração
E9
Pró-Reitor de Pesquisa
Fonte: dados da pesquisa.

Quanto tempo tem
vínculo com IFNMG
(anos)
6
10
7
2
10
10
7
10
10

As entrevistas foram agendadas previamente, sendo realizadas em locais escolhidos pelos
participantes (em seus locais de trabalho), buscando-se um ambiente tranquilo, para que o(a)
entrevistado(a) pudesse falar livremente. As entrevistas com os pró-reitores foram realizadas
por videoconferência via Hangouts em horários e dias diferentes para a entrevista, de acordo
com a disponibilidade dos entrevistados. Inicialmente foi informado o objetivo da pesquisa e
solicitou-se a assinatura no termo de consentimento livre e esclarecido sobre a concordância
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com a entrevista, garantia do anonimato dos participantes e a ciência de que os dados serão
utilizados para fins científicos.

5.4 Distribuição da frequência dos construtos

Essa etapa da análise de dados apresenta a distribuição de frequência dos construtos,
detalhando as opções assinadas pelos respondentes para cada uma das 65 questões
paramétricas presentes no instrumento de coleta de dados.

Essas características e detalhes são mostrados na Tabela 13, a seguir.
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Tabela 13 Distribuição de frequência dos construtos
Discordo
totalmente
Freq
%
Eu percebo que sou importante para o IFNMG.
Eu percebo que o IFNMG é muito importante
para mim.
Eu percebo que o IFNMG desenvolve muitas
atividades importantes
Eu percebo que o que eu faço é importante para
o IFNMG.
Eu percebo que as minhas solicitações ao
IFNMG devem ser atendidas rapidamente.
Tem exposto na sua missão a razão da sua
existência, o propósito ou motivo pelo qual foi
criado, o papel que desempenha para suas partes
interessadas e orienta suas ações. Nesse sentido,
eu tenho conhecimento sobre a missão do
IFNMG e ela é amplamente divulgada dentro e
fora da instituição nos meios de comunicação.
Tem o Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) como o documento que expressa a
missão, a visão, os valores, os propósitos e
definições estratégicas, da instituição. Eu tenho
conhecimento dessa informação e, inclusive,
participei de alguma forma da sua elaboração.
Sempre respeita a pluralidade das ideias e das
aptidões, buscando fortalecer de forma ética as
relações institucionais.
Incentiva sempre a gestão participativa, o
compromisso da comunidade acadêmica na
definição e promoção de políticas institucionais.

Discordo
bastante
Freq
%

Discordo
Nem concordo,
Concordo
parcialmente nem discordo
parcialmente
Freq
%
Freq
%
Freq
%

Concordo
bastante
Freq
%

Concordo
totalmente
Freq
%

5
2

1,6%
0,7%

5
1

1,6%
0,3%

15
0

4,9%
0,0%

40
10

13,1%
3,3%

85
47

27,9%
15,4%

45
59

14,8%
19,3%

110
186

36,1%
61,0%

3

1,0%

2

0,7%

3

1,0%

8

2,6%

75

24,6%

92

30,2%

122

40,0%

5

1,6%

4

1,3%

12

3,9%

38

12,5%

85

27,9%

65

21,3%

96

31,5%

4

1,3%

10

3,3%

20

6,6%

51

16,7%

79

25,9%

50

16,4%

91

29,8%

3

1,0%

6

2,0%

24

7,9%

38

12,5%

94

30,8%

76

24,9%

64

21,0%

34

11,1%

24

7,9%

44

14,4%

70

23,0%

64

21,0%

33

10,8%

36

11,8%

5

1,6%

10

3,3%

14

4,6%

43

14,1%

86

28,2%

74

24,3%

73

23,9%

3

1,0%

9

3,0%

18

5,9%

43

14,1%

95

31,1%

79

25,9%

58

19,0%

Continua
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Tabela 13
Distribuição de frequência dos construtos
Discordo
totalmente
Freq
%
Promove intensamente a inclusão de um público
3
1,0%
que historicamente está à margem das políticas
de formação para o trabalho.
Tem o compromisso de contribuir para o
2
0,7%
desenvolvimento social e econômico da região e
atua nesse sentido.
Possui transparência na tomadas de decisões e
2
0,7%
publicidade das atividades acadêmicas, tanto no
que diz respeito às atividades de ensino,
pesquisa e extensão e às ações estratégicas do
Campus Arinos.
Mantém sempre o diálogo com a comunidade e
3
1,0%
com isso constrói mecanismos e estratégias de
atendimento às demandas da comunidade.
Estimula frequentemente as ações que visem a
4
1,3%
sustentabilidade e preservação ambiental.
Os princípios filosóficos que norteiam as
práticas acadêmicas do IFNMG campus Arinos
são ofertar educação profissional e tecnológica,
formando e qualificando cidadãos com vistas na
2
0,7%
atuação profissional nos diversos setores da
economia com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico local.

Discordo
bastante
Freq
%
7
2,3%

Discordo
Nem concordo,
Concordo
parcialmente nem discordo
parcialmente
Freq
%
Freq
%
Freq
%
12
3,9%
41
13,4%
94
30,8%

Concordo
bastante
Freq
%
79
25,9%

Concordo
totalmente
Freq
%
69
22,6%

4

1,3%

11

3,6%

21

6,9%

62

20,3%

87

28,5%

118

38,7%

8

2,6%

22

7,2%

43

14,1%

88

28,9%

76

24,9%

66

21,6%

7

2,3%

30

9,8%

62

20,3%

89

29,2%

59

19,3%

55

18,0%

3

1,0%

12

3,9%

37

12,1%

83

27,2%

76

24,9%

88

28,9%

2

0,7%

9

3,0%

28

9,2%

89

29,2%

86

28,2%

89

29,2%

Continua
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Tabela 13
Distribuição de frequência dos construtos
Discordo
totalmente
Freq
%
As ofertas de cursos são fortemente orientadas
1
0,3%
com o objetivo de fortalecer os arranjos
produtivos
e
o
desenvolvimento
socioeconômico cultural local.
Nos cursos há grande interação nas ações entre
5
1,6%
ensino, pesquisa e extensão.
A infraestrutura é adequada ao funcionamento
2
0,7%
dos cursos, de modo que possam cumprir as
funções acadêmicas, científicas e sociais.
Realiza frequentemente eventos: seminários,
2
0,7%
congressos para troca de experiências,
conhecimentos e relacionamentos na área.
Estimula sempre a realização de ações que
3
1,0%
visam à diminuição da reprovação e da evasão
como: monitorias, tutorias e cursos de
nivelamento.
Proporciona inclusão social nos seus processos
3
1,0%
de seleção de alunos para os cursos ofertados.
As propostas curriculares dos cursos buscam a
2
0,7%
construção do conhecimento fundamentada em
metodologias de ensino que estimulam a
formação do discente de forma ética,
responsável, autônoma e criativa, conforme os
professores apresentam sempre nos planos de
ensino.
Oferece
formação
humana
e
cidadã
4
1,3%
complementar à formação acadêmica.

Discordo
bastante
Freq
%
3
1,0%

Discordo
Nem concordo,
Concordo
parcialmente nem discordo
parcialmente
Freq
%
Freq
%
Freq
%
13
4,3%
31
10,2%
92
30,2%

Concordo
bastante
Freq
%
81
26,6%

Concordo
totalmente
Freq
%
84
27,5%

7

2,3%

25

8,2%

54

17,7%

78

25,6%

68

22,3%

68

22,3%

8

2,6%

18

5,9%

45

14,8%

79

25,9%

78

25,6%

75

24,6%

6

2,0%

14

4,6%

32

10,5%

75

24,6%

86

28,2%

90

29,5%

10

3,3%

29

9,5%

35

11,5%

88

28,9%

75

24,6%

65

21,3%

5

1,6%

9

3,0%

33

10,8%

79

25,9%

77

25,2%

99

32,5%

3

1,0%

14

4,6%

46

15,1%

91

29,8%

82

26,9%

67

22,0%

5

1,6%

10

3,3%

36

11,8%

97

31,8%

73

23,9%

80

26,2%

Continua
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Tabela 13
Distribuição de frequência dos construtos
Discordo
totalmente
Freq
%
Oferece opções para conhecimento e formação 12
3,9%
cultural: música, teatro, cineclube, dança,
folclore, etc.
O Centro de Línguas é muito importante para a
3
1,0%
promoção do aprendizado da língua inglesa e
espanhola para alunos e pessoas da comunidade.
Estimula o desenvolvimento de pesquisas para o
3
1,0%
atendimento de demandas sociais, do mundo do
trabalho e da produção, com impactos na
indústria e comércio locais e contribuição para o
desenvolvimento local e regional.
Estabelece fortes parcerias/convênios com
6
2,0%
institutos federais, universidades e instituições
de pesquisa públicas e privadas proporcionando
mais integração e troca de experiências entre
grupos de pesquisa das várias instituições e
desenvolvimento de projetos em conjunto.
Estimula sempre a captação de recursos para
4
1,3%
pesquisas, objetivando melhorar a infraestrutura
destinada à pesquisa no Campus
Apoia e estimula sempre a participação de
4
1,3%
discentes em eventos científicos, bem como a
submissão de artigos científicos a congressos e
revistas.
Integra o ensino e a pesquisa com as demandas
2
0,7%
da sociedade, seus interesses e necessidades,
estabelecendo mecanismos que inter-relacionam
o saber acadêmico e o saber popular.

Discordo
bastante
Freq
%
24
7,9%

Discordo
Nem concordo,
Concordo
parcialmente nem discordo
parcialmente
Freq
%
Freq
%
Freq
%
37
12,1%
46
15,1%
72
23,6%

Concordo
bastante
Freq
%
51
16,7%

Concordo
totalmente
Freq
%
62
20,3%

2

0,7%

11

3,6%

35

11,5%

77

25,2%

73

23,9%

104

34,1%

6

2,0%

16

5,2%

46

15,1%

103

33,8%

79

25,9%

52

17,0%

7

2,3%

23

7,5%

63

20,7%

85

27,9%

66

21,6%

55

18,0%

3

1,0%

27

8,9%

46

15,1%

99

32,5%

67

22,0%

59

19,3%

9

3,0%

20

6,6%

43

14,1%

91

29,8%

73

23,9%

65

21,3%

3

1,0%

20

6,6%

61

20,0%

95

31,1%

76

24,9%

48

15,7%

Continua
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Tabela 13
Distribuição de frequência dos construtos
Discordo
totalmente
Freq
%
a
6
2,0%

Promove eventos de extensão para
comunidade externa e interna do campus.
Busca e divulga sempre estágio e emprego aos
discentes e/ou egressos.
Busca novas parcerias com instituições públicas,
organizações não governamentais, SEBRAEMG e empresas privadas para uma atuação
conjunta, no sentido de desenvolver ações
extensionistas.
Promove visitas técnicas e gerenciais de alunos
e professores às empresas/instituições.
Vem conseguindo boas oportunidades para
treinamento de alunos pela atuação da Empresa
Júnior.
Atua nas empresas da região para que recebam,
com facilidade, os alunos para realização de
estágio.
Promove cursos de Educação a Distância de
formação continuada para as comunidades
interna e externa.
A comunicação entre os servidores é muito boa
e flui perfeitamente
Possui um sistema integrado de gestão
acadêmica que funciona e é muito utilizado
tanto pelos servidores como pelo os alunos.
O site é atualizado periodicamente e eu consigo
encontrar todas as informações que preciso.

Discordo
bastante
Freq
%
12
3,9%

Discordo
Nem concordo,
Concordo
parcialmente nem discordo
parcialmente
Freq
%
Freq
%
Freq
%
21
6,9%
51
16,7%
88
28,9%

Concordo
bastante
Freq
%
70
23,0%

Concordo
totalmente
Freq
%
57
18,7%

15

4,9%

23

7,5%

26

8,5%

66

21,6%

72

23,6%

56

18,4%

47

15,4%

2

0,7%

6

2,0%

21

6,9%

41

13,4%

80

26,2%

69

22,6%

86

28,2%

12

3,9%

16

5,2%

24

7,9%

28

9,2%

83

27,2%

63

20,7%

79

25,9%

13

4,3%

14

4,6%

23

7,5%

76

24,9%

79

25,9%

54

17,7%

46

15,1%

14

4,6%

19

6,2%

28

9,2%

58

19,0%

90

29,5%

52

17,0%

44

14,4%

3

1,0%

10

3,3%

19

6,2%

45

14,8%

70

23,0%

78

25,6%

80

26,2%

13

4,3%

18

5,9%

43

14,1%

57

18,7%

84

27,5%

45

14,8%

45

14,8%

7

2,3%

11

3,6%

33

10,8%

57

18,7%

99

32,5%

57

18,7%

41

13,4%

14

4,6%

14

4,6%

35

11,5%

60

19,7%

78

25,6%

51

16,7%

53

17,4%

Continua
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Tabela 13
Distribuição de frequência dos construtos
Discordo
totalmente
Freq
%
Promove o fortalecimento da sua marca a partir
5
1,6%
de divulgação institucional intensa tanto
internamente quanto externamente.
Promove divulgação dos cursos e da instituição 12
3,9%
somente nos períodos de processos seletivos.
Viabiliza por meio das parcerias com empresas,
6
2,0%
cooperativas, outras instituições, a realização:
Dia
de
Campo,
implanta
unidades
demonstrativas de transferência de tecnologias,
capacitações, oficinas e oportuniza, além dos
produtores rurais da região, aos estudantes, o
acesso ao conhecimento de alta tecnologia, seja
na participação destes eventos seja em estágios
nessas empresas.
É um centro de referência na oferta do ensino de
2
0,7%
qualidade na região.
Favorece mais desenvolvimento para a cidade,
2
0,7%
crescimento econômico, aumento do comércio e
dos negócios.
Possui uma infraestrutura física que atende
3
1,0%
perfeitamente as práticas pedagógicas e são
adequados para acessibilidade.
Dispõe de laboratórios bem equipados e
6
2,0%
adequados às aulas práticas.
A biblioteca possui um ótimo acervo literário
7
2,3%
que atende perfeitamente às demandas dos
discentes.
Oferece espaços esportivos muito bons e
2
0,7%
suficientes para as práticas.

Discordo
bastante
Freq
%
10
3,3%

Discordo
Nem concordo,
Concordo
parcialmente nem discordo
parcialmente
Freq
%
Freq
%
Freq
%
31
10,2%
58
19,0%
91
29,8%

Concordo
bastante
Freq
%
63
20,7%

Concordo
totalmente
Freq
%
47
15,4%

12

3,9%

23

7,5%

48

15,7%

71

23,3%

64

21,0%

74

24,3%

15

4,9%

20

6,6%

62

20,3%

90

29,5%

68

22,3%

44

14,4%

3

1,0

4

1,3%

12

3,9%

58

19,0%

65

21,3%

161

52,8%

3

1,0

2

0,7%

28

9,2%

69

22,6%

64

21,0%

137

44,9%

1

0,3%

19

6,2%

25

8,2%

96

31,5%

76

24,9%

85

27,9%

18

5,9%

20

6,6%

52

17,0%

88

28,9%

52

17,0%

69

22,6%

18

5,9%

30

9,8%

55

18,0%

80

26,2%

60

19,7%

55

18,0%

7

2,3%

5

1,6%

24

7,9%

74

24,3%

67

22,0%

126

41,3%

Continua
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Tabela 13
Distribuição de frequência dos construtos
Discordo
totalmente
Freq
%
Propicia serviço de segurança bom o suficiente
3,9%
12
para a população acadêmica.
Estimula e sensibiliza a participação da
4
1,3%
comunidade acadêmica ao processo de
avaliação das ações desenvolvidas no campus e
abre espaço para sugestões e avaliações
espontâneas.
Proporciona sempre discussões, de confrontação
3
1,0%
da missão, objetivos e políticas institucionais e
seus programas estruturantes com o que vem, de
fato, sendo realizado.
Possui um Núcleo de Atendimento 70as Pessoas
3
1,0%
com Necessidades Específicas (NAPNE)
atuante e auxilia a comunidade acadêmica com
relação às necessidades especiais do discente.
Promove sempre projetos que proporciona aos
2
0,7%
discentes
com
necessidades
específicas
condições necessárias para seu desenvolvimento
escolar
Possui bolsas de assistência estudantil como
3
1,0%
transporte, moradia alimentação, entre outras,
que são extremamente importantes para garantir
a permanência dos alunos e conter a evasão.
Oferece serviços médicos bons e suficientes
8
2,6%
para o atendimento à população acadêmica.
Procura identificar as dificuldades de seus 12
3,9%
egressos e coletar informações de mercado, no
intuito de aprimorar seus cursos e formar
profissionais cada vez mais qualificados para o
exercício de suas atribuições.

Discordo
bastante
Freq
%
10
3,3%

Discordo
Nem concordo,
Concordo
parcialmente nem discordo
parcialmente
Freq
%
Freq
%
Freq
%
21
6,9%
38
12,5%
86
28,2%

Concordo
bastante
Freq
%
70
23,0%

Concordo
totalmente
Freq
%
68
22,3%

10

3,3%

18

5,9%

61

20,0%

102

33,4%

69

22,6%

41

13,4%

19

6,2%

23

7,5%

61

20,0%

111

36,4%

60

19,7%

28

9,2%

7

2,3%

14

4,6%

50

16,4%

78

25,6%

79

25,9%

74

24,3%

12

3,9%

23

7,5%

54

17,7%

95

31,1%

70

23,0%

49

16,1%

3

1,0%

6

2,0%

11

3,6%

67

22,0%

82

26,9%

133

43,6%

24

7,9%

29

9,5%

55

18,0%

82

26,9%

55

18,0%

52

17,0%

11

3,6%

31

10,2%

81

26,6%

82

26,9%

50

16,4%

38

12,5%

Continua
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Tabela 13
Distribuição de frequência dos construtos - conclui
Discordo
totalmente
Freq
%
Mantém registros atualizados dos egressos
8
2,6%
contendo, além dos dados pessoais, informações
sobre sua situação profissional e formação
acadêmica complementar.
Mantém contato constante dos egressos com os 16
5,2%
atuais alunos.
Tem sido muito prejudicado pela crise
7
2,3%
econômica.
Exerce interação com o mercado e a sociedade
6
2,0%
para gerar recursos e crescer
Deve
incentivar
e
aprimorar
o
2
0,7%
empreendedorismo de alunos e egressos
O transporte oferecido para acesso ao Campus 22
7,2%
atende às necessidades dos alunos
A cidade oferece modalidades esportivas, 28
9,2%
satisfatórias para os alunos e os cidadãos.
A cidade oferece boas condições de lazer para 57
18,7%
os estudantes.
Fonte: dados da pesquisa.

Discordo
bastante
Freq
%
15
4,9%

Discordo
Nem concordo,
Concordo
parcialmente nem discordo
parcialmente
Freq
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Nas subseções a seguir foram realizadas as análises das distribuições de frequências que mais
se destacaram na Tabela 13, explorando cada construto separadamente e realizando a
triangulação das análises sob a perspectiva dos stakeholders respondentes da pesquisa
qualitativa em relação a esses mesmos construtos.

5.4.1 Percepção de poder, legitimidade e urgência do stakeholder

O construto da percepção de poder, legitimidade e urgência do stakeholder é composto das
seguintes afirmativas:

a) Eu percebo que sou importante para o IFNMG.
b) Eu percebo que o IFNMG é muito importante para mim.
c) Eu percebo que o IFNMG desenvolve muitas atividades importantes
d) Eu percebo que o que eu faço é importante para o IFNMG.
e) Eu percebo que as minhas solicitações ao IFNMG devem ser atendidas rapidamente.

Em relação à autoavaliação sobre a sua importância para o IFNMG, a grande maioria dos
respondentes – mais de 75% de todos os respondentes – se considera de alguma forma –
mesmo que parcialmente – importante para a instituição. A opção de respostas mais escolhida
pelos respondentes foi “concordo totalmente”, com 36,1% de todas as respostas.

De outro lado, também foi feita a afirmativa sobre a importância do IFNMG para o
respondente. Nesse caso, os resultados são muito positivos, pois, mais de 95% dos
respondentes consideram que essa instituição é importante para eles em algum nível. Ressaltase, ainda, que a opção mais marcada pelos respondentes e que representa mais de 60% de
todos os respondentes é “concordo totalmente”, o que enfatiza a força dessa percepção por
parte dos entrevistados.

Sobre a importância das atividades desenvolvidas pelo IFNMG, os resultados são também
coerentes com os encontrados na questão anterior: aproximadamente 95% dos respondentes
consideram as atividades desenvolvidas pela instituição como sendo importantes – apesar de
mostrar diferentes graus de concordância. A opção mais escolhida foi “concordo totalmente”,
mas com valor de 40,0%, bem menor do que o registrado na questão anterior.
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A questão “eu percebo que o que eu faço é importante para o IFNMG”, os itens com maior
número de respostas foi “concordo totalmente” (31,5% das respostas), “concordo
parcialmente” (27,9%) e “concordo bastante” (21,3% das respostas). Assim, verificou-se que
mais de 80% das respostas se concentraram nessas três opções e, novamente, a opção
“concordo fortemente” foi a mais que exibiu maior frequência, indicando alto nível de
concordância por parte dos respondentes.

No caso da rapidez no atendimento às solicitações do respondente no IFNMG, as respostas
indicam que a grande maioria deles – mais de 70% - considera que elas devam ser atendidas
rapidamente. A opção que apresentou a preferência dos respondentes foi “concordo
totalmente”, com 29,8% do total de respostas.

No que se refere às entrevistas, questionados se consideravam importantes para o IFNMG,
como stakeholders todos os entrevistados responderam sim, são importantes e justificaram
suas afirmações de diferentes maneiras:

[...] nós temos feito muitas coisas juntos e podemos ainda fazer muitas atividades,
determinar marcos voltados para o desenvolvimento local, na questão do
empreendedorismo, na inovação, já fazemos e podemos fazer mais, e até mesmo é um
dos pontos que nos faz estar aqui instalados dentro da instituição, justamente por
termos esse olhar. Claro que cada instituição tem a sua missão, os seus modos
operantes as suas vocações e suas limitações. Mas dentro da nossa vocação nossa
missão a gente pode fazer muita coisa junto. Então o SEBRAE é importante para o
instituto (E1, 2019).
O entrevistado E2 reafirmou a parceria que o município mantém com o campus e citou que é
o único município que possui campus do IFNMG que oferece transporte gratuito para os
alunos da instituição.

Para os entrevistados E3, E5 e E6, que representam as instituições de ensino de nível médio e
fundamental, tais escolas são importantes para o IFNMG Campus Arinos, na medida em que
os alunos da instituição saem das escolas em que estes representantes trabalham. Por isso,
cobram aproximação maior por parte do instituto, para quebrar a resistência de alguns alunos
e até servidores das escolas, envolvendo-os em projetos de extensão para o fortalecimento das
relações.
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De acordo com os respondentes representantes da reitoria, eles se consideram importantes
para os campi, pois as estratégias traçadas em cada pró-reitoria com suas especificidades são
pensadas de forma macro e são executadas nos campi, e assim buscam atender às
necessidades e atingir os objetivos da instituição.

Então a gente pensa a instituição, eu não estou no dia a dia para ver acontecer, mas se
eu tenho um canal de dialogo para perceber o que eu preciso aprimorar, quando a
gente busca criar uma unidade de pensamento institucional que contribua para dizer
essa é a concepção de ensino da educação do IFNMG tem ou deveria ter ou que a
gente está trabalhando para construir. Então eu me sinto como parte integrante, mas
não como parte mais importante que qualquer outra parte. Eu acho que o desafio da
gestão é fazer com que todo mundo compreenda o seu papel e trabalhe todos juntos
para cumprir os objetivos e como ninguém gera lucro, no nosso caso, todos possam
trabalhar para contribuir na construção de um mundo melhor, mais justo, mais
fraterno, mais solidário, para que a partir da sua formação possa empreender de forma
mais qualificada para a sociedade (E7, 2019).
Somos importantes sim, a gente trabalha aqui toda a parte orçamentária financeira, nós
trabalhamos conjuntamente e a gente procura atender diante de todo o cenário,
estamos buscando fazer o planejamento orçamentário para que o Campus possa
desenvolver suas atividades e atender os alunos com êxito (E8, 2019).
[...] a pró-reitoria de pesquisa é importante porque ela dá o start para todas as nossas
unidades as políticas de pesquisa da instituição e essas políticas de pesquisa são as
políticas que serão executadas na área de cada campi com as características de cada
região com as ações que irão colaborar para que a instituição alcance a sua missão e
colabore objetivamente com o objetivo do desenvolvimento social da área de
abrangência de cada cidade. Uma outra ação da atuação da pró-reitoria é o estímulo da
verticalização do ensino na instituição como a oferta de pós graduação lato sensu e
stricto senso, vai diretamente atender a comunidade externa e a oferta de pósgraduação para os nossos servidores vai diretamente atender a nossa comunidade
interna na prestação de um serviço público de melhor qualidade e vai oportunizar a
nós e aos colegas que possam atender a comunidade externa (E9, 2019).
Quanto à importância do campus para os stakeholders, em suas percepções eles responderam
que sim, é importante, uma vez que proporciona ensino de qualidade, gratuito, os alunos não
têm que sair da cidade para fazer graduação e atende também os alunos da região.
Consequentemente, movimenta o comércio local, qualifica a mão de obra e proporciona
desenvolvimento da cidade.

Quando os alunos chegam para estudar no Instituto eles precisam de moradia,
alimentação, transporte é um ciclo, o comércio está girando, então uma instituição
depende da outra (E4, 2019).
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[...] é na nossa diversidade que os nossos potenciais despertam, essa diversidade que o
IFNMG possui, que a gente tem que aprender a lidar com mundos tão contraditórios
que nos faz ser uma instituição tão rica como somos. O Campus Arinos, com certeza, é
importante para o noroeste de Minas, por ser uma instituição que é múltipla, em
qualquer lugar tem um papel importante, no norte de Minas junto com outras regiões
que são ceifadas com desigualdades sociais, tem muitos alunos que se não estivesse no
instituto talvez nunca tivesse condições de ter acesso ao um ensino de qualidade e isso
vai fazer diferença para ele e para a sua família (E7, 2019).
Nós acreditamos que sim, sem dúvida os campi são os braços e as pernas das próreitorias sem as unidades, os estudantes, os docentes, os pesquisadores nossas ações
não existiriam. Os campi que executam as ações, então, com certeza todas as unidades
são de extrema importância para instituição e é assim que a instituição consegue
alcançar a sua missão e contribuir com o desenvolvimento local, social e da região em
que estão inseridos (E9, 2019).
Sendo assim, de acordo com os dados apresentados e a fundamentação das falas dos
entrevistados, é explícito que o construto em questão valida as pessoas que fizeram parte da
pesquisa como realmente stakeholder da instituição, conforme o conceito de Mitchell et al.
(1997), que os stakeholders devem ser identificados a partir dos atributos de poder,
legitimidade e urgência.

5.4.2 O Plano de Desenvolvimento Institucional

O construto PDI é formado pelos consecutivos indicadores.

a) Tem exposto na sua missão, a razão da sua existência, o propósito ou motivo pelo qual
foi criado, o papel que desempenha para suas partes interessadas e orienta suas ações.
Nesse sentido, eu tenho conhecimento sobre a missão do IFNMG e ela é amplamente
divulgada dentro e fora da instituição nos meios de comunicação.
b) Tem o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) como o documento que expressa
a missão, a visão, os valores, os propósitos e definições estratégicas, da instituição. Eu
tenho conhecimento dessa informação e, inclusive, participei de alguma forma de sua
elaboração.

No conhecimento sobre a missão do IFNMG e a sua divulgação dentro e fora da instituição,
os respondentes consideram que a instituição tem exposto a sua missão, pois mais de 75% das
respostas estão concentradas nas opções “concordo parcialmente” (30,8% das respostas –
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opção mais respondida), “concordo bastante” (24,9% das respostas) e “concordo totalmente”,
com 21% de todas as preferências.

Nas entrevistas, questionados se a missão do IFNMG é amplamente divulgada e a
comunidade acadêmica tem conhecimento dela, os entrevistados demonstraram percepções
convergentes em alguns pontos e diferentes em outros, de acordo com o grupo ao qual
pertence. É comum nas respostas o reconhecimento de que o IFNMG é uma instituição
importante para a cidade, à comunidade em si, e mesmo de forma simples tem o entendimento
de qual o objeto da missão.

No entanto, E1 acredita que o aluno não consegue, até mesmo por sua falta de maturidade,
compreender bem a importância da instituição e tudo que pode ser desenvolvido dentro dela.
E não destaca o problema na divulgação, mas uma questão cultural no desenvolvimento de
um trabalho, como exposto na próxima fala:

Um ponto que podemos analisar é que na nossa região, talvez, a gente tenha alunos
que não acredita nele mesmo, para ele alcançar uma cadeira em uma instituição como
o IFNMG, talvez seja uma questão mais cultural, ele pensa que é muito para ele, ao
passo que não, está aqui, o instituto é nosso, pode usar. Talvez seja um trabalho mais
de autoestima, mostrar as possibilidades, o instituto está aqui com esse propósito fazer
um trabalho de resgate, buscar parcerias com as escolas, as secretarias, mostrar ao
aluno que ele pode, ele consegue e o instituto está aqui justamente para atender ele
nesse quesito acredito que seja nessa linha, não só de divulgação, mas de
empoderamento dos alunos (E1, 2019).
Esse pensamento de desenvolvimento de projetos para o preparo dos alunos para o ingresso
nos cursos do IFNMG foi compartilhado nos depoimentos dos diretores das escolas estaduais
de ensino fundamental e médio. E6 comenta que a instituição poderia ser mais aberta e dar
mais oportunidades para a comunidade e para que os alunos permaneçam na instituição.

Na visão do entrevistado E4 a missão poderia ser mais divulgada para toda a comunidade e
melhorar o acesso com o empresário. E sugeriu o desenvolvimento de algumas práticas com
alunos, que possam se aproximar mais das empresas.

Contudo, os respondentes E7, E8 e E9 concordam que a missão poderia ser mais divulgada
dentro da instituição, que a comunidade como um todo não tem esse amplo conhecimento da
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missão, mas as pessoas que estão mais envolvidas com as atividades de gestão possuem
claramente essa compreensão. Como exemplificado no depoimento:

Embora que de forma simplória eles sabem entender qual o objeto da nossa missão,
tem uma noção, mas de forma contextualizada eu acredito, o que a gente pensa dentro
do nosso PDI eles não têm isso claro, quem está mais distante das atividades de gestão
ou outros órgãos de colegiados, não tem esse conhecimento como aqueles que estão
envolvidos. Sem dúvida é importante o conhecimento, para a gente alcançar nossa
missão, nossos valores têm que ter o envolvimento de todos embora eu também
ressalto que esses que não tem o alto conhecimento não é que não estão envolvidos
não, eles são envolvidos e muito envolvidos, na verdade é só a falta de conhecimento
mesmo do que está no PDI. Talvez uma divulgação onde está escrito isso, o porquê
estamos fazendo, todos vão saber que está escrito no nosso PDI, então penso que a
divulgação é muito importante (E9, 2019).
5.4.2.1 Participação na elaboração do PDI

Ainda sobre o construto do PDI, o indicador de conhecimento do plano pelos entrevistados, o
resultado é diferente do obtido na questão anterior sobre o indicador de conhecimento da
missão na percepção dos entrevistados. As opções de discordância da afirmativa em conjunto
com a opção neutra (“nem concordo e nem discordo”) foi a opção com o maior número de
respostas – 23,0% do total. Percebe-se que os stakeholders pesquisados são indiferentes a essa
afirmação de que conhecem o documento ou de alguma forma já participou da sua elaboração.

A pergunta referente à participação da elaboração do PDI, na entrevista, foi realizada apenas
para os respondentes representantes da equipe da reitoria. Foi questionado também se eles
concordavam com a maneira como o plano foi elaborado e se achavam que poderiam ter mais
participação da comunidade acadêmica.

Como todos os respondentes faziam parte da gestão, todos participaram ativamente da
elaboração do último PDI com a vigência de 2019 a 2023. Foram unânimes em dizer que
houve significativo avanço na construção do último PDI em termos de participação e
relataram que tiveram mais tempo para planejamento.

E9 refere que a grande diferença do segundo para o terceiro PDI foi o feedback nas
discussões. No entanto, acreditam que ainda é possível melhorar muito a participação das
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pessoas e evidenciam a importância dessa participação, como pode ser confirmado no
depoimento:

[...] mesmo sendo parte integrante da gestão, eu penso que alguma decisão autocrática
que a gestão toma acaba desestimulando as pessoas a participarem de outras coisas.
Isso é algo que devemos melhorar, aperfeiçoar, posso dar um exemplo, remoção ex
officio quando acontece, e ela não está pautada claramente no interesse público, as
pessoas começam a desacreditar na gestão. E ao desacreditar na gestão deixa de
participar, isso é uma consequência (E7,2019).
5.4.3 Os valores institucionais do IFNMG

O construto valores institucionais é formado pelos seguintes itens:

a) Sempre respeita a pluralidade das ideias e das aptidões, buscando fortalecer de forma
ética as relações institucionais;
b) incentiva sempre a Gestão Participativa, o compromisso da comunidade acadêmica na
definição e promoção de políticas institucionais;
c) promove intensamente a inclusão de um público que historicamente está à margem das
políticas de formação para o trabalho;
d) tem o compromisso de contribuir para o desenvolvimento social e econômico da
região e atua nesse sentido;
e) possui transparência na tomadas de decisões e publicidade das atividades acadêmicas,
tanto no que diz respeito às atividades de ensino, pesquisa e extensão e às ações
estratégicas do Campus Arinos;
f) mantém sempre o diálogo com a comunidade e com isso constrói mecanismos e
estratégias de atendimento às demandas da comunidade;
g) estimula frequentemente as ações que visam sustentabilidade e preservação ambiental.

Abordando a pluralidade de ideias e das aptidões, fortalecendo de forma ética as relações
institucionais, mais de 75% dos respondentes consideram que o IFNMG age dessa forma. A
opção “concordo parcialmente” foi a que apresentou o maior número de respostas – 28,2% no
total -, seguida da opção “concordo bastante” – 24,3% - e pela opção “concordo totalmente”,
com 23,9% da preferência dos entrevistados.
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Os respondentes, também em sua grande maioria – mais de 75% – consideram – mesmo que
parcialmente – que a instituição sempre incentiva a gestão participativa da comunidade
acadêmica na definição e promoção das políticas institucionais. A opção “concordo
parcialmente” foi a mais respondida, sendo escolhida por 31,1% de todos os respondentes.
Outro item mensurado pela pesquisa foi a promoção intensa da inclusão de um público
segregado para a formação das políticas de formação para o trabalho. Nesse caso, novamente,
a grande maioria dos respondentes considera que o IFNMG realiza esse tipo de ação e mais de
75% das respostas se concentraram nas opções “concordo parcialmente” (30,8% das
respostas), “concordo bastante” (25,9%) e “concordo totalmente” (22,6% das respostas).

O indicador sobre o compromisso de contribuir e a sua efetiva atuação para o
desenvolvimento social e econômico da região possui uma visão muito positiva por parte dos
respondentes. Mais de 85% deles, ou seja, a sua grande maioria concorda com a afirmação
sobre a atuação e o compromisso do IFNMG acerca do desenvolvimento econômico e social
da região. Isso também se reflete na opção mais assinalada, que é “concordo totalmente”, com
38,7% do total de respostas.
A afirmativa “possui transparência na tomada de decisões e publicidade das atividades
acadêmicas, tanto no que diz respeito às atividades de ensino, pesquisa e extensão, quanto às
ações estratégicas do Campus Arinos” também obteve alto nível de concordância, pois mais
de 75% dos respondentes manifestaram algum nível de concordância com essa afirmativa. A
opção mais marcada foi “concordo parcialmente”, com 28,9% do total de respostas.
Para a maioria dos entrevistados – mais de 2/3 deles –, o IFNMG sempre mantém o diálogo
com a comunidade, construindo mecanismos e estratégias de atendimento às demandas da
comunidade. A opção que apresentou o maior número de respostas foi “concordo
parcialmente”, sendo escolhida por 29,2% de todos os respondentes.

Em relação ao estimulo de ações que visem à sustentabilidade e preservação ambiental, a
percepção dos respondentes é a de que a instituição realmente age dessa forma, pois a opção
que foi a mais respondida foi “concordo totalmente”, com 28,9% das respostas, seguida das
opções “concordo parcialmente” (27,2% das escolhas) e “concordo bastante”, com 24,9% do
total. Essas três opções foram as escolhas de mais de 80% dos entrevistados.
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Em geral, é possível constatar que a percepção dos respondentes sobre os valores
institucionais do IFNMG é altamente positiva.

No tocante ao cumprimento dos valores institucionais trabalhados no IFNMG, os
entrevistados representantes da reitoria foram questionados se encontravam facilidades e
dificuldades na prática das suas ações institucionais e na tomada de decisões. E8 não registrou
dificuldades na prática da gestão e declarou que procura atender a todos os campi da melhor
maneira possível.

Já E7 menciona a transparência como o principal desafio da gestão e considera que ela
estimula as pessoas a participarem, gera um sentimento de pertencimento e faz com que todas
as informações cheguem com mais celeridade ao maior número de pessoas possíveis.

Nesse sentido E7, reafirma que o importante é que a informação seja pública e notória e que
uma das dificuldades encontradas, como, por exemplo, a geográfica, por se tratar de vários
campi em regiões diferentes, pode ser amenizada pela potencialização das tecnologias de
informação, fazendo com que as pessoas se sintam parte do processo decisório. E para isso a
transparência é um elemento fundamental.

Acrescenta algumas questões importantes de serem debatidas, como a construção da
identidade dos institutos federais, que possui uma organização única e uma lei que foi criada
há pouco mais de 10 anos. Para o aparato público institucional, é pouco tempo, porque o que
se planeja muitas vezes não se consegue colocar em prática. Existe uma distância entre o
planejamento e a possibilidade de execução, existe mudança de governo, ministro, de
secretário, de reitor e todas essas mudanças na gestão acabam fazendo com que a instituição
caminhe mais em uma direção ou em outra.

E E7, afirma também que as pró-reitorias devem trabalhar juntas, que as decisões sejam
amplamente debatidas e que o exercício da gestão seja um exercício de rever a prática o
tempo inteiro, aprender a escutar, ouvir o que o campus tem a dizer, e não impor o que tem de
executar.

O entrevistado E9 classifica como fáceis as decisões que são pautadas em regulamentos da
instituição. construídos de forma participativa, que possuem processos padronizados. Segundo
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ele, essas decisões são relativamente fáceis de serem resolvidas por ter um histórico, uma
regulamentação, um embasamento técnico.

E qualifica como decisões difíceis aquelas que ainda não foram discutidas previamente nos
comitês dos campi, que de alguma forma irão executar as atividades. As decisões classificadas
como medianas têm algumas dificuldades na tomada de decisão, por conta das pessoas, das
representações e dos comitês. E por não estarem regulamentadas, padronizadas, não têm o
fluxo bem desenhado e, consequentemente, não têm sustentação.

5.4.3.1 Sustentabilidade ambiental

De acordo com os depoimentos dos entrevistados, a sustentabilidade ambiental é uma
preocupação do IFNMG. Ressalta E8 que a gestão trabalhou com esse pensamento desde a
sua implantação, como, por exemplo, o aproveitamento de água da chuva e reflorestamento.
Foram citadas ações realizadas pela instituição e com outras parcerias, como o trabalho com
resíduos sólidos.

Ainda assim, os respondentes E3 e E5 fizeram sugestões acerca de projetos de extensão para
preservação dos rios e nascentes da região.

Aqui em Arinos e grande sertão nós temos inúmeras nascentes e essas nascentes são
todas em veredas e o instituto pode fazer uma pesquisa de forma aprofundada para
preservação dessas nascentes. Com propostas para os proprietários preservar e revitalizar.
O instituto tem um corpo técnico capacitado para isso. O projeto de expedição às
nascentes poderia envolver, além da questão ambiental, a cultural, conversando com os
ribeirinhos, levantando suas histórias, o vínculo desses ribeirinhos com a terra, com o
ambiente em que eles vivem, podemos observar que a maioria deles estão ligados a essas
nascentes. Enfim, tem muitas histórias muita coisa para falar sobre a região, eu acho que
daria um levantamento de um documentário fantástico e uma fonte bibliográfica para o
próprio instituto, como também para nós de Arinos (E3, 2019).
[...] poderia desenvolver algo maior envolvendo a comunidade. Por exemplo, nós temos
muitos rios no entorno de Arinos ter um programa para revitalizar, fazer projetos de
extensão voltados par isso, como também a coleta de lixo, reciclável. Outros exemplos de
pesquisas que no instituto tem condições de desenvolver, como sistemas de gotejamento,
temos muitos pequenos produtores, seria uma forma de ajudá-los com hortas orgânicas,
levar esses técnicos e alunos incentivá-los a desenvolver mais a agricultura familiar,
desenvolver mais a pesquisa lá dentro das chácaras para melhorar a vida da comunidade,
como a captação de água, a preservação do meio ambiente, a questão da exploração do
Buriti. Enfim, pode ir além do instituto e assim sua missão ia aparecer mais, os meninos

82

iam querer também estar lá para saber na prática o que poderia mudar, não seriam
grandes coisas, são pequenas coisas que darão grandes resultados, muitas vezes o
agricultor não desenvolve uma horta orgânica porque ele não sabe como fazer. Observo
no curso de meio ambiente que eles fazem muita coisa, mas fica dentro do próprio
instituto. E lá tem condição, tem profissionais capacitados para isso (E5, 2019)
A partir desses depoimentos, observou-se que há preocupação da comunidade com a
preservação ambiental da região, especificamente as bacias hidrográficas. E veem na
instituição um aliado para essa questão a partir do desenvolvimento de projetos envolvendo a
comunidade.

O entrevistado E7 acrescenta que não adianta falar de sustentabilidade ambiental na teoria,
tem que ser um exemplo, e a instituição tem condições para isso. Acredita que se deve ir além
da prática, do debate e pensar de que forma o campus contribui para que tenha ações mais
sustentáveis, mais ambientalmente corretas.

Por fim, o respondente E9 complementa que já existem projetos na pró-reitoria de pesquisa
nessa área de sustentabilidade ambiental de recuperação, inclusive projetos com fomento
institucional nessa área de desenvolvimento tecnológico juntamente com a sustentabilidade
ambiental. Mas ele vê também a necessidade de um esforço da instituição em outras frentes,
como as energias eólicas e fotovoltaicas.

5.4.3.2 Aprimoramento ético

Abordados sobre se o IFNMG Campus Arinos desenvolve atividades objetivando o
aprimoramento ético, em relação aos públicos internos e da sociedade, todos os respondentes
relataram que a postura ética é algo inerente nas ações e atividades desenvolvidas pela
instituição. E E7 e E9 fizeram ponderações interessantes:

O desafio é compreender que ética não é assunto apenas para ser discutido na
disciplina de ética, e sim perpassa em todas as disciplinas. Eu vejo que essa concepção
tem que estar impregnada na instituição. Eu não sou o senhor da verdade, mas acredito
sim, que o debate ético a formação integral do ser humano. A formação educacional
me obriga a ter uma formação ética, eu tenho que interagir com o meio ambiente, com
o outro e comigo mesmo, essa formação tem que ser garantida para que a gente possa
crescer (E7, 2019).
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Internamente temos aqui as comissões de ética que têm um papel em alguns momentos
de julgamento, mas perante as suas atribuições, têm um papel de divulgação de
compreensão da ética do serviço público federal. E junto à comunidade externa tem
uma atuação muito tímida da instituição para não dizer que é inexistente, é claro que a
gente tem algumas ações vinculadas aos NAPNE de combate ao bullying ao racismo
ações internas para o nosso discente e os nossos servidores e colaboradores e para o
público externo as ações são bem tímidas ou inexististes (E9, 2019).
A ética é um dos valores da instituição expressos em seu PDI e o alinhamento das suas
atividades com esse valor é percebido pelos seus stakeholders a partir das suas declarações na
pesquisa.

5.4.4 Os princípios filosóficos do IFNMG

Os princípios filosóficos do IFNMG foram abordados pelo seguinte indicador:

1) O princípio filosófico que norteia as práticas acadêmicas do IFNMG Campus Arinos é
ofertar uma educação profissional e tecnológica, formando e qualificando cidadãos
com vistas à atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no
desenvolvimento socioeconômico local.

Mais de 85% do total de respondentes concordam com essa afirmação. Essa é uma percepção
de muitos dos respondentes que fazem parte do público-alvo desta pesquisa.

5.4.5 Os cursos do IFNMG Campus Arinos

A pesquisa também buscou mensurar a percepção dos stakeholders sobre os cursos do
IFNMG, cujo construto é formado pelos indicadores a seguir.

a) As ofertas de cursos são fortemente orientadas com o objetivo de fortalecer os arranjos
produtivos e o desenvolvimento socioeconômico cultural local;
b) nos cursos há grande interação nas ações entre ensino, pesquisa e extensão;
c) a infraestrutura é adequada ao funcionamento dos cursos, de modo que possam
cumprir as funções acadêmicas, científicas e sociais;
d) realiza frequentemente eventos: seminários, congressos para troca de experiências,
conhecimentos e relacionamentos na área.
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Sobre a afirmativa “as ofertas de cursos são fortemente orientadas com o objetivo de
fortalecer os arranjos produtivos e o desenvolvimento socioeconômico cultural local”, a
grande maioria dos respondentes – mais de 80% – concorda – mesmo que parcialmente. A
opção “concordo parcialmente” é aquela que foi mais assinalada, com 30,2% do total de
respostas.
Mais de 2/3 dos respondentes escolheram as opções “concordo parcialmente”, “concordo
bastante” ou “concordo totalmente” sobre a interação entre as ações de ensino, pesquisa e
extensão dentro dos cursos ofertados pela instituição, com 25,6%, 22,3% e 22,3%,
respectivamente do total de respostas.

No caso da infraestrutura, mais de 75% dos respondentes consideram que ela é adequada ao
funcionamento dos cursos, de modo que possam cumprir as funções acadêmicas, científicas e
sociais. Essa é mais uma percepção positiva dos respondentes sobre os cursos do IFNMG.
Resultado similar foi alcançado pela afirmativa “realiza frequentemente eventos: seminários,
congressos para troca de experiências, conhecimentos e relacionamentos na área”, com mais
de 75% de algum nível de concordância na percepção dos respondentes. A opção mais
assinalada foi “concordo fortemente” com 29,5% das respostas.

5.4.5.1 Verticalização do ensino

A concordância de que a verticalização é uma prioridade não só do Campus Arinos como de
todas as outras unidades do IFNMG está clara nos depoimentos dos entrevistados
representantes da reitoria. Eles acrescentam, ainda, que os eixos tecnológicos em que o
campus atua tem a preocupação em atender os arranjos produtivos locais (APL) da cidade e
região, como no seguinte relato:

E eu vejo que ofertar curso técnico e ofertar curso superior já é uma verticalização
importante, principalmente quando se pensa em Arinos, que é uma cidade pequena de
vinte mil habitantes aproximadamente, que possui vazios demográficos consideráveis
e em razão do arranjo produtivo local que são voltados para o agronegócio, à produção
agrícola, à agricultura familiar, que exigem que as terras sejam utilizadas para o
cultivo [...] Então temos três eixos tecnológicos da forma como o Campus está hoje,
dificilmente teria condições de trabalhar especialização, mestrado e doutorado (E7,
2019).
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Nesse sentido, os entrevistados concordam que há verticalização dentro dos níveis de ensino e
dos eixos tecnológicos que trabalham. E o campus cumpre seu papel, considerando suas
limitações em quantidade de servidores e recursos materiais.

5.4.6 Ensino, pesquisa e extensão

No tocante ao ensino, esse construto é formado pelos seguintes indicadores

a) Estimula sempre a realização de ações que visam à diminuição da reprovação e da
evasão, como: monitorias, tutorias e cursos de nivelamento;
b) proporciona inclusão social nos seus processos de seleção de alunos para os cursos
ofertados;
c) as propostas curriculares dos cursos buscam a construção do conhecimento
fundamentada em metodologias de ensino que estimulam a formação do discente de
forma ética, responsável, autônoma e criativa, conforme os professores apresentam
sempre nos planos de ensino;
d) oferece formação humana e cidadã complementar à formação acadêmica;
e) oferece opções para conhecimento e formação cultural: música, teatro, cineclube,
dança, folclore, etc.
f) õ Centro de Línguas é muito importante para a promoção do aprendizado da língua
inglesa e espanhola para alunos e pessoas da comunidade.

No caso das ações realizadas que visam à diminuição do nível de reprovação, a grande
maioria das respostas concentrou-se no grupo “concordo parcialmente”, “concordo bastante”
e “concordo totalmente”, com 28,9%, 24,6% e 21,3% de todas as respostas, perfazendo mais
de 70% no total.

Outra questão diz respeito à inclusão social nos processos de seleção de alunos por parte da
instituição. Os resultados indicam que a grande maioria dos respondentes considera que o
IFNMG permite essa inclusão social. Mais de 80% das respostas possuem algum nível de
concordância e a opção com o maior número de respostas foi “concordo totalmente”, com
32,5% das escolhas.
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A questão “as propostas curriculares dos cursos buscam a construção do conhecimento
fundamentada em metodologias de ensino que estimulam a formação do discente de forma
ética, responsável, autônoma e criativa, conforme os professores apresentam sempre nos
planos de ensino”, assim como as questões anteriores, apresenta alto nível de concordância,
com mais de 80% das respostas divididas entre as opções “concordo parcialmente”, com
29,8% das escolhas (maior grupo), “concordo bastante”, com 26,9% das repostas, e “concordo
totalmente”, escolhido por 22% dos respondentes.

A afirmativa sobre a disponibilidade de formação humana e cidadã complementar à formação
acadêmica apresenta elevado número de respostas agrupadas nas opções que descrevem a
concordância dos respondentes com essa afirmativa. A opção que apresenta o maior número
de resposta foi a “concordo parcialmente”, com 31,8% de todas as respostas.

A maioria dos respondentes concorda com a afirmativa sobre a disponibilidade de opções para
conhecimento e formação cultural: música, teatro, cineclube, dança, folclore, etc., por parte do
IFNMG. A opção que apresentou o maior número de respostas foi “concordo totalmente”,
com 23,6% do total de respostas.
Na afirmação “o centro de línguas é muito importante para a promoção do aprendizado da
língua inglesa e espanhola para alunos e pessoas da comunidade”, a opção mais votada foi
“concordo totalmente”, com 34,1% dos respondentes. Para essa afirmativa, mais de 80% dos
entrevistados escolheram as opções “concordo totalmente”, “concordo bastante” ou
“concordo parcialmente”.

Assim, concluiu-se que, em relação ao ensino, os respondentes possuem avaliação muito
positiva sobre o ensino do IFNMG.

O construto pesquisa é formado pelos seguintes itens:

a) Estimula o desenvolvimento de pesquisas para o atendimento de demandas sociais, do
mundo do trabalho e da produção, com impactos na indústria e comércio locais e
contribuição para o desenvolvimento local e regional;
b) estabelece fortes parcerias/convênios com institutos federais, universidades e
instituições de pesquisa públicas e privadas, proporcionando mais integração e troca
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de experiências entre grupos de pesquisa das várias instituições e desenvolvimento de
projetos em conjunto;
c) estimula sempre a captação de recursos para pesquisas, objetivando melhorar a
infraestrutura destinada à pesquisa no Campus;
d) apoia e estimula sempre a participação de discentes em eventos científicos, bem como
a submissão de artigos científicos a congressos e revistas.
A questão “estimula o desenvolvimento de pesquisas para o atendimento de demandas sociais,
do mundo do trabalho e da produção, com impactos na indústria e comércio locais e
contribuição para o desenvolvimento local e regional”, apresenta a opção “concordo
parcialmente” com 33,8% de todas as respostas. As opções que concordam com essa
afirmativa mostram mais de 2/3 do total de respostas.
Na afirmativa “estabelece fortes parcerias/convênios com institutos federais, universidades e
instituições de pesquisa públicas e privadas proporcionando mais integração e troca de
experiências entre grupos de pesquisa das várias instituições e desenvolvimento de projetos
em conjunto”, a opção mais assinalada foi “concordo parcialmente”, com 27,9% de todas as
respostas. Além disso, a opção “concordo bastante” e “concordo totalmente”, com 21,6% e
18,0%, respectivamente, indicam que o nível de concordância dos respondentes foi de mais de
2/3 entre todos eles.

Em relação à captação de recursos para melhorar a infraestrutura destinada à pesquisa, os
resultados indicam que a maioria dos entrevistados considera que a instituição realiza essa
atividade, pois mais de 70% deles concordam, pelo menos parcialmente, com essa afirmativa.
A opção que recebeu o maior número de respostas foi “concordo parcialmente”, com 32,5%.
Outro resultado obtido evidencia que a grande maioria dos entrevistados – aproximadamente
75% de todos os respondentes – reconhece que o IFNMG apoia e estimula a participação de
discentes em eventos científicos, além da submissão de artigos científicos para congressos e
revistas. A opção que representa o maior grupo foi “concordo parcialmente”, com 29,8% de
todas as respostas.

Da mesma forma que ocorreu em relação ao ensino, a percepção dos entrevistados sobre a
pesquisa no IFNMG foi positiva.
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As atividades de extensão também são abordadas na pesquisa e o seu construto
correspondente é formado pelos indicadores a seguir.

a) Integra o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, seus interesses e
necessidades, estabelecendo mecanismos que inter-relacionam o saber acadêmico e o
saber popular;
b) promove eventos de extensão para a comunidade externa e interna do campus;
c) busca e divulga sempre estágio e emprego aos discentes e/ou egressos;
d) busca novas parcerias com instituições públicas, organizações não governamentais,
Sebrae-MG e empresas privadas para uma atuação conjunta, no sentido de
desenvolver ações extensionistas;
e) promove visitas técnicas e gerenciais de alunos e professores às empresas/instituições;
f) vem conseguindo boas oportunidades para treinamento de alunos a partir da atuação
da Empresa Júnior;
g) atua nas empresas da região para que recebam, com facilidade, os alunos para
realização de estágio.
A questão “integra o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, seus interesses e
necessidades, estabelecendo mecanismos que inter-relacionam o saber acadêmico e o saber
popular”, obteve alto nível de concordância – pelo menos parcialmente –, de acordo com os
respondentes. Mais de 70% deles marcaram a opção “concordo parcialmente”, com 31,1%,
“concordo fortemente”, com 24,9%, ou “concordo totalmente”, com 15,7%.
O mesmo resultado foi encontrado para a afirmativa “promove eventos de extensão para a
comunidade externa e interna do campus”, para a qual existe a concordância, pelo menos
parcial, de mais de 70% do total de respondentes.

O item sobre a divulgação de estágio e emprego para os seus discentes e egressos também
teve a maioria de respostas que indicam a concordância por parte dos respondentes. O maior
grupo foi formado por 23,6% dos respondentes, que assinalaram a opção “concordo
parcialmente”.

Em relação ao processo de buscar novas parcerias com instituições públicas, organizações não
governamentais, Sebrae-MG e empresas privadas para uma atuação conjunta, no sentido de
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desenvolver ações extensionistas, os respondentes acreditam fortemente que esse processo
vem ocorrendo, pois mais de 75% das respostas estão concentradas nas opções “concordo
parcialmente”, “concordo bastante” e “concordo totalmente”, sendo que esta última opção foi
a mais marcada, com 28,2% do total de respostas.
Para a questão “promove visitas técnicas e gerenciais de alunos e professores às
empresas/instituições”, pode-se constatar que a grande maioria dos respondentes considera
que a instituição promove esse tipo de atividade. A opção mais assinalada foi “concordo
parcialmente”, com 27,2% das respostas, seguida da opção “concordo totalmente”, com
25,9% das respostas.
A afirmativa “vem conseguindo boas oportunidades para treinamento de alunos a partir da
atuação da Empresa Júnior” teve também maior nível de concordância do que discordância
entre os respondentes. A opção com maior número de respostas foi “concordo parcialmente”,
com 25,9% de todas as respostas.

No caso da atuação do campus entre as empresas da região para a realização de estágios por
parte do corpo discente, a maioria dos respondentes acredita que a instituição realmente
executa esse tipo de ação, pois as opções que concordam com a existência dessa atividade
apresentaram incidência maior do que as opções que discordam em conjunto com a opção
neutra (“nem concordo nem discordo”).

5.4.6.1 Atuação do tripé ensino, pesquisa e extensão

Quanto ao cumprimento do propósito de atuação no tripé ensino, pesquisa e extensão, os
respondentes representantes da reitoria têm percepções diferentes. E7 inicia sua fala
comentando sobre o desafio do campus com a carga horária de aula consideravelmente alta
para boa parte dos professores, e quanto maior a carga horária de aula, maior a dificuldade de
desenvolver extensão e pesquisa. E acredita ser um fator complicador da própria estrutura da
instituição. O mesmo entrevistado sugere como saída à rediscussão das propostas dos cursos
técnicos integrados. Uma retração de carga horária mediante estruturação curricular não
diminuiria a qualidade do curso, mas reduziria a quantidade de aulas que o professor tem de
ministrar. Outro desafio citado foi trabalhar fortemente com um plano de permanência e êxito,
como em sua fala:
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Não aumentar cursos, talvez cuidar melhor dos que já temos ao fazer isso você
consegue aumentar a relação aluno/ professor que é importante para ele permanecer no
Campus, para atender ao institucional e daria possibilidades sem excluir a oferta de
nenhum curso, melhores condições para os professores desenvolverem mais pesquisa e
extensão, isso é fortalecer o tripé. Outro ponto a ser avaliado é se todos os cursos que
são ofertados ainda têm procura, muitas vezes insiste com um curso que a comunidade
já deu sinais que não se interessa naquelas competências e profissionais que o curso
que está oferecendo. Além disso, eu vou falar de uma posição polêmica, mas que eu
defendo a visualização de disciplinas que poderiam ser ofertadas pela educação a
distância, que certamente também reduz as demandas que o Campus tem, eu não estou
falando isso como precarização não, eu acredito que a educação híbrida onde tem
momentos presenciais e momentos a distância contribui muito para a formação de
jovens e indivíduos que estão conectados com esse mundo atual (E7, 2019).
Por sua vez, E8 menciona o cenário econômico atual como um complicador para que o
campus consiga atender a esse propósito, principalmente na pesquisa e extensão. Mas ressalta
que trabalhar esse tripé foi uma preocupação no planejamento inicial do campus.

No entanto, a observação do respondente E9 indica a existência de algumas áreas que
conseguem trabalhar melhor essa indissociabilidade, fazendo a pesquisa e a extensão. Em
outras trabalham mais o ensino do que a pesquisa e não conseguem atuar de forma mais
conjunta com as três fases. Como destacado:

[...] mas de uma forma geral eles conseguem sim atuar no ensino, pesquisa e extensão
de forma regular claro como disse em algumas áreas um pouco mais até pelas
facilidades da própria área e algumas que são um pouco mais tímidas que, inclusive,
merece um pouco de atenção pela instituição que é o que a gente tem que fazer aqui na
pró-reitoria buscar um fomento específico para essas áreas (E9, 2019).
5.4.7 O ensino a distância do IFNMG Campus Arinos
O construto ensino a distância (EAD) é formado somente pelo item “promove cursos de
educação a distância de formação continuada para as comunidades interna e externa”.

Os resultados obtidos indicam que mais de 75% dos respondentes consideram que a
instituição realmente promove cursos de EAD de formação continuada para as comunidades
interna e externa, sendo que a opção com o maior número de respondentes foi “concordo
totalmente”, com 26,2% do total de respostas.
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Em referência à questão se o IFNMG Campus Arinos tem atendido ao que lhe é proposto pelo
PDI em termos de cursos e atuação da EAD, todos os entrevistados representantes da reitoria
falaram que não conheciam a fundo o quantitativo de cursos proposto pelo campus no PDI.

No entanto foram unanimes também em dizer da importância dessa modalidade em regiões
com grande extensão territorial como Arinos, que as pessoas têm de percorrer grandes
distâncias para ter acesso a uma educação de qualidade. E o entrevistado E7 ainda acrescenta:

EAD é um complemento importante, trabalhando em conjunto com a educação
presencial qualificaria a oferta. Não é o método que diz respeito à qualidade da
educação, o que diz respeito é a seriedade na construção das propostas, é a forma
como que são conduzidos, os métodos que são trabalhados, é a formação do
profissional, a infraestrutura necessária, a qualidade profissional, uma remuneração
adequada para os colaboradores e trabalhadores, então são esses elementos que
deveriam fazer parte de qualquer debate sério acerca de educação pública
principalmente nas regiões onde o instituto atua, que são regiões que durante muito
tempo foram excluídas de oportunidades educacionais. E o instituto está aí para
reduzir essas fronteiras, tanto na oferta de educação a distância como a educação
presencial (E7, 2019).
5.4.8 A comunicação do IFNMG Campus Arinos

O tópico da comunicação também foi mensurado nesta pesquisa e o seu construto
correspondente é formado por:

a) A comunicação entre os servidores é muito boa e flui perfeitamente;
b) possui um sistema integrado de gestão acadêmica que funciona e é muito utilizado
tanto pelos servidores como pelos alunos;
c) o site é atualizado periodicamente e eu consigo encontrar todas as informações que
preciso;
d) promove o fortalecimento da sua marca a partir de divulgação institucional intensa,
tanto interna quanto externamente;
e) promove divulgação dos cursos e da instituição somente nos períodos de processos
seletivos.

O resultado sobre o indicador que mede se a comunicação entre os servidores é muito boa e
flui perfeitamente revela que a maioria – mais de 50% – dos entrevistados percebe que essa
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comunicação é muito boa, mesmo que parcialmente. A opção mais assinalada foi “concordo
parcialmente”, com 27,5% do total de respostas.
Na segunda afirmação, “possui um sistema integrado de gestão acadêmica, que funciona e é
muito utilizado tanto pelos servidores como pelos alunos”, o item mais votado também foi
“concordo parcialmente”, com 32,5% das respostas. Nessa afirmativa, mais de 60% das
respostas se concentraram nas opções “concordo totalmente”, “concordo bastante” e
“concordo parcialmente”.
Na próxima questão, “o site é atualizado periodicamente e eu consigo encontrar todas as
informações que preciso”, a maioria das respostas se agrupou novamente entre as opções
“concordo parcialmente”, “concordo bastante” e “concordo totalmente”. O item que
apresentou o maior índice de respostas foi “concordo parcialmente”, com 25,6% do total de
respostas.

Analisando a Tabela 13, constata-se que aproximadamente 2/3 dos respondentes apresentam
algum grau de concordância sobre o fato de a instituição promover o fortalecimento da sua
marca a partir de divulgação institucional intensa tanto interna quanto externamente.
Além disso, a questão “promove divulgação dos cursos e da instituição somente nos períodos
de processos seletivos” também teve alto nível de concordância, pois mais de 2/3 dos
entrevistados concordam, pelo menos parcialmente, com essa afirmativa. A opção com o
maior número de respondentes foi “concordo totalmente”, com 24,3% de todas as respostas,

5.4.8.1 Divulgação dos cursos

A divulgação no entendimento do entrevistado E1 teria mais efetividade se não se
concentrasse somente na divulgação por internet, à qual nem sempre nas comunidades o
público-alvo tem acesso. E sim concentrar-se na construção do elo entre instituto e
comunidade. Nesse sentido, informação sobre o curso não é transmitida de forma superficial,
mas internalizada, pois segundo a concepção de E1, as pessoas vão enxergar um curso como a
possibilidade de resolver um problema que estava instalado na sua comunidade, daí a
oportunidade que se tem de formar pessoas.
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Outros três entrevistados expressam a necessidade de a instituição aproximar-se mais da
comunidade, como estratégia de divulgação de seus cursos, como exemplificado nos
depoimentos:

Eu acredito que a propaganda volante, nas rádios, possa atender mais aqui em Arinos.
E que um curso preparatório no período da seleção também seria bom, por exemplo,
aqui quando o instituto vai para dentro da escola com as parcerias como disse da horta
e do polo de informática, automaticamente é uma propaganda para a instituição, causa
certa curiosidade e uma expectativa do aluno em quere ir estudar no instituto (E3,
2019).
Eu acredito que seria melhor se eles aproximassem não só nesse período, mas que
viessem aqui em outros períodos, que informassem para os nossos alunos quais os
cursos que ofertam, como são esses cursos, perguntassem quais os cursos eles
gostariam de fazer e explicar também o porquê não tem determinado curso, enfim, que
o instituto tivesse mais presente. Então, assim, o instituto estaria antenado com a
demanda da comunidade (E5, 2019).
Eu acho que precisam ser melhorados 200% essa questão, por exemplo, como temos
empresa privada precisamos vender, a gente tem que vender o peixe, e para isso temos
que divulgar, ter qualidade no atendimento, no produto, enfim, diversas situações. Já
essas preocupações em empresas governamentais eu acho um pouco falho, nessas e
outras instituições vejo que quando fazem eventos, não tem essa dedicação com a
divulgação, não veem com prioridade. Na minha percepção, sugiro que as ações
iniciem pela divulgação dos cursos, dos eventos, não sei, mas tem alguns que são
somente eventos internos, não são abertos ao público. Por ser fora da cidade, o
instituto já tem um acesso difícil para muitas pessoas por causa da localização, se não
trabalhar a divulgação daí fica mais difícil ainda. O que estimularia os empresários a
estar participando das ações do instituto, eu particularmente percebo que os
empresários daqui, muitos deles, parecem que têm um bloqueio, uma resistência de
participar em determinados eventos que não chamem a sua atenção (E4, 2019).
[...] vejo quanto mais extensão fizermos, mais esse público vai entender que o instituto
é nosso é patrimônio de todos, não é apenas de quem estuda aqui e sim um patrimônio
da sociedade. Daí eu penso que temos que potencializar a nossa divulgação em vários
eixos, no rádio, vamos dar entrevistas, vamos levar informação, fazer discussão,
enfim, um instituto federal de portas abertas, colocar os meninos da rede estadual e
municipal dentro da instituição, tem um torneio esportivo, vamos levar pra dentro da
instituição, o instituto tem que ficar de portas abertas o tempo inteiro, porque assim a
comunidade vai se sentir parte da instituição, terá um sentimento de pertencimento,
assim essas formas de divulgação que vão além de um banner, eu acredito que são
fundamentais (E7, 2019).
Além dessas sugestões, E7 também mencionou que um grande desafio atualmente é a
divulgação nas redes sociais, o impulsionamento no facebook, no instagram, pois grande
parte do público da instituição tem, em média, 15 a 20 anos, que é uma geração que nasceu
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conectada. E a melhor maneira de dialogar com esse público é pelas mídias sociais, e o
IFNMG terá que aprender a potencializar.

Outro dado interessante citado por esse entrevistado é que, além da rede social, o que ajuda
muito é o elevado percentual dos alunos que procuram fazer o processo seletivo: ouviram
falar do instituto por outros estudantes. Sendo assim, na opinião de E7, manter a qualidade do
ensino é um dos principais estímulos para atrair novos estudantes.

O entrevistado E9 também referencia o instituto de portas abertas para exemplificar ações que
permitem às pessoas conhecer e adentrar na instituição, bem como melhorar as ações em
redes sociais. Isso porque, atualmente, a comunicação com os jovens é rede social, não é mais
televisão e radio. Em relação a essa questão, acrescenta:

Então, a gente precisa divulgar melhor os nossos projetos de extensão, nossos projetos
de pesquisa, nosso relacionamento com a comunidade, hoje nós temos aí grandes
projetos agropecuários que trabalham juntos com os nossos cursos de pós-graduação,
nossos cursos de mestrado isso dá muita visibilidade para a instituição e nós usamos
muito pouco essas ações são pouco utilizadas como meio de divulgação, eu acho que
realmente temos que repensar essa forma de divulgação das nossas ações e não
ficarmos só nos cursos, mas sim nas ações desenvolvidas na instituição (E9, 2019).
Por fim, na opinião desses entrevistados, a melhor estratégia para trabalhar a divulgação tanto
dos cursos quanto da instituição é sua proximidade com a comunidade.

5.4.9 Responsabilidade social do IFNMG Campus Arinos

O construto responsabilidade é formado pelos seguintes itens

a) Viabiliza, por meio das parcerias com empresas, cooperativas, outras instituições, a
realização: Dia de Campo, implanta unidades demonstrativas de transferência de
tecnologias, capacitações, oficinas e oportuniza, além dos produtores rurais da região,
aos estudantes, o acesso ao conhecimento de alta tecnologia, seja na participação
desses eventos, seja em estágios nessas empresas;
b) é um centro de referência na oferta do ensino de qualidade na região;
c) favorece mais desenvolvimento para a cidade, crescimento econômico, aumento do
comércio e dos negócios.
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A questão da alínea “a” indica que a maioria dos respondentes concorda em algum nível
(parcialmente, bastante ou totalmente) com a afirmativa, pois mais de 2/3 dos respondentes
marcaram alguma das opções disponibilizadas.

Em relação à imagem da instituição como um centro de referência na oferta do ensino de
qualidade na região, houve forte concordância por parte dos respondentes, pois, mais da
metade deles concorda totalmente com essa afirmação – 52,8%.

A próxima afirmativa obteve alto nível de concordância na percepção dos respondentes, pois
o maior grupo – 44,9% – concorda fortemente com a afirmativa de que a instituição favorece
mais desenvolvimento para a cidade, crescimento econômico, aumento do comércio e dos
negócios.

No tocante ao nível de responsabilidade do IFNMG em relação à região onde ele atua, os
respondentes consideram altamente positiva a sua atuação.

5.4.9.1 Relação do IFNMG Campus Arinos com a comunidade local e regional

As percepções dos entrevistados sobre o relacionamento do IFNMG Campus Arinos com a
comunidade local e regional mostraram concordância nas respostas de que realmente a
instituição e as ações realizadas ao longo dos 10 anos contribuíram de alguma forma para o
crescimento regional e é perceptível a mudança na cidade.

E7 cita as parcerias e a boa relação com a comunidade e com as prefeituras do entorno. E
prolonga seu comentário fazendo a seguinte comparação:

O interessante é que a influência que o Campus exerce na cidade de Arinos, que tem
menos de 20 mil habitantes, é diferente da influência que o Campus Montes Claros
exerce na cidade de Montes Claros, que tem 400 mil habitantes, ou o IF São Paulo, na
cidade de São Paulo, que tem 8 milhões de habitantes. Isso faz com que a influência
que o IFNMG tem na cidade de Arinos seja mais potencializada e mais visível. A meu
ver, a gente contribui de forma significativa para esses arranjos produtivos locais (E7,
2019).
No entanto. E9 ressalta que é prepotente atribuir o desenvolvimento da cidade somente à
instituição, mas com certeza o campus contribuiu para que essa mudança acontecesse. E
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acrescentou que acredita que o campus vem cumprindo esse papel de transformação social,
colaborando para o crescimento regional e que no primeiro momento foi importante para
Arinos a presença da instituição, do ensino, de oferta de cursos de formação técnica e
formação superior.

Além do exposto, as sugestões de melhora gira em torno de consolidação e aproximação da
instituição e servidores com a comunidade em ações de extensão.

[...] temos que avaliar, pensar na questão que o instituto precisa está enraizado no
território em que está instalado. Estar aqui fisicamente é uma coisa, e outra é estar
enraizado na região, ter participação orgânica nas iniciativas e nas ações do território.
Por exemplo, no instituto federal a gente tem alguém que faz esse trabalho de
articulação fora, vamos pensar uma pessoa lá na comunidade, ela precisa ver aqui no
IF quem ela conhece que vai abrir as portas da instituição para ela, manter uma ligação
direta, e com isso começa a abrir portas, definir esse elo entre o instituto e o município
lá fora. Um envolvimento maior, ter um fortalecimento nessa ligação, e na verdade o
que se pode fazer para criar esses laços? Sim, mais trabalhos de extensão, mas
entender, quem hoje faz esse elo? Quem é essa pessoa que faz essa ligação? É o
professor que está coordenando o trabalho a pesquisa, é o próprio o aluno, ou melhor,
deixar claro para a comunidade quem é a pessoa que faz essa ligação. Talvez ter uma
estrutura e pessoas que têm esse trabalho ali na comunidade e a partir do momento que
tem essa pessoa você começa a trazer para dentro da instituição demandas que existem
e que o instituto possa atender e daí você começa a criar mecanismos, a abrir portas a
romper barreiras, desenvolver as ações de forma orgânica, entender realmente o que o
povo da região está precisando e assim conseguir enraizar instalar de forma orgânica
(E1, 2019).
Eu acredito que atende sim, mas ele poderia fazer enquetes na cidade, nas escolas,
perguntando o que as pessoas acham da instituição. Outro ponto importante é ficar
mais próximo da comunidade, principalmente das escolas que levam os alunos pra lá,
ou seja, tem seus possíveis alunos (E5, 2019).
Geralmente os alunos chegam lá no instituto e não consegue permanecer, eu não sei
como é essa transição, os alunos têm certo receio, nós temos alunos com dificuldades
na aprendizagem que tem pânico em ouvir falar que vão para o instituto. Eu acredito
que eles pensam que o instituto está muito além do que eles podem, tem aluno que tem
medo do instituto, medo mesmo!!!!! No entanto, tenho alunos que foram pra lá,
permaneceram, se desenvolveram, conseguiram sucesso. Lá os professores cobram, é
outra realidade, então se tivesse a possibilidade de projetos de extensão, como um
cursinho preparatório para o processo seletivo e também nivelamento, seria muito
importante para os alunos fazerem a seleção, perderem esse medo e dar continuidade
aos cursos (E6, 2019).

97

Melhorar para que realmente permaneça pactuando para o desenvolvimento regional
eu acredito que, além das atividades de ensino que vem tendo com qualidade e êxito, a
gente tem de atuar mais fortemente nas atividades de pesquisa e de extensão de forma
continuada, dando ênfase e sustentação para que, por meio dessas atividades, a
instituição colabore com o desenvolvimento da região ao qual está inserido. O ensino a
gente está chegando ao patamar superior aí as suas outras atividades na extensão,
formação inicial continuada colaborar com os arranjos produtivos locais, nas
atividades de pesquisa, que vêm contribuindo no desenvolvimento da região (E9,
2019).
Finalmente, o entrevistado E3 sugeriu a possibilidade de aumentar o atendimento do
residencial e, assim, poder atender mais alunos de outras regiões, aqueles que os pais não têm
condições financeiras de manter seus filhos na cidade para estudar.

Nesse sentido, pode-se observar que em mais um construto os stakeholders sinalizam que o
desenvolvimento de atividades envolvendo a instituição e a comunidade viabiliza a
aproximação entre as partes e é muito importante para a consolidação da instituição.

5.4.10 A infraestrutura do Campus Arinos

O construto infraestrutura é formado pelos seguintes indicadores:

a) Possui uma infraestrutura física que atende perfeitamente às práticas pedagógicas e
são adequados para acessibilidade;
b) dispõe de laboratórios bem equipados e adequados às aulas práticas;
c) a biblioteca possui ótimo acervo literário que atende perfeitamente às demandas dos
discentes;
d) oferece espaços esportivos muito bons e suficientes para as práticas;
e) propicia serviço de segurança bom o suficiente para a população acadêmica.
A afirmativa da alínea “a” exibiu alto nível de concordância por parte dos respondentes, com
mais de 80% das respostas sendo assinaladas para as opções “concordo parcialmente”,
“concordo bastante” e “concordo totalmente”.

Na disponibilidade de laboratórios bem equipados e adequados para as aulas práticas, a
percepção dos respondentes também foi positiva, sendo que mais de 2/3 consideram que eles
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sejam adequados, pelo menos em parte. Assim, a opção com o maior número de resposta foi
“concordo parcialmente” (28,9% do total).

Resultado bastante similar foi encontrado para a avaliação do acervo da biblioteca e a sua
capacidade em atender à demanda dos discentes. Aproximadamente 64% dos entrevistados
concordaram, pelo menos em parte, com a afirmativa da questão.

Os espaços esportivos também foram avaliados e os respondentes concordaram fortemente
com a afirmação de que eles são bons e suficientes. O maior grupo foi formado por aqueles
que concordaram totalmente com a informação (41,3%).

No caso da segurança, os respondentes também concordaram, em sua grande maioria, que os
serviços de segurança disponibilizados são bons o suficiente para a comunidade acadêmica e
o maior grupo de respostas foi formado pela opção “concordo parcialmente” – 28,2% do total
de respondentes.

5.4.11 O processo de autoavaliação do IFNMG Campus Arinos

O processo de autoavaliação é um construto formado por dois indicadores:

a) Estimula e sensibiliza a participação da comunidade acadêmica ao processo de
avaliação das ações desenvolvidas no campus e abre espaço para sugestões e
avaliações espontâneas;
b) proporciona sempre discussões, de confrontação da missão, objetivos e políticas
institucionais e seus programas estruturantes com o que vem, de fato, sendo realizado.
O indicador da alínea “a” possui uma percepção de concordância entre a maioria dos
respondentes, com mais de 2/3 concordando com essa afirmação. A opção mais assinalada foi
“concordo parcialmente”, com 33,4% de todas as respostas.
O outro item desse construto, da alínea “b”, tem resultados muito parecidos com os da questão
anterior, ou seja, 2/3 das respostas dividiram-se entre as opções “concordo parcialmente”
(36,4%), “concordo bastante” (19,7%) e “concordo totalmente” (9,2%).
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5.4.12 O atendimento aos discentes

Outro construto elaborado e mensurado nesta pesquisa é o atendimento aos discentes.

a) Possui um Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas
(NAPNE) atuante e auxilia a comunidade acadêmica nas necessidades especiais do
discente;
b) promove sempre projetos que proporcionam aos discentes com necessidades
específicas condições necessárias para seu desenvolvimento escolar;
c) possui bolsas de assistência estudantil como transporte, moradia alimentação, entre
outras, que são extremamente importantes para garantir a permanência dos alunos e
conter a evasão;
d) oferece serviços médicos bons e suficientes para o atendimento à população
acadêmica.
A questão da alínea “a” obteve a grande maioria das respostas de concordância parcial,
bastante ou total com essa afirmação (25,6%, 25,9% e 24,3%, respectivamente).
No indicador da alínea “b”, os resultados foram muito similares àqueles da questão anterior,
ou seja, novamente a maioria dos entrevistados concordou parcialmente ou muito com a
afirmativa dessa questão.
No caso da afirmativa da alínea “c”, existe grande percepção de que isso realmente é muito
importante, pois mais de 90% dos respondentes concordaram com essa afirmação e o maior
grupo, 43,6% do total de entrevistados, concordou totalmente.

Outro tema abordado nesta pesquisa foi sobre a oferta de serviços médicos bons e suficientes
para o atendimento à população acadêmica. Os resultados indicam que o maior grupo de
respondentes concordou parcialmente com essa afirmativa – 26,9% – e que mais de 60% do
total de respostas foram divididos entre as opções “concordo parcialmente”, “concordo
bastante” e “concordo totalmente”.
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5.4.13 O acompanhamento dos egressos

Outro tema foco desta pesquisa é o acompanhamento dos egressos, construto formado pelos
seguintes itens:

a) Procura identificar as dificuldades de seus egressos e coletar informações de mercado,
com o intuito de aprimorar seus cursos e formar profissionais cada vez mais
qualificados para o exercício de suas atribuições;
b) mantém registros atualizados dos egressos, contendo, além dos dados pessoais,
informações sobre sua situação profissional e formação acadêmica complementar;
c) mantém contato constante dos egressos com os atuais alunos.
A questão sobre as ações do IFNMG, alínea “a”, apresentou resultados positivos, uma vez que
a maioria dos respondentes – mais de 50% – concorda, pelo menos parcialmente, com essa
afirmativa.
O próximo item, relativo à manutenção dos registros atualizados dos egressos (“c”), apurou
resultado similar ao da questão anterior, ou seja, mais da metade dos entrevistados concordou
em algum nível com essa afirmativa.

O último indicador desse construto é sobre o contato constante dos egressos com os alunos
atuais. Nesse caso, os resultados indicam mais equilíbrio na percepção dos respondentes, ou
seja, entre aqueles que concordam e aqueles que não concordam. O grupo que apresentou o
maior número de respondente foi justamente o “nem concordo nem discordo”, com 26,2% das
respostas.

5.4.13.1 Vínculo com os egressos

No tocante ao questionamento sobre o desenvolvimento de algum trabalho para a manutenção
do vínculo com os egressos, a maioria dos entrevistados não conhecia trabalhos dessa
natureza realizados pelo campus. Ressaltam, porém, a importância de se criar mecanismos
para manter o contato com os egressos, promover encontros nos quais eles possam dar seus
depoimentos ou palestras, trazer experiências da sua vida profissional, suas dificuldades no
mercado de trabalho.
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Um projeto interessante para o instituto, convidar todos os ex-alunos para um encontro
para eles mostrarem o que estão fazendo, o que aconteceu depois da formatura, se o
que foi ensinado deu certo lá fora no mercado de trabalho. Para melhorar a matriz dos
cursos, para criar cursos de capacitação das áreas com maior demanda, até mesmo
para conseguir emprego mais rápido, talvez algum conteúdo que está sendo ensinado
no curso foi eficaz em outro momento, mas agora já mudou já surgiram outras
demandas no mercado (E5, 2019).
Fizeram sugestões também sobre a criação de parcerias para a promoção de estágios e
primeiro emprego. E2 evidenciou a quantidade de jovens que vão morar em outras cidades à
procura de empregos.

Os entrevistados E7 e E9 mencionaram um projeto da pró-reitoria de extensão do
desenvolvimento de um questionário de pré-egresso. Quando o aluno está no último período,
ele preenche um cadastro, assim a instituição tem dados atualizados. Embora tentando
trabalhar fortemente a questão do relacionamento com os egressos, eles salientaram a
dificuldade que a instituição possui para obter as informações. E acrescentaram:

O egresso é uma questão que a gente precisa mais avançar. O mesmo contribui para a
divulgação da instituição, contribui para que possamos perceber que a nossa missão
está sendo cumprida e, inclusive, para nos dizer em que a gente falhou, o que precisa
potencializar. Então eu vejo que a gente precisa fortalecer essa relação com os
egressos (E7, 2019).
Eu acredito que para a gente ter uma comunicação com egresso, deveríamos utilizar
muito as ferramentas de rede social, manter esses alunos mais próximos da gente e até
mesmo ter uma avaliação da instituição, e hoje nós somos muito deficitários em
relação a isso. Hoje, quantos dos nossos alunos do Campus Arinos estão empregados?
Quantos deles foram fazer cursos superiores? Nós não temos nenhuma dessas
informações, então se tivéssemos uma ferramenta de comunicação com esses alunos
usando as ferramentas que os jovens usam hoje e, o mais importante, é que tem de
acontecer antes que os alunos se tornem egressos, só assim teremos um banco de
egressos atualizado (E9, 2019).
Dessa forma, os stakeholders assinalam a relevância para a instituição em se manter o vínculo
com seus egressos e em criar mecanismos para que essa relação permanecesse por um longo
período.

5.4.14 O Campus Arinos

O construto campus é formado pelos seguintes itens:
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a) Tem sido muito prejudicado pela crise econômica;
b) exerce interação com o mercado e a sociedade para gerar recursos e crescer;
c) deve incentivar e aprimorar o empreendedorismo de alunos e egressos.

Os resultados apurados revelam que os entrevistados consideram que a crise econômica
prejudica o campus do IFNMG. Cerca de 60% dos entrevistados concordaram bastante ou
totalmente com a afirmativa sobre o prejuízo que o campus sofre em virtude da crise
econômica.

Dirigindo-se para o segundo item do construto campus, a opinião de mais de 2/3 dos
respondentes é a de que existe uma interação entre o IFNMG com o mercado e a sociedade, e
essa interação é capaz de gerar recursos e ajudar no crescimento da instituição.

Outro aspecto abordado nesta pesquisa é sobre o incentivo da instituição para que os alunos
possam aprimorar a sua capacidade empreendedora. O maior grupo, mais de 1/3 das
respostas, concordou totalmente com essa postura do IFNMG. Além disso, a grande maioria
dos respondentes – 85% – apresentou algum grau de concordância com essa afirmativa.

Na entrevista foi questionado aos entrevistados se na percepção deles o IFNMG tem tido
problemas com os órgãos normativos, como o Ministério da Educação (MEC), por exemplo.
Nas respostas tiveram consenso na compreensão de todos os respondentes de que não há
problemas.

No entanto, E7 destaca que, em governos anteriores, a Secretaria de Educação Tecnológica
(SETEC) exercia papel mais decisivo na proposição de políticas públicas para educação
profissional. Nos últimos anos, essas diretrizes tornaram-se escassas, o que, na concepção do
entrevistado, não contribui para a consolidação da Rede Federal de Educação Profissional.

E9 destacou também que a relação da instituição com a SETEC sempre foi de diálogo.
Atualmente, a situação é de menos diálogo do que antes, mas na medida do possível estão
tentando mantê-lo, mesmo que não estejam sendo atendidos, mas não desistem.
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5.4.14.1 Ações para intensificar as relações com os stakeholders

Cada entrevistado tem uma visão diferente das ações que o IFNMG tem desenvolvido ou
pode desenvolver para intensificar as relações com os seus stakeholders. O entrevistado E1
enfatiza o relacionamento do campus com as demais instituições e stakeholders e afirma que a
instituição reconhece o trabalho dos outros, abre espaço para a discussão, para proposições,
traz para dentro da instituição esses trabalhos, envolve os seus servidores e,
consequentemente, cria a possibilidade de mais entendimento sobre a comunidade e se esforça
para criar essas estruturas de relações.

Corroborando E1, o entrevistado E2 também destaca a importância do envolvimento e
parceria entre as instituições juntamente com o IFNMG:

[...] um exemplo: o ano passado conseguimos atingir a meta do PNAE [Programa
Nacional de Alimentação Escolar] de 30% dos produtores da região somente através
da ajuda do instituto, juntamente com a Emater [Empresa de Assistência Técnica e
Rural], o IEF [Instituto Estadual de Florestas], com um trabalho em conjunto com os
pequenos produtores. Fomos à fonte, fizemos várias reuniões lá no instituto com essas
pessoas. Os alunos fizeram o trabalho de campo, eles conhecem a técnica, então graças
à parceria do instituto e outros órgãos nós conseguimos atingir a meta (E2, 2019).
E2 enfatiza, ainda, que essas parcerias entre as instituições e os órgãos municipais podem
trabalhar para criar mais oportunidades e diminuir o êxodo dos jovens em busca de vagas de
emprego em outras cidades.

O entrevistado E4 defende que uma forma de o campus intensificar as relações com seus
stakeholders é estreitando laços com os empresários locais e trabalhar a divulgação dos
cursos, dos eventos e da instituição de forma mais intensa. Para isso, é preciso considerar
diferentes tipos de perfis de estudantes, assim como as empresas têm que se adaptar a clientes
diferentes, despertando o interesse desses estudantes para a instituição.

Já os respondentes E3, E5 e E6, em seus relatos, acentuam que, apesar de todas as ações
realizadas, o IFNMG poderia ter uma atuação mais próxima da comunidade e do aluno. E
comentam que em suas escolas alguns alunos têm muita resistência ou até certo medo de
estudar no instituto.
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Sob esse enfoque, E7 entende que o momento do instituto é de ruptura, de buscar novas
estratégias, de consolidação das ações e de criar mecanismos de diálogo com seus
stakeholders, trazê-los para dentro da instituição, descobrir canais que os aproximem da
instituição. E8 salienta que, por ser um campus que possui grande mobilidade de servidores, é
muito interessante intensificar cada vez mais as relações entre as pessoas.

Por fim, E9 destaca a importância do feedback dos stakeholders em relação à instituição,
como no relato a seguir:

Em algumas áreas esse diálogo é melhor, mais efetivo, mais próximo, como
no desenvolvimento de projetos, em outras áreas elas são mais tímidas, mas
de uma forma geral acredito que acontece é necessário esse feedback a
instituição não consegue viver sem feedback e é preciso aprimorar a cada
dia, porque a própria linguagem modifica, os processos, os sentimentos
alteram constantemente e se não tiver esse diálogo a instituição vai ficando
para trás, ficando desatualizada do que está sendo necessitado, o que está
sendo demandado em termos de feedback (E9, 2019).
5.4.15 A cidade de Arinos

A respeito do construto cidade, seus indicadores e seus resultados são descritos a seguir.

a) O transporte oferecido para acesso ao campus atende às necessidades dos alunos;
b) a cidade oferece modalidades esportivas satisfatórias para os alunos e os cidadãos;
c) a cidade oferece boas condições de lazer para os estudantes.

A partir dos resultados obtidos e analisando-se a Tabela 13, verifica-se que, na questão sobre
se o transporte oferecido para acesso ao campus atende às necessidades dos alunos, os
respondentes consideram que ele atende, pelo menos em parte, pois mais de 2/3 dos
respondentes marcaram as opções com algum nível de concordância para essa questão.

A outra questão desse construto diz respeito à oferta de modalidades esportivas, satisfatórias
para os alunos e os cidadãos. Nesse caso, apesar de o maior grupo de respondentes marcar a
opção “concordo parcialmente”, existe bom equilíbrio entre as respostas positivas em
comparação às respostas negativas. Além disso, o segundo maior grupo de respostas foi a
opção neutra (“nem concordo nem discordo”).

105

O item “a cidade oferece boas condições de lazer para os estudantes” possui uma percepção
negativa pelos respondentes, pois quase a metade das respostas (pouco mais de 49%) possui
algum nível de discordância acerca dessa afirmativa. Considera-se também que o item mais
assinalado foi “discordo parcialmente”, com 22,3% do total de respostas. Assim, a percepção
geral é a de que a cidade “deixa a desejar” quanto às condições de lazer para os estudantes.

5.5 Análise da dispersão entre os construtos

Essa etapa da análise busca identificar características sobre a dispersão dos dados de cada um
dos construtos isoladamente. Nesse caso, podem-se conhecer a média, a homogeneidade das
respostas, a mediana como uma indicação das respostas mais assinaladas, entre outras
análises. Os resultados para o construto visão são exibidos na Tabela 14.

Tabela 14 Indicadores de dispersão do construto visão
Indicador

Média

Eu percebo que sou importante para o IFNMG
Eu percebo que o IFNMG é muito importante para mim
Eu percebo que o IFNMG desenvolve muitas atividades
importantes

5,52
6,34
6,00

Eu percebo que o que eu faço é importante para o IFNMG
Eu percebo que as minhas solicitações ao IFNMG devem ser
atendidas rapidamente

5,53
5,31

Desvio- Coeficiente
Padrão de Variação
1,435
26,0%
,998
15,7%
1,093
18,2%
1,362
1,484

24,6%
27,9%

Mediana
6
7
6
6
5

Fonte: dados da pesquisa

Considerando a escala variando entre um e dois pontos, verifica-se que as médias foram altas.
O item no qual o respondente percebe que o IFNMG é muito importante apresentou o maior
valor para a média e o menor valor para desvio-padrão, ao contrário da afirmativa sobre a
rapidez das solicitações dos respondentes para o IFNMG, a qual apresenta o menor valor de
média o e maior valor para o desvio-padrão. Assim, verifica-se que existe mais divergência
para essa questão e mais homogeneidade das respostas para a afirmativa sobre a importância
do IFNMG para o entrevistado.
Os indicadores que com as maiores médias também apresentaram as maiores medianas –
ponto central da amostra ordenada de forma crescente ou decrescente.
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A Tabela 15 demonstra os resultados para o construto PDI.

Tabela 15 Indicadores de dispersão do construto PDI
Indicador
Tem exposto na sua missão a razão da sua existência, o
propósito ou motivo pelo qual foi criado, o papel que
desempenha para suas partes interessadas e orienta suas ações.
Nesse sentido, eu tenho conhecimento sobre a missão do
IFNMG e ela é amplamente divulgada dentro e fora da
instituição nos meios de comunicação.
Tem o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) como o
documento que expressa a missão, a visão, os valores, os
propósitos e definições estratégicas, da instituição. Eu tenho
conhecimento dessa informação e, inclusive, participei de
alguma forma da sua elaboração.
Fonte: dados da pesquisa.

5,29

DesvioPadrão
1,336

4,14

1,777

Média

Coeficiente
Mediana
de Variação
25,3%
5

42,9%

4

O construto PDI possui somente dois indicadores. O primeiro apresenta uma média bem mais
alta do que o segundo. Esse fato se reflete no valor da mediana, que é maior para o primeiro
indicador, o qual também apresenta um conjunto de respostas mais homogêneas do que o
segundo indicador.

Os resultados para os valores institucionais encontram-se na Tabela 16.
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Tabela 16 Indicadores de dispersão do construto valores institucionais
Desvio- Coeficiente
Mediana
Padrão de Variação
1,408
26,4%
5

Indicador

Média

Sempre respeita a pluralidade das ideias e das aptidões,
buscando fortalecer de forma ética as relações institucionais
Incentiva sempre a gestão participativa, o compromisso da
comunidade acadêmica na definição e promoção de políticas
institucionais

5,32
5,25

1,327

25,3%

5

Promove intensamente a inclusão de um público que
historicamente está à margem das políticas de formação para
o trabalho

5,39

1,293

24,0%

5

Tem o compromisso de contribuir para o desenvolvimento
social e econômico da região e atua nesse sentido

5,85

1,244

21,3%

6

Possui transparência na tomadas de decisões e publicidade
das atividades acadêmicas, tanto no que diz respeito às
atividades de ensino, pesquisa e extensão e às ações
estratégicas do Campus Arinos

5,29

1,344

Mantém sempre o diálogo com a comunidade e com isso
constrói mecanismos e estratégias de atendimento às
demandas da comunidade

5,05

1,371

23,5%

5

5,55

1,303

20,7%

6

Estimula
frequentemente
as
ações
sustentabilidade e preservação ambiental.
Fonte: dados da pesquisa.

que

visem

25,4%

5

O construto valores institucionais exprime valores bem mais homogêneos em relação à média,
considerando os construtos analisados até o presente momento. Novamente, os indicadores
que apresentaram as maiores médias foram aqueles que possuem o menor valor para o desviopadrão.

O indicador que reflete a percepção dos respondentes sobre o compromisso e a atuação do
IFNMG em contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região alcançou a maior
média, com 5,85, assim como o menor valor para o desvio-padrão (1,244).

De outro lado, a percepção sobre o diálogo do IFNMG com a comunidade para atender às
suas demandas, apesar de exibir média alta, com 5,05 pontos, foi o indicador desse construto
com o menor valor para a média. Todavia, esse indicador não apresentou o menor valor para o
desvio-padrão, o que significa que, apesar do menor valor de média do que o respeito pela
pluralidade das opiniões, para a média ele foi mais homogêneo do que da afirmativa anterior,
que obteve 5,32 pontos para a média.
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A seguir, os valores do construto princípios filosóficos.

Tabela 17 Indicadores de dispersão do construto princípios filosóficos
Indicador
O princípio filosófico que norteia as práticas acadêmicas do
IFNMG Campus Arinos é de ofertar uma educação profissional
e tecnológica, formando e qualificando cidadãos com vistas à
atuação profissional nos diversos setores da economia, com
ênfase no desenvolvimento socioeconômico local
Fonte: dados da pesquisa.

Média

DesvioPadrão

5,67

1,175

Coeficiente
Mediana
de Variação

20,7%

6

Esse construto possui somente um indicador, o qual teve alto valor para a média, que se
refletiu no valor da mediana. O valor do desvio-padrão foi relativamente baixo, o que pode ser
verificado, ainda, pelo coeficiente de variação, o qual apresentou o baixo valor de 20,7%.

A Tabela 18 mostra os valores obtidos para o construto curso.

Tabela 18 Indicadores de dispersão do construto cursos
Desvio- Coeficiente
Mediana
Padrão de Variação
1,200
21,5%
6

Indicador

Média

As ofertas de cursos são fortemente orientadas com o objetivo
de fortalecer os arranjos produtivos e o desenvolvimento
socioeconômico cultural local
Nos cursos há grande interação nas ações entre ensino,
pesquisa e extensão

5,59

5,19

1,435

27,6%

5

A infraestrutura é adequada ao funcionamento dos cursos, de
modo que possam cumprir as funções acadêmicas, científicas
e sociais

5,38

1,352

25,1%

6

Realiza frequentemente eventos: seminários, congressos para
troca de experiências, conhecimentos e relacionamentos na
área

5,59

1,300

23,5%

6

Fonte: dados da pesquisa.

Novamente, os resultados obtidos indicam que os valores das médias dos indicadores
alcançados por esse construto foram altos. A mediana de três dos quatro indicadores foi de
seis. A afirmativa sobre a interação entre a qualidade de ensino, pesquisa e extensão atingiu o
menor valor para a média e o maior valor para o desvio-padrão, indicando menos
homogeneidade das respostas dos entrevistados em comparação aos outros três indicadores.
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Na Tabela 19 registram-se os resultados para o construto ensino.

Tabela 19 Indicadores de dispersão do construto ensino
Indicador

Média

Estimula sempre a realização de ações que visam à
diminuição da reprovação e da evasão como: monitorias,
tutorias e cursos de nivelamento.
Proporciona inclusão social nos seus processos de seleção de
alunos para os cursos ofertados.

5,23

DesvioPadrão
1,414

Coeficiente
Mediana
de Variação
27,0%
5

5,65

1,292

22,9%

6

As propostas curriculares dos cursos buscam a construção do
conhecimento fundamentada em metodologias de ensino que
estimulam a formação do discente de forma ética,
responsável, autônoma e criativa, conforme os professores
apresentam sempre nos planos de ensino.

5,41

1,230

22,7%

5

Oferece formação humana e cidadã complementar à
formação acadêmica.

5,48

1,293

23,6%

6

Oferece opções para conhecimento e formação cultural:
música, teatro, cineclube, dança, folclore, etc.

4,79

1,711

35,8%

5

O Centro de Línguas é muito importante para a promoção do
aprendizado da língua inglesa e espanhola para alunos e
pessoas da comunidade.

5,68

1,276

22,5%

6

Fonte: dados da pesquisa.

O construto ensino teve – para a maioria dos indicadores – valores altos para as médias. A
exceção ficou com a opção sobre a disposição de opções para conhecimento e formação
cultural, com média de 4,79 pontos. Esse indicador também apresentou o maior valor para o
desvio-padrão.

De outro lado, o indicador sobre a importância do Centro de Línguas para a promoção do
aprendizado na língua inglesa alcançou o maior valor para a média, mas não para o desviopadrão. Isso traduz que o indicador sobre as propostas curriculares possuiu percepção mais
homogênea por parte dos respondentes.

A Tabela 20 traz os resultados para o construto pesquisa.
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Tabela 20 Indicadores de dispersão do construto pesquisa
Indicador

Média

Estimula o desenvolvimento de pesquisas para o atendimento
de demandas sociais, do mundo do trabalho e da produção,
com impactos na indústria e comércio locais e contribuição
para o desenvolvimento local e regional
Estabelece fortes parcerias/convênios com institutos federais,
universidades e instituições de pesquisa públicas e privadas,
proporcionando mais integração e troca de experiências entre
grupos de pesquisa das várias instituições e desenvolvimento
de projetos em conjunto
Estimula sempre a captação de recursos para pesquisas,
objetivando melhorar a infraestrutura destinada à pesquisa no
Campus

5,25

DesvioPadrão
1,257

Coeficiente
Mediana
de Variação
24,0%
5

5,07

1,403

27,7%

5

5,20

1,328

25,6%

5

Apoia e estimula sempre a participação de discentes em
eventos científicos, bem como a submissão de artigos
científicos a congressos e revistas

5,25

1,383

26,3%

5

Fonte: dados da pesquisa.

A pesquisa apresenta resultados bastante homogêneos entre os construtos. Os valores não
foram tão altos, comparando-se com os outros construtos, e todos os valores da mediana
foram cinco.

O valor da média variou entre 5,07 e 5,25 pontos e o valor do desvio-padrão também teve
pouca variação. Isso é refletido em relação aos valores do coeficiente de variação, que gerou
valores no intervalor entre 24 e 27,7%.

Além do ensino e pesquisa, a extensão também foi pesquisada nesta dissertação e os
indicadores que formam esses construtos são descritos na Tabela 21.
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Tabela 21 Indicadores de dispersão do construto extensão
Indicador

Média

Integra o ensino e a pesquisa com as demandas da
sociedade, seus interesses e necessidades, estabelecendo
mecanismos que inter-relacionam o saber acadêmico e o
saber popular
Promove eventos de extensão para a comunidade externa e
interna do Campus.

5,18

DesvioPadrão
1,257

Coeficiente
Mediana
de Variação
23,7%
5

5,10

1,403

28,3%

5

Busca e divulga sempre estágio e emprego aos discentes
e/ou egressos

4,68

1,328

35,3%

5

Busca novas parcerias com instituições públicas,
organizações não governamentais, SEBRAE-MG e
empresas privadas para uma atuação conjunta, no sentido de
desenvolver ações extensionistas
Promove visitas técnicas e gerenciais de alunos e
professores às empresas/instituições

5,43

1,383

25,1%

6

5,16

1,257

32,0%

5

Vem conseguindo boas oportunidades para treinamento de
alunos a partir da atuação da Empresa Júnior

4,77

1,403

32,3%

5

Atua nas empresas da região para que recebam, com
facilidade, os alunos para realização de estágio

4,71

1,328

33,7%

5

Fonte: dados da pesquisa.

Em relação à extensão, os indicadores – em sua maioria – tiveram valores menores ainda do
que os da pesquisa. Ao contrário do que ocorreu com grande parte dos outros construtos, a
afirmativa com o maior valor de média – relacionado à busca de parcerias externas à
instituição – não apresentou o menor desvio-padrão.

Pode-se observar que os maiores valores para o desvio-padrão estiveram presentes nos itens
que possuem valores “intermediários” para a média, considerando os sete indicadores do
construto extensão. Isso significa que essas afirmativas, apesar de não portarem os maiores ou
os menores valores para as médias, obtiveram mais heterogeneidade de respostas, ou seja,
maior número de respondentes assinalou valores bem mais altos ou bem mais baixos para
essas questões em comparação às afirmativas com notas mais altas ou mais baixas para a
média.

O construto EAD é composto por somente uma questão, como demonstra a Tabela 22.
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Tabela 22 Indicadores de dispersão do construto EAD
Indicador
Promove cursos de Educação a Distância de formação
continuada para as comunidades interna e externa
Fonte: dados da pesquisa.

Média

DesvioPadrão

5,37

1,422

Coeficiente
Mediana
de Variação
26,5%

6

A afirmativa sobre a promoção de cursos em EAD pelo IFNMG teve valor médio
relativamente alto, mas desvio-padrão maior do que o observado em outros itens de outros
construtos. Isso significa que pode ter havido muitas opiniões divergentes dos entrevistados
sobre essa afirmativa. O valor da mediana foi bem alto, o que denota, em conjunto com a
média, que devem existir respondentes que assinalaram valores muito baixos para essa
questão.

Outro construto presente nesta pesquisa foi a comunicação, a qual trabalha tanto a divulgação
interna, quanto externa de informações sobre a IES (Tabela 23).

Tabela 23 Indicadores de dispersão do construto comunicação

4,63

DesvioPadrão
1,603

Coeficiente
de Variação
34,7%

4,85

1,422

29,3%

5

O site é atualizado periodicamente e eu consigo encontrar
todas as informações que preciso

4,77

1,619

34,0%

5

Promove o fortalecimento da sua marca pela divulgação
institucional intensa tanto interna quanto externamente

4,96

1,408

28,4%

5

Promove divulgação dos cursos e da instituição somente
nos períodos de processos seletivos.

5,11

1,621

31,7%

5

Indicador

Média

A comunicação entre os servidores é muito boa e flui
perfeitamente
Possui um sistema integrado de gestão acadêmica que
funciona e é muito utilizado tanto pelos servidores como
pelo os alunos

Mediana
5

Fonte: dados da pesquisa.

Para essa questão, os resultados revelam valores de médias menores do que os outros
construtos. Somente em um item o valor de média foi acima de cinco pontos, e todas as
medianas estiveram em cinco.
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Os valores do desvio-padrão também foram um pouco mais alto do que a média de outros
construtos, gerando valores maiores para os coeficientes de variação. Esse é um construto que
teve mais heterogeneidade de opiniões dos respondentes em comparação aos outros estudos.
A Tabela 24 relata os resultados para o construto responsabilidade.

Tabela 24 Indicadores de dispersão do construto responsabilidade

4,95

DesvioPadrão
1,424

Coeficiente
de Variação
28,8%

6,15

1,139

18,5%

7

5,95

1,194

20,1%

6

Indicador

Média

Viabiliza por meio das parcerias com empresas, cooperativas,
outras instituições, a realização: Dia de Campo, implanta
unidades demonstrativas de transferência de tecnologias,
capacitações, oficinas e oportuniza, além dos produtores
rurais da região, aos estudantes, o acesso ao conhecimento de
alta tecnologia, seja na participação destes eventos seja em
estágios nessas empresas.
É um centro de referência na oferta do ensino de qualidade na
região
Favorece mais desenvolvimento para a cidade, crescimento
econômico, aumento do comércio e dos negócios.

Mediana
5

Fonte: dados da pesquisa.

Esse construto foi formado por três indicadores. Dois deles apresentaram valores para a média
muito altos, sendo que em um deles o valor foi sete para a mediana.

Nesse caso, o indicador com o menor valor para a média teve o maior valor para o desviopadrão, e vice-versa. As respostas mais homogêneas relacionaram-se aos indicadores que
detêm os maiores valores para as médias. Isso também pode ser observado pelos valores do
coeficiente de variação.

A percepção dos respondentes sobre a infraestrutura da IFNMG também foi abordada neste
estudo (Tabela 25).
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Tabela 25 Indicadores de dispersão do construto infraestrutura

5,55

DesvioPadrão
1,258

Coeficiente
de Variação
22,7%

5,07

1,535

30,3%

5

A biblioteca possui ótimo acervo literário que atende
perfeitamente às demandas dos discentes.

4,91

1,546

31,5%

5

Oferece espaços esportivos muito bons e suficientes para as
práticas.

5,84

1,276

21,9%

6

Propicia serviço de segurança bom o suficiente para a
população acadêmica.

5,16

1,559

30,2%

5

Indicador

Média

Possui infraestrutura física que atende perfeitamente às
práticas pedagógicas e são adequados para acessibilidade.
Dispõe de laboratórios bem equipados e adequados às aulas
práticas.

Mediana
6

Fonte: dados da pesquisa.

O construto infraestrutura mostrou dois indicadores com valores mais altos para a média e três
indicadores com valores mais baixos. Isso se refletiu no valor da mediana.

Como os maiores valores para o desvio-padrão foram dos indicadores com a menor média,
isso refletiu no coeficiente de variação que estava na casa dos 30% para os três indicadores
com os menores valores para as médias. Esse resultado é bem diferente do que ocorreu com
outros dois indicadores com os maiores valores para a média.

A Tabela 26 contém os resultados para o construto autoavaliação.

Tabela 26 Indicadores de dispersão do construto autoavaliação
Indicador

Média

Estimula e sensibiliza a participação da comunidade
acadêmica ao processo de avaliação das ações desenvolvidas
no Campus e abre espaço para sugestões e avaliações
espontâneas
Proporciona sempre discussões, de confrontação da missão,
objetivos e políticas institucionais e seus programas
estruturantes com o que vem, de fato, sendo realizado

5,03

DesvioPadrão
1,308

4,80

1,323

Coeficiente
Mediana
de Variação
26,0%
5

27,5%

5

Fonte: dados da pesquisa.

As duas afirmativas para esse construto apresentaram valores próximos entre si, tanto em
nível de média, quanto de desvio-padrão, coeficiente de variação e mediana.
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Os respondentes manifestaram uma avaliação bem parecida para o estímulo da participação
da comunidade acadêmica e para as discussões sobre a missão, objetivos e políticas
institucionais.

Os resultados obtidos para o construto atendimento aos discentes são mostrados na Tabela 27
a seguir.

Tabela 27 Indicadores de dispersão do construto atendimento aos discentes
Indicador

Média

Possui um Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades
Específicas (NAPNE) atuante e auxilia a comunidade acadêmica
em relação às necessidades especiais do discente
Promove sempre projetos que proporciona aos discentes com
necessidades específicas condições necessárias para seu
desenvolvimento escolar

5,38

DesvioPadrão
1,342

Coeficiente
Mediana
de Variação
25,0%
6

5,08

1,345

26,5%

5

Possui bolsas de assistência estudantil como transporte, moradia,
alimentação, entre outras, que são extremamente importantes
para garantir a permanência dos alunos e conter a evasão

6,00

1,177

19,6%

6

Oferece serviços médicos bons e suficientes para o atendimento
à população acadêmica

4,81

1,588

33,0%

5

Fonte: dados da pesquisa

No caso do atendimento aos discentes, houve percepções mais positivas em relação à
assistência estudantil, a qual significa o apoio aos estudantes que moram em outras cidades ou
aqueles que moram na cidade, mas possuem situação financeira mais precária. Esse indicador
obteve valor médio de seis pontos e ao mesmo tempo o menor valor para o desvio-padrão,
denotando a maior homogeneidade entre os indicadores que formam esse construto.

De outro lado, a assistência médica para a comunidade acadêmica teve o menor valor médio,
com 4,81 pontos, e também o maior valor para o desvio-padrão entre todos os indicadores
desse construto, indicando maior nível de divergência sobre esse item entre os respondentes.

O acompanhamento dos egressos foi um dos construtos deste trabalho e os seus resultados são
mostrados na Tabela 28 a seguir.
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Tabela 28 Indicadores de dispersão do construto acompanhamento dos egressos
Desvio- Coeficiente
Mediana
Padrão de Variação
1,481
31,6%
5

Indicador

Média

Procura identificar as dificuldades de seus egressos e coletar
informações de mercado, com o intuito de aprimorar seus
cursos e formar profissionais cada vez mais qualificados para o
exercício de suas atribuições
Mantém registros atualizados dos egressos, contendo, além dos
dados pessoais, informações sobre sua situação profissional e
formação acadêmica complementar

4,68

4,86

1,480

30,5%

5

Mantém um contato constante dos egressos com os atuais
alunos

4,39

1,609

36,6%

4

Fonte: dados da pesquisa.

Esse é o construto que apresentou os menores valores para as médias, considerando todos os
outros em conjunto com o construto cidade.

Apesar disso, os valores para os desvios-padrão dos indicadores não são muito maiores do
que os outros construtos que atingiram valores médios maiores. Então, essa opinião mais
negativa sobre as atividades do IFNMG sobre a relação com os egressos pode ser considerada
convergente para grande parte dos entrevistados.

O construto campus foi formado pelos indicadores disponibilizados na Tabela 29.

Tabela 29 Indicadores de dispersão do construto Campus
Indicador
Tem sido muito prejudicado pela crise econômica
Exerce interação com o mercado e a sociedade para gerar
recursos e crescer
Deve incentivar e aprimorar o empreendedorismo de alunos e
egressos
Fonte: dados da pesquisa.

5,66
5,06

DesvioPadrão
1,531
1,342

Coeficiente
de Variação
27,0%
26,5%

5,71

1,304

22,8%

Média

Mediana
5
6
5

Para esse construto, dois indicadores com resultados muito próximos em relação à média: o
prejuízo que o campus sofre com a crise econômica e o incentivo ao empreendedorismo por
parte dos alunos. Apesar da diferença da média entre eles ter sido de menos de 1%, o valor do
desvio-padrão foi bem diferente, indicando que a percepção entre os respondentes sobre os
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prejuízos que o campus sofre em virtude da crise econômica foi bem mais controversa do que
a percepção sobre o incentivo ao empreendedorismo de alunos e egressos.

Por fim, têm-se os resultados para o construto cidade na Tabela 30.

Tabela 30 Indicadores de dispersão do construto cidade
Indicador

Média

O transporte oferecido para acesso ao Campus atende às
necessidades dos alunos
A cidade oferece modalidades esportivas, satisfatórias para os
alunos e os cidadãos

4,85

DesvioPadrão
1,776

Coeficiente
Mediana
de Variação
36,6%
5

4,16

1,699

40,8%

4

A cidade oferece boas condições de lazer para os estudantes
Fonte: dados da pesquisa.

3,58

1,768

49,4%

4

Em conjunto com o acompanhamento dos egressos, esse é o construto que relatou os menores
valores para as médias, bem como possuiu o indicador que recebeu a menor nota média de
todos os respondentes.

O mais interessante é que o indicador com o maior valor de média e também aquele com o
menor valor da média tiveram altos valores para o desvio-padrão, não somente
“internamente” ao construto, mas também considerando todos os outros indicadores. Assim,
apesar da média ter sido bastante diversa entre eles, os seus resultados foram bastante
divergentes entre os respondentes.

Os baixos valores também se refletem nos valores obtidos para as medianas.

5.6 Unidimensionalidade

A unidimensionalidade pode ser verificada por meio de análise fatorial exploratória (AFE).
Esse passo é importante, pois verifica se os construtos definidos na etapa exploratória da
pesquisa realmente existem a partir da análise empírica envolvendo os dados coletados por
meio dos questionários.

No caso da execução da AFE, existem pressupostos que precisam ser atendidos. O primeiro
deles é relativo ao nível de correlação entre os indicadores que formam cada um dos

118

construtos. Isso significa que esses indicadores devem – em sua maioria – apresentar alto
número de correlações estatisticamente significativas entre si, com o valor de pelo menos 0,30
(Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 2009).

Outro pressuposto a ser atendido é relativo ao valor do teste de esfericidade de Bartlett, o qual
deve apresentar p-valor menor do que 0,05 (Malhotra, 2011; Morgan & Griego, 1998).

Há, ainda, o terceiro pressuposto, o qual descreve que os valores do teste de Kaiser-MeyerOlkin (KMO), que resulta na medida de adequacidade da amostra (MSA), deve obter valor de
pelo menos 0,60 para escalas exploratórias e de 0,70 para as escalas já testadas (Hair et al.,
2009).

O método de extração utilizado foi o de componentes principais que é o mais indicado para se
testar a unidimensionalidade de construtos individualmente (Hair et al., 2009).

Caso haja algum construto que apresente mais de um fator, será realizada uma rotação
ortogonal pelo método varimax, com o intuito de facilitar a visualização dos resultados, ou
seja, para facilitar a definição sobre a qual fator cada um dos indicadores pertence.
Ressalta-se, ainda, que os indicadores “princípios filosóficos” e “EAD” possuem somente um
indicador e, por conseguinte, não será realizada a AFE para ambos.

Os resultados sobre o construto stakeholders podem ser consultados na Tabela 31, a seguir.

119

Tabela 31 Resultados da AFE para o construto stakeholders
Indicadores
Eu percebo que sou importante para o IFNMG
Eu percebo que o IFNMG é muito importante para mim
Eu percebo que o IFNMG desenvolve muitas atividades importantes
Eu percebo que o que eu faço é importante para o IFNMG
Eu percebo que as minhas solicitações ao IFNMG devem ser atendidas rapidamente
Variância Extraída
KMO
Teste de Esfericidade de Bartlett

Carga
Comunalidade
Fatorial
0,843
0,711
0,761
0,579
0,709
0,503
0,856
0,733
0,547
0,300
56,52%
0,810
500,876
X2
10
df
0,000
Sig.

Fonte: dados da pesquisa.

A partir dos dados contidos na Tabela 31 verifica-se que o construto stakeholders gerou
somente um fator. Todavia, como o valor da comunalidade do indicador “eu percebo que as
minhas solicitações ao IFNMG devem ser atendidas rapidamente” está muito abaixo do valor
de referência de 0,500 (Hair et al., 2009), optou-se por retirá-lo das análises futuras. Também
se verificou que esse indicador relacionou-se mais ao atendimento às demandas dos
stakeholders do que à percepção da importância dos e para os stakeholders. Essa retirada
possui validade de conteúdo.

A retirada desses fatores aumentou o valor da variância extraída, que foi de 54,52% para mais
de 65%, que é valor maior do que o indicado por Hair et al. (2009), que é de 60%.

Em relação aos pressupostos da AFE, todos eles foram atendidos, pois os valores do KMO e
do teste de esfericidade de Bartlett são considerados satisfatórios. Há de se considerar, ainda,
que todas as 10 correlações entre os indicadores que formam esse construto foram
estatisticamente significativas.

O próximo construto estudado é o PDI, cujos resultados estão presentes na Tabela 32.
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Tabela 32 Resultados da AFE para o construto PDI
Indicadores
Tem exposto na sua missão, a razão da sua existência, o propósito ou motivo pelo
qual foi criado, o papel que desempenha para suas partes interessadas e orienta
suas ações. Nesse sentido eu tenho conhecimento sobre a missão do IFNMG e a
mesma é amplamente divulgada dentro e fora da instituição nos meios de
comunicação
Tem o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) como o documento que
expressa a missão, a visão, os valores, os propósitos e definições estratégicas, da
instituição. Eu tenho conhecimento dessa informação e Inclusive participei de
alguma forma da sua elaboração

Carga
Comunalidade
Fatorial
0,837
0,700

0,837

70,05%

Variância Extraída
KMO
2

Teste de Esfericidade de Bartlett

0,700

X
df
Sig.

0,500
53,007
1
0,000

Fonte: dados da pesquisa.

Observando o construto PDI, verificou-se que ele formou somente um construto. Além disso,
os valores para a carga fatorial e para a comunalidade estão acima dos parâmetros indicados.

O valor da variância extraída foi de 70% acima do mínimo indicado de 60%. Além disso,
todos os pressupostos foram atendidos, pois a única correlação entre os dois indicadores que
formam o construto PDI foi significativa e os valores para o KMO e para o teste de
esfericidade de Bartlett mostraram valores convenientes.

Como esse construto é formado por somente dois indicadores, o valor do KMO foi sempre de
0,500.

A Tabela 33 traz os resultados para o construto valores institucionais.

121

Tabela 33 Resultados da AFE para o construto valores institucionais
Carga
Fatorial

Comunalidade

Sempre respeita a pluralidade das ideias e das aptidões, buscando fortalecer de
forma ética as relações institucionais

0,797

0,635

Incentiva sempre a gestão participativa, o compromisso da comunidade acadêmica
na definição e promoção de políticas institucionais

0,870

0,756

Promove intensamente a inclusão de um público que historicamente está à margem
das políticas de formação para o trabalho

0,799

0,638

Tem o compromisso de contribuir para o desenvolvimento social e econômico da
região e atua nesse sentido

0,738

0,545

Possui transparência na tomadas de decisões e publicidade das atividades
acadêmicas, tanto no que diz respeito às atividades de ensino, pesquisa e extensão
e às ações estratégicas do Campus Arinos

0,770

0,593

Mantém sempre o diálogo com a comunidade e com isso constrói mecanismos e
estratégias de atendimento às demandas da comunidade

0,828

0,686

Estimula frequentemente às ações que visem sustentabilidade e preservação
ambiental

0,720

0,518

Indicadores

62,47%

Variância Extraída
KMO
Teste de Esfericidade de Bartlett

X2
df
Sig.

0,898
1146,647
21
0,000

Fonte: dados da pesquisa.

Analisando-se a Tabela 33, constata-se que esse construto foi formado por somente uma
dimensão.

No tocante aos pressupostos, todos eles foram atendidos. Todas as 21 correlações existentes
entre os sete indicadores tiveram correlações significativas entre si. O valor do KMO e do
teste de esfericidade de Bartlett também foram adequados.

O valor da variância extraída foi de 62,47%, acima do parâmetro de 60%.

O próximo construto a ser analisado é o de cursos, cujos resultados se encontram na Tabela
34.
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Tabela 34 Resultados da AFE para o construto cursos
Indicadores
As ofertas de cursos são fortemente orientadas com o objetivo de fortalecer os
arranjos produtivos e o desenvolvimento socioeconômico cultural local
Nos cursos há grande interação nas ações entre ensino, pesquisa e extensão

Carga
Fatorial
0,806

A infraestrutura é adequada ao funcionamento dos cursos, de modo que possam
cumprir as funções acadêmicas, científicas e sociais
Realiza frequentemente eventos: seminários, congressos
experiências, conhecimentos e relacionamentos na área

para

troca

de

0,649

0,847
0,847

0,718
0,717

0,841

0,707
69,80%

Variância Extraída
KMO
2

Teste de Esfericidade de Bartlett

Comunalidade

X
df
Sig.

0,822
520,266
6
0,000

Fonte: dados da pesquisa.

Os resultados alcançados foram muito bons. Foi gerada somente uma dimensão e todos os
valores para a carga fatorial e para a comunalidade foram adequados.

Nos pressupostos, verifica-se que todas as seis correlações entre todos os indicadores foram
significativas. Além disso, os valores para o teste de esfericidade de Bartlett e para o KMO
foram compatíveis com o exigido na literatura.

O valor da variância extraída foi de 69,80%, acima do mínimo indicado.

O construto ensino também foi analisado e os resultados podem ser consultados na Tabela 35.
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Tabela 35 Resultados da AFE para o construto ensino
Carga
Comunalidade
Fatorial
Estimula sempre a realização de ações que visam à diminuição da reprovação e da
0,785
0,616
evasão como: monitorias, tutorias e cursos de nivelamento
0,806
0,650
Proporciona inclusão social nos seus processos de seleção de alunos para os cursos
ofertados
Indicadores

As propostas curriculares dos cursos buscam a construção do conhecimento
fundamentada em metodologias de ensino que estimulam a formação do discente
de forma ética, responsável, autônoma e criativa, conforme os professores
apresentam sempre nos planos de ensino

0,822

0,675

Oferece formação humana e cidadã complementar à formação acadêmica

0,834
0,681

0,696
0,464

0,740

0,547

X2
DF
Sig.

60,79%
0,871
813,057
15
0,000

Oferece opções para conhecimento e formação cultural: música, teatro, cineclube,
dança, folclore, etc.
O Centro de Línguas é muito importante para a promoção do aprendizado da língua
inglesa e espanhola para alunos e pessoas da comunidade
Variância Extraída
KMO
Teste de Esfericidade de Bartlett
Fonte: dados da pesquisa.

O construto ensino foi formado por somente um fator. Os resultados para a carga fatorial e
para a comunalidade foram adequados para todos os indicadores, exceto para “oferece opções
para conhecimento e formação cultural: música, teatro, cineclube, dança, folclore, etc.”, cujo
valor para a comunalidade foi abaixo de 0,500. Verificando-se o seu conteúdo e considerando
que ele também teve valor adequado para a carga fatorial, optou-se por mantê-lo e considerálo nas análises subsequentes.

Todas as 15 correlações entre os seis indicadores foram estatisticamente significativas e os
valores dos testes de esfericidade de Bartlett e o do KMO obtiveram valores adequados. Por
conseguinte, concluiu-se que todos os pressupostos para a realização dessa AFE foram
atendidos. Por fim, o valor da variância extraída foi adequado, pois o seu valor foi de 60,79%.

O próximo construto a ser analisado é o de pesquisa, cujos resultados estão presentes na
Tabela 36 a seguir.
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Tabela 36 Resultados da AFE para o construto pesquisa
Indicadores
Estimula o desenvolvimento de pesquisas para o atendimento de demandas
sociais, do mundo do trabalho e da produção, com impactos na indústria e
comércio locais e contribuição para o desenvolvimento local e regional
Estabelece fortes parcerias/convênios com institutos federais, universidades e
instituições de pesquisa públicas e privadas proporcionando mais integração e
troca de experiências entre grupos de pesquisa das várias instituições e
desenvolvimento de projetos em conjunto

Carga
Fatorial
0,869

Comunalidade
0,755

0,883

0,780

Estimula sempre a captação de recursos para pesquisas, objetivando melhorar a
infraestrutura destinada à pesquisa no Campus

0,878

0,772

Apoia e estimula sempre a participação de discentes em eventos científicos, bem
como a submissão de artigos científicos a congressos e revistas
Variância Extraída
KMO

0,841

0,708

X2
df
Sig.

75,34%
0,838
684,769
6
0,000

Teste de Esfericidade de Bartlett
Fonte: dados da pesquisa.

Os resultados para o construto pesquisa foram muito bons. É possível inferir que esse
construto é unidimensional e que todos os pressupostos para o uso dos resultados da AFE
foram atendidos.

Mais especificamente, todas as seis correlações entre os quatro construtos foram
estatisticamente significativas, o valor para o KMO foi de 0,838 e o p-sig do teste de
esfericidade de Bartlett foi de 0,000. Todos os valores para a carga fatorial e para a
comunalidade dos quatro fatores ficaram acima de 0,700.

Por fim, a variância extraída do fator foi de 75,34%, bem acima do valor mínimo exigido de
60%.

A seguir, na Tabela 37, são analisados os resultados logrados pelo construto extensão.
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Tabela 37 Resultados da AFE para o construto extensão
Indicadores
Integra o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, seus interesses e
necessidades, estabelecendo mecanismos que inter-relacionam o saber acadêmico
e o saber popular
Promove eventos de extensão para a comunidade externa e interna do Campus
Busca e divulga sempre estágio e emprego aos discentes e/ou egressos
Busca novas parcerias com instituições públicas, organizações não
governamentais, SEBRAE-MG e empresas privadas para uma atuação conjunta,
no sentido de desenvolver ações extensionistas

Carga
Comunalidade
Fatorial
0,822
0,676

0,797
0,843

0,635
0,711

0,826

0,681

às

0,812

0,659

Vem conseguindo boas oportunidades para treinamento de alunos por meio da
atuação da Empresa Júnior

0,813

0,660

Atua nas empresas da região para que recebam, com facilidade, os alunos para
realização de estágio.
Variância Extraída
KMO

0,840

0,705

X2
df
Sig.

67,53%
0,920
1353,614
21
0,000

Promove visitas técnicas
empresas/instituições

e

gerenciais

de

alunos

e

Teste de Esfericidade de Bartlett

professores

Fonte: dados da pesquisa.

Apesar de possuir elevado número de indicadores – o construto extensão é formado por sete
itens –, ao final da AFE foi gerado somente um fator.

Ressalta-se que os valores relativos à carga fatorial e à comunalidade foram adequados e que
o valor da variância extraída de 67,53% pode ser considerado muito bom em virtude de que o
construto foi formado por sete indicadores.

Todos os pressupostos para a realização da AFE foram atendidos, com o valor do teste de
esfericidade de Bartlett com p-sig. = 0,000 e valor para o KMO de 0,920. É necessário
destacar que todas as 21 correlações existentes entre os sete construtos são estatisticamente
significativas entre si.

Em relação ao construto comunicação, a Tabela 38 mostra os resultados obtidos.
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Tabela 38 Resultados da AFE para o construto comunicação
Indicadores
A comunicação entre os servidores é muito boa e flui perfeitamente
Possui um sistema integrado de gestão acadêmica que funciona e é muito utilizado
tanto pelos servidores como pelo os alunos

Carga
Fatorial
0,838
0,881

Comunalidade
0,702
0,776

O site é atualizado periodicamente e eu consigo encontrar todas as informações
que preciso.

0,849

0,721

Promove o fortalecimento da sua marca através de divulgação institucional intensa
tanto internamente quanto externamente

0,860

0,740

Promove divulgação dos cursos e da instituição somente nos períodos de
processos seletivos
Variância Extraída
KMO

0,334

0,111

X²
df
Sig.

61,02%
0,821
680,976
10
0,000

Teste de Esfericidade de Bartlett
Fonte: dados da pesquisa.

Os resultados indicam que existiu somente uma dimensão para o construto comunicação. É
possível abstrair que quatro dos cinco indicadores formam o construto comunicação.
Apresentaram valores muito bons tanto para a carga fatorial, quanto para a comunalidade.
Entretanto, o indicador “promove divulgação dos cursos e da instituição somente nos períodos
de processos seletivos” alcançou resultados muito ruins para a comunalidade e para a carga
fatorial. Assim, optou-se por retirar esse item das análises posteriores.

É necessário destacar que o valor de 61% para a variância extraída ficou dentro dos limites
mínimos destacados por Hair et al. (2009).

Refletindo sobre os pressupostos para a execução da AFE, verificou-se que todas as 10
correlações existentes entre os cinco indicadores foram estatisticamente significativas. Além
disso, o valor do KMO de 0,821 e o p-sig = 0,000 para o teste de esfericidade de Barlett
também ficaram dentro dos parâmetros considerados adequados.

Na Tabela 39 registram-se os resultados obtidos para o construto responsabilidade.
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Tabela 39 Resultados da AFE para o construto responsabilidade
Indicadores
Viabiliza por meio das parcerias com empresas, cooperativas, outras instituições,
a realização: Dia de Campo, implanta unidades demonstrativas de transferência
de tecnologias, capacitações, oficinas e oportuniza, além dos produtores rurais
da região, aos estudantes, o acesso ao conhecimento de alta tecnologia, seja na
participação destes eventos seja em estágios nessas empresas
É um centro de referência na oferta do ensino de qualidade na região
Favorece maior desenvolvimento para a cidade, crescimento econômico,
aumento do comércio e dos negócios
Variância Extraída
KMO
Teste de Esfericidade de Bartlett

Carga
Comunalidade
Fatorial
0,681
0,464

0,875
0,900

0,765
0,811

X2
df
Sig.

68,01%
0,612
298,134
3
0,000

Fonte: dados da pesquisa.

A Tabela 39 demonstra os resultados alcançados pela AFE, os quais revelam que o construto
responsabilidade foi realmente formado por somente uma dimensão. Além disso, apesar do
indicador “viabiliza por meio de parcerias com empresas...” apresentar valor mais baixo do
que o adequado para a comunalidade, mas dentro dos parâmetros para o valor da carga
fatorial, optou-se por mantê-lo para as análises subsequentes. Os outros dois indicadores
tiveram bons resultados.

O valor de 68% para a variância extraída de todo o fator foi considerado também adequado.

Todos os pressupostos para a realização da AFE foram atendidos. O valor do teste de
esfericidade de Bartlett foi considerado adequado e o valor do KMO ficou próximo do limite
de 0,60 para escalas exploratórias. Todas as três correlações entre os indicadores do construto
responsabilidade foram estatisticamente significativas.

O próximo construto analisado é o da infraestrutura (Tabela 40).
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Tabela 40 Resultados da AFE para o construto infraestrutura
Indicadores
Possui uma infraestrutura física que atende perfeitamente as práticas pedagógicas
e são adequados para acessibilidade
Dispõe de laboratórios bem equipados e adequados às aulas práticas

Carga
Fatorial
0,769

A biblioteca possui um ótimo acervo literário que atende perfeitamente as
demandas dos discentes
Oferece espaços esportivos muito bons e suficientes para as práticas
Propicia serviço de segurança bom o suficiente para a população acadêmica
Variância Extraída
KMO
Teste de Esfericidade de Bartlett

Comunalidade
0,592

0,810
0,761

0,656
0,579

0,783
0,763

0,613
0,582
60,45%
0,813
567,132
10
0,000

X2
df
Sig.

Fonte: dados da pesquisa.

A partir da análise da Tabela 40, verifica-se que o construto infraestrutura foi formado por
somente uma dimensão. Ressalta-se que todos os cinco indicadores obtiveram valores
satisfatórios em relação à comunalidade e à carga fatorial. O valor da variância explicada foi
de 60,45%, pouco acima do mínimo recomendado por Hair et al. (2009).

No caso dos pressupostos, todos eles foram atendidos. As seis correlações entre os
indicadores que formaram esse construto foram estatisticamente significativas. Além disso, o
valor do KMO foi de 0,813 e o valor do teste de esfericidade de Bartlett foi de 0,000.

Outro construto a ser analisado é a autoavaliação, cujos resultados estão contidos na Tabela
41.
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Tabela 41 Resultados da AFE para o construto autoavaliação
Indicadores
Estimula e sensibiliza a participação da comunidade acadêmica ao processo de
avaliação das ações desenvolvidas no Campus e abre espaço para sugestões e
avaliações espontâneas
Proporciona sempre discussões, de confrontação da missão, objetivos e políticas
institucionais e seus programas estruturantes com o que vem, de fato, sendo
realizado

Carga
Comunalidade
Fatorial
0,935
0,874

0,935

0,874

X2
df
Sig.

87,42%
0,500
248,315
1
0,000

Variância Extraída
KMO
Teste de Esfericidade de Bartlett
Fonte: dados da pesquisa.

O construto autoavaliação possui somente dois indicadores e a sua AFE gerou somente um
fator. Os valores da carga fatorial e da comunalidade foram pertinentes, bem como a variância
explicada, que alcançou mais de 87%.

Todos os pressupostos para a utilização dos resultados obtidos pela AFE foram atendidos, a
saber: o valor do teste de esfericidade de Bartlett foi 0,0000 e a correlação entre os dois
indicadores que formaram o construto foi significativa.

Em relação ao valor do KMO, é importante lembrar que, como esse construto foi formado por
somente dois indicadores, o valor padrão do KMO foi de 0,500.

O construto atendimento aos discentes também foi analisado e os seus resultados estão
presentes na Tabela 42.
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Tabela 42 Resultados da AFE para o construto atendimento aos discentes
Indicadores
Possui um Núcleo de Atendimento as Pessoas com Necessidades Específicas
(NAPNE) atuante e auxilia a comunidade acadêmica com relação às necessidades
especiais do discente
Promove sempre projetos que proporciona aos discentes com necessidades
específicas condições necessárias para seu desenvolvimento escolar
Possui bolsas de Assistência Estudantil como transporte, moradia alimentação,
entre outras, que são extremamente importantes para garantir a permanência dos
alunos e conter a evasão
Oferece serviços médicos bons e suficientes para o atendimento à população
acadêmica
Variância Extraída
KMO
Teste de Esfericidade de Bartlett

Carga
Fatorial

Comunalidade

0,791

0,626

0,849

0,721

0,696

0,484

0,706

0,498

X2
df
Sig.

58,23%
0,713
314,938
6
0,000

Fonte: dados da pesquisa.

No caso do atendimento aos discentes, foi gerado somente um fator, atestando a
unidimensionalidade desse construto. Entretanto, dois construtos apresentaram valores um
pouco baixo do estipulado de 0,500 para a comunalidade, apesar de terem valores adequados
para a carga fatorial.

Optou-se por retirar inicialmente o indicador com o menor valor para a comunalidade e para a
carga fatorial. Assim, o item “possui bolsas de assistência estudantil como transporte, moradia
alimentação, entre outras, que são extremamente importantes para garantir a permanência dos
alunos e conter a evasão” foi retirado das análises e novamente uma AFE foi realizada
considerando-se os três indicadores restantes.

Apesar da diminuição do valor do KMO para 0,617, todos os outros valores foram melhores e
também adequados, notadamente para o indicador “oferece serviços médicos bons e
suficientes para o atendimento à população acadêmica”, que alcançou 0,540 para a
comunalidade e 0,735 para o componente. O valor da variância extraída aumentou de 58%
para 66%.

Os pressupostos dessa AFE foram atendidos, com todas as seis correlações dos quatro
indicadores sendo estatisticamente significativas, o p-valor do teste de esfericidade de Bartlett
sendo igual a 0,000 e o KMO atingindo 0,713.
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A Tabela 43 a seguir apresenta os resultados para o construto acompanhamento de egressos.

Tabela 43 Resultados da AFE para o construto acompanhamento dos egressos
Indicadores
Procura identificar as dificuldades de seus egressos e coletar informações de
mercado, com o intuito de aprimorar seus cursos e formar profissionais cada vez
mais qualificados para o exercício de suas atribuições

Carga
Fatorial
0,894

Comunalidade
0,800

Mantém registros atualizados dos egressos contendo, além dos dados pessoais,
informações sobre sua situação profissional e formação acadêmica complementar

0,913

0,833

Mantém um contato constante dos egressos com os atuais alunos
Variância Extraída
KMO

0,904

0,818
81,71%
0,746
513,230
3
0,000

Teste de Esfericidade de Bartlett

X2
df
Sig.

Fonte: dados da pesquisa.

Os resultados do acompanhamento dos egressos foram muito bons. Foi gerado somente um
fator e relatou a variância extraída de mais de 80%. Todos os três indicadores descreveram
valores adequados para a comunalidade e para a carga fatorial.

Verificou-se que todos os pressupostos para a realização da AFE foram atendidos, pois o
valor para o KMO foi de 0,746, o p-valor do teste de esfericidade de Bartlett foi de 0,000 e
todas as três correlações entre os indicadores que formaram esse construto foram
estatisticamente significativas.

Veja-se na Tabela 44 os resultados obtidos para a AFE do construto campus.
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Tabela 44 Resultados da AFE para o construto Campus
Indicadores
Tem sido muito prejudicado pela crise econômica
Exerce interação com o mercado e a sociedade para gerar recursos e crescer
Deve incentivar e aprimorar o empreendedorismo de alunos e egressos
Variância Extraída
KMO

Carga
Fatorial
0,791
0,817
0,778

Teste de Esfericidade de Bartlett

Comunalidade

X2
DF
Sig.

0,625
0,668
0,605
63,27%
0,673
168,209
3
0,000

Fonte: dados da pesquisa.

O construto campus possuiu somente uma dimensão. Os valores da carga fatorial e da
comunalidade foram adequados para os três indicadores que formaram esse construto. Além
disso, o valor da variância extraída de pouco mais de 63% também foi satisfatório.

Todos os pressupostos para a utilização dos resultados da AFE foram atendidos. O valor do
KMO foi de 0,673 e o p-sig no teste de esfericidade de Bartlett foi igual a 0,000. Além disso,
todas as três correlações existentes entre os três indicadores do construto campus foram
estatisticamente significativas.

A seguir são analisados os resultados para o construto cidade, demonstrados na Tabela 45.

Tabela 45 Resultados da AFE para o construto cidade
Indicadores
O transporte oferecido para acesso ao Campus atende às necessidades dos alunos
A cidade oferece modalidades esportivas, satisfatórias para os alunos e os cidadãos
A cidade oferece boas condições de lazer para os estudantes
Variância Extraída
KMO
Teste de Esfericidade de Bartlett

Carga
Comunalidade
Fatorial
0,683
0,467
0,881
0,775
0,858
0,736
65,95%
0,620
245,044
X2
3
df
0,000
Sig.

Fonte: dados da pesquisa.

O construto cidade teve somente um fator. No caso do indicador “o transporte oferecido para
acesso ao campus atende às necessidades dos alunos”, o valor ficou pouco abaixo do valor de
referência para a comunalidade. Em virtude do seu valor adequado para a carga fatorial e da
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validade de face, optou-se por manter esse indicador nas análises futuras. Os outros dois
indicadores imputaram valores satisfatórios.

O valor da variância extraída para esse construto atendeu ao valor-padrão de pelo menos 60%.

Todos os pressupostos foram atendidos. Todas três correlações existentes entre os três
indicadores que formaram esse construto foram estatisticamente significativas. Além disso, os
valores para o teste de esfericidade de Bartlett e para o KMO também foram adequados.

5.7 Confiabilidade

A próxima etapa da análise de dados é a verificação da confiabilidade de cada uma das
escalas utilizadas para mensurar cada um dos construtos da pesquisa.

Inicialmente, a unidimensionalidade desses construtos já fora testada na etapa anterior, bem
como alguns indicadores foram excluídos das análises posteriores. Agora o foco é verificar se
as escalas utilizadas conseguiram mensurar de forma adequada respondentes com opiniões
diferentes sobre os construtos, ou vice-versa. Assim, a escala foi capaz de apresentar valores
consistentes ao longo do tempo.

A confiabilidade das escalas foi verificada a partir do cálculo do valor do Alpha de Cronbach
(AC), com valores entre zero e um. Existem algumas divergências entre os valores adequados,
mas, considerando vários autores, é possível definir que o ideal é que os valores do AC
sempre estejam acima de 0,70. Valores mais altos também são desejados. Contudo, caso
existam valores acima de 0,95, isso pode denotar que existe redundância de indicadores,
gerando questões em excesso sobre o tema e que são repetitivas entre si. Para escalas
exploratórias, ou seja, que ainda não foram testadas anteriormente, valores entre 0,60 e 0,70
também são aceitáveis (Hair et al., 2009; Morgan & Griego, 1998; Pestana & Gageiro, 2000).

Da mesma forma que ocorreu na análise sobre a unidimensionalidade dos construtos, ressaltase que os indicadores “princípios filosóficos” e “EAD” tiveram somente um indicador e, por
conseguinte, não foi realizada a verificação da confiabilidade da escala para ambos os
construtos.
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Os resultados sobre a confiabilidade das escalas utilizadas neste estudo estão na Tabela 46.

Tabela 46 Valores do Alpha de Cronbach dos construtos da pesquisa

Ensino

Cursos

Valores Institucionais

PDI

Stakehol
ders

Construto

Indicador
Eu percebo que sou importante para o IFNMG
Eu percebo que o IFNMG é muito importante para mim
Eu percebo que o IFNMG desenvolve muitas atividades importantes
Eu percebo que o que eu faço é importante para o IFNMG
Tem exposto na sua missão a razão da sua existência, o propósito ou motivo
pelo qual foi criado, o papel que desempenha para suas partes interessadas e
orienta suas ações. Nesse sentido, eu tenho conhecimento sobre a missão do
IFNMG e ela é amplamente divulgada dentro e fora da instituição nos meios de
comunicação
Tem o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) como o documento que
expressa a missão, a visão, os valores, os propósitos e definições estratégicas,
da instituição. Eu tenho conhecimento dessa informação e, inclusive, participei
de alguma forma da sua elaboração
Sempre respeita a pluralidade das ideias e das aptidões, buscando fortalecer de
forma ética as relações institucionais
Incentiva sempre a gestão participativa, o compromisso da comunidade
acadêmica na definição e promoção de políticas institucionais
Promove intensamente a inclusão de um público que historicamente está à
margem das políticas de formação para o trabalho
Tem o compromisso de contribuir para o desenvolvimento social e econômico
da região e atua nesse sentido
Possui transparência na tomadas de decisões e publicidade das atividades
acadêmicas, tanto no que diz respeito às atividades de ensino, pesquisa e
extensão e às ações estratégicas do Campus Arinos
Mantém sempre o diálogo com a comunidade e com isso constrói mecanismos
e estratégias de atendimento às demandas da comunidade
Estimula frequentemente às ações que visem sustentabilidade e preservação
ambiental
As ofertas de cursos são fortemente orientadas com o objetivo de fortalecer os
arranjos produtivos e o desenvolvimento socioeconômico cultural local
Nos cursos há grande interação nas ações entre ensino, pesquisa e extensão
A infraestrutura é adequada ao funcionamento dos cursos, de modo que possam
cumprir as funções acadêmicas, científicas e sociais
Realiza frequentemente eventos: seminários, congressos para troca de
experiências, conhecimentos e relacionamentos na área
Estimula sempre a realização de ações que visam à diminuição da reprovação e
da evasão como: monitorias, tutorias e cursos de nivelamento
Proporciona inclusão social nos seus processos de seleção de alunos para os
cursos ofertados
As propostas curriculares dos cursos buscam a construção do conhecimento
fundamentada em metodologias de ensino que estimulam a formação do
discente de forma ética, responsável, autônoma e criativa, conforme os
professores apresentam sempre nos planos de ensino
Oferece formação humana e cidadã complementar à formação acadêmica
Oferece opções para com
hecimento e formação cultural: música, teatro, cineclube, dança, folclore, etc.
O Centro de Línguas é muito importante para a promoção do aprendizado da
língua inglesa e espanhola para alunos e pessoas da comunidade

AC. se
AC indicador for
retirado
0,706
0,755
0,791
0,765
0,701

n. d.
0,556
n. d.

0,884
0,872
0,883
0,899

0,891
0,887
0,878
0,893
0,832
0,809

0,855

0,808
0,811
0,835
0,834

0,862

0,832
0,827
0,865
0,844

Continua
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Tabela 46
Valores do Alpha de Cronbach dos construtos da pesquisa

Autoavaliação

Infraestrutura

Responsabilidade

Comunicação

Extensão

Pesquisa

Construto

Indicador
Estimula o desenvolvimento de pesquisas para o atendimento de demandas
sociais, do mundo do trabalho e da produção, com impactos na indústria e
comércio locais e contribuição para o desenvolvimento local e regional
Estabelece fortes parcerias/convênios com institutos federais, universidades e
instituições de pesquisa públicas e privadas proporcionando mais integração e
troca de experiências entre grupos de pesquisa das várias instituições e
desenvolvimento de projetos em conjunto
Estimula sempre a captação de recursos para pesquisas objetivando melhorar a
infraestrutura destinada à pesquisa no campus
Apoia e estimula sempre a participação de discentes em eventos científicos, bem
como a submissão de artigos científicos a congressos e revistas
Integra o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, seus interesses e
necessidades, estabelecendo mecanismos que inter-relacionam o saber acadêmico
e o saber popular
Promove eventos de extensão para a comunidade externa e interna do Campus
Busca e divulga sempre estágio e emprego aos discentes e/ou egressos
Busca novas parcerias com instituições públicas, organizações não
governamentais, SEBRAE-MG e empresas privadas para uma atuação conjunta,
no sentido de desenvolver ações extensionistas
Promove visitas técnicas e gerenciais de alunos e professores às empresas/ instit.
Vem conseguindo boas oportunidades para treinamento de alunos a partir da
atuação da Empresa Júnior
Atua nas empresas da região para que recebam, com facilidade, os alunos para
realização de estágio
A comunicação entre os servidores é muito boa e flui perfeitamente
Possui um sistema integrado de gestão acadêmica que funciona e é muito
utilizado tanto pelos servidores como pelos alunos
O site é atualizado periodicamente e eu consigo encontrar todas as informações
que preciso
Promove o fortalecimento da sua marca pela divulgação institucional intensa
tanto internamente quanto externamente
Viabiliza por meio das parcerias com empresas, cooperativas, outras instituições,
a realização: Dia de Campo, implanta unidades demonstrativas de transferência
de tecnologias, capacitações, oficinas e oportuniza, além dos produtores rurais da
região, aos estudantes, o acesso ao conhecimento de alta tecnologia, seja na
participação destes eventos seja em estágios nessas empresas
É um centro de referência na oferta do ensino de qualidade na região
Favorece mais desenvolvimento para a cidade, crescimento econômico, aumento
do comércio e dos negócios
Possui uma infraestrutura física que atende perfeitamente às práticas pedagógicas
e são adequados para acessibilidade
Dispõe de laboratórios bem equipados e adequados às aulas práticas
A biblioteca possui um ótimo acervo literário que atende perfeitamente às
demandas dos discentes
Oferece espaços esportivos muito bons e suficientes para as práticas
Propicia serviço de segurança bom o suficiente para a população acadêmica
Estimula e sensibiliza a participação da comunidade acadêmica ao processo de
avaliação das ações desenvolvidas no Campus e abre espaço para sugestões e
avaliações espontâneas
Proporciona sempre discussões, de confrontação da missão, objetivos e políticas
institucionais e seus programas estruturantes com o que vem, de fato, sendo
realizado.

AC

AC. se
indicador
for retirado
0,859

0,890

0,850

0,852
0,873
0,907
0,908
0,902
0,918

0,905
0,907
0,906
0,902
0,749
0,734

0,812

0,741
0,742

0,846
0,742
0,597
0,526
0,803
0,785
0,833

0,805
0,798
0,807
n. d.

0,856
n. d.

Continua
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Tabela 46
Valores do Alpha de Cronbach dos construtos da pesquisa - conclui
Construto

Indicador

AC. se
AC indicador for
retirado

Cidade

Camp
us

Acompanham
ento dos
egressos

Atendimento aos
discentes

Possui um Núcleo de Atendimento as Pessoas com Necessidades Específicas
(NAPNE) atuante e auxilia a comunidade acadêmica com relação às
0,666
necessidades especiais do discente
Promove sempre projetos que proporciona aos discentes com necessidades 0,730
0,498
específicas condições necessárias para seu desenvolvimento escolar
Oferece serviços médicos bons e suficientes para o atendimento à população
0,762
acadêmica
Procura identificar as dificuldades de seus egressos e coletar informações de
mercado, com o intuito de aprimorar seus cursos e formar profissionais cada vez
0,854
mais qualificados para o exercício de suas atribuições
0,887
Mantêm registros atualizados dos egressos, contendo, além dos dados pessoais,
0,824
informações sobre sua situação profissional e formação acadêmica complementar
Mantém contato constante dos egressos com os atuais alunos
0,841
Tem sido muito prejudicado pela crise econômica
0,628
Exerce interação com o mercado e a sociedade para gerar recursos e crescer
0,707
0,577
Deve incentivar e aprimorar o empreendedorismo de alunos e egressos
0,643
O transporte oferecido para acesso ao campus atende às necessidades dos alunos
0,807
A cidade oferece modalidades esportivas, satisfatórias para os alunos e os
0,734
0,526
cidadãos
A cidade oferece boas condições de lazer para os estudantes
0,583
Nota: AC = Alpha de Cronbach; n. d. = “não disponível”. O valor do A. C. caso o item seja excluído não é
calculado nesse caso, pois, caso o item seja retirado, o indicador ficará com somente um indicador, o que elimina
a necessidade do cálculo do valor de A. C.
Fonte: dados da pesquisa.

Analisando-se a Tabela 46, é possível apreender que os resultados do Alpha de Cronbach para
quase todos os construtos foram adequados, pois eles ficaram acima de 0,70, sendo que,
inclusive, o valor da confiabilidade ficou acima de 0,800 para a maioria dos construtos.

A exceção ficou por conta do construto PDI, o qual apresentou valor muito baixo para o
Alpha de Cronbach (0,556). Por isso, esse construto foi retirado das análises subsequentes.

Deve-se ressaltar que esse resultado indica a necessidade de uma reformulação desse
construto. Talvez as partes relacionadas à participação do respondente devam ser suprimidas
ou alteradas em novas versões da pesquisa, em virtude do público-alvo de respondentes.
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5.8 Validade convergente

A próxima etapa da análise de dados é referente à validade convergente, a qual determina até
que ponto os indicadores que formam um construto realmente são consistentes entre si e
formam um conceito único.

Por conseguinte, os indicadores do construto que representam os itens de uma escala devem
possuir alto nível de correlação entre si. Eles formam as medidas de um construto e para que
realmente possam medir o construto pretendido devem apresentar alto nível de correção entre
si (Bagozzi & Philips, 1991; Hair et al., 2009; Malhotra, 2011).

Para a realização da análise da validade convergente são utilizados dois indicadores. O
primeiro deles é a variância média extraída (AVE), que deve apresentar valores acima de
0,500. Esse parâmetro representa uma medida da convergência de todos os indicadores
simultaneamente em relação ao construto. O seu valor depende da soma do valor do quadrado
das cargas fatoriais dividido pelo número de indicadores do construto (Hair et al., 2009).

O outro parâmetro é a confiabilidade composta (CC), a qual deve apresentar valores de pelo
menos 0,700 e refletir a consistência interna dos itens de uma escala. Assim, além de
considerar os valores das cargas fatoriais, esse parâmetro também considera o nível de erro
apresentado pelos indicadores e o seu respectivo construto (Hair et al., 2009).

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 47.
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Tabela 47 Os indicadores da existência ou não da validade convergente
Construtos
Acompanhamento dos egressos
Atendimentos aos discentes
Autoavaliação
Campus
Campus2
Cidade
Comunicação
Cursos
Ensino
Extensão
Infraestrutura
Pesquisa
Responsabilidade
Stakeholders
Valores institucionais
Fonte: dados da pesquisa.

AVE
0,726
0,537
0,748
0,452
0,482
0,528
0,676
0,601
0,559
0,650
0,545
0,676
0,568
0,551
0,602

CC
0,888
0,765
0,856
0,711
0,649
0,760
0,893
0,858
0,883
0,928
0,857
0,893
0,786
0,828
0,913

Os resultados revelam que somente o construto campus não apresentou valores adequados
para a validade convergente (0,452 para a AVE). Como ele foi formado por três indicadores,
optou-se por retirar o indicador com o menor valor da carga fatorial, que foi o “deve
incentivar e aprimorar o empreendedorismo de alunos e egressos”. Novamente foi realizado o
cálculo da AVE e da CC para o construto campus, agora formado pelos dois indicadores
restantes. Mesmo assim, os resultados obtidos – “linha campus2” – evidenciam que a validade
convergente não foi alcançada. Esses resultados estão em itálico e sublinhados na Tabela 47.

Todavia, os resultados foram muito bons, pois, todos os outros 13 construtos apresentaram
valores adequados para a AVE e para a CC, constatando-se a existência da validade
convergente para esses indicadores.
É necessário ressaltar que o fato de o construto campus não apresentar validade convergente –
apesar de ser formado por somente um fator e possuir confiabilidade –, não significa que ele
não possa ser útil. Algumas alterações e novos aprimoramentos podem fazer com que esse
construto apresente validade convergente a partir da realização de novos estudos

5.9 Validade discriminante

Ao contrário do que ocorre com a validade convergente, a validade discriminante verifica se
um conjunto de escalas é distinto entre si. A falta de validade discriminante indica forte
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possibilidade de existir redundância entre os construtos e que dois ou mais deles podem estar
medindo ou representando a mesma coisa. A correlação entre medidas semelhantes, mas
conceitualmente diferentes, deve ser baixa (Bagozzi & Philips, 1991; Hair et al., 2009; Kline,
2005; Malhotra, 2011).

O critério usado para observar a existência da validade discriminante consiste na comparação
entre o valor da correlação entre um par de construtos e os valores da raiz quadrada das
variâncias médias extraídas de um dos dois construtos (Hair et al., 2009).

Outro fator que deve ser considerado é o da correlação por si só. Basicamente, mesmo que o
valor das duas correlações seja menor do que o valor da raiz quadrada da AVE, essas
correlações não devem apresentar valores muito altos. Assim, as correlações entre os
construtos com valores iguais ou acima de 0,85 denotam que não existe a validade
discriminante entre eles (Anderson & Gerbing, 1988).

Há que se ressaltar que, no caso das correlações, foi realizada uma modelagem de equações
estruturais (SEM) para o cálculo das correlações entre os construtos. Em relação aos dois
construtos com somente um indicador (EAD e princípios filosóficos), a variância definida
para esses dois construtos foi a média da AVE para todos os outros construtos em conjunto.
Assim, esse valor foi de 0,613 e a carga fatorial, nesse caso, foi de 0,783.

A Tabela 48 a seguir mostra os valores das correlações e da raiz quadrada das AVEs de todos
os construtos considerados.
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Tabela 48 Correlação entre os construtos e as suas respectivas AVEs
Construto A

Construto B

Correlação
entre A e B

Acompanhamento de Egressos
Acompanhamento de Egressos
Acompanhamento de Egressos
Acompanhamento de Egressos
Acompanhamento de Egressos
Acompanhamento de Egressos
Acompanhamento de Egressos
Acompanhamento de Egressos
Acompanhamento de Egressos
Acompanhamento de Egressos
Acompanhamento de Egressos
Acompanhamento de Egressos
Acompanhamento de Egressos
Acompanhamento de Egressos
Atendimento aos Discentes
Atendimento aos Discentes
Atendimento aos Discentes
Atendimento aos Discentes
Atendimento aos Discentes
Atendimento aos Discentes
Atendimento aos Discentes
Atendimento aos Discentes
Atendimento aos Discentes
Atendimento aos Discentes
Atendimento aos Discentes
Atendimento aos Discentes
Atendimento aos Discentes
Autoavaliação
Autoavaliação
Autoavaliação
Autoavaliação
Autoavaliação
Autoavaliação
Autoavaliação
Autoavaliação
Autoavaliação
Autoavaliação
Autoavaliação
Autoavaliação
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Comunicação

Atendimento aos discentes
Autoavaliação
Cidade
Comunicação
Cursos
Ensino
Extensão
Infraestrutura
Pesquisa
Responsabilidade
Stakeholders
Valores_institucionais
Princípios_filosóficos
EAD
Autoavaliação
Cidade
Comunicação
Cursos
Ensino
Extensão
Infraestrutura
Pesquisa
Responsabilidade
Stakeholders
Valores_institucionais
Princípios_filosóficos
EAD
Cidade
Comunicação
Cursos
Ensino
Extensão
Infraestrutura
Pesquisa
Responsabilidade
Stakeholders
Valores_institucionais
Princípios_filosóficos
EAD
Comunicação
Cursos
Ensino
Extensão
Infraestrutura
Pesquisa
Responsabilidade
Stakeholders
Valores_institucionais
Princípios_filosóficos
EAD
Cursos

0,462
0,530
0,108
0,503
0,548
0,507
0,034
0,419
0,375
0,577
0,243
0,403
0,621
0,432
0,689
0,094
0,514
0,487
0,543
0,040
0,591
0,553
0,512
0,349
0,481
0,476
0,343
0,057
0,656
0,608
0,676
0,055
0,491
0,671
0,624
0,350
0,579
0,621
0,346
-0,017
0,012
-0,005
-0,016
0,025
-0,180
0,133
0,118
0,070
-0,025
0,073
0,653

Raiz
Quadrada
AVE do
Construto A
0,852
0,852
0,852
0,852
0,852
0,852
0,852
0,852
0,852
0,852
0,852
0,852
0,852
0,852
0,732
0,732
0,732
0,732
0,732
0,732
0,732
0,732
0,732
0,732
0,732
0,732
0,732
0,865
0,865
0,865
0,865
0,865
0,865
0,865
0,865
0,865
0,865
0,865
0,865
0,727
0,727
0,727
0,727
0,727
0,727
0,727
0,727
0,727
0,727
0,727
0,822

Raiz
Quadrada
AVE do
Construto B
0,732
0,865
0,727
0,822
0,775
0,748
0,806
0,738
0,822
0,754
0,742
0,776
0,738
0,738
0,865
0,727
0,822
0,775
0,748
0,806
0,738
0,822
0,754
0,742
0,776
0,738
0,738
0,727
0,822
0,775
0,748
0,806
0,738
0,822
0,754
0,742
0,776
0,738
0,738
0,822
0,775
0,748
0,806
0,738
0,822
0,754
0,742
0,776
0,738
0,738
0,775
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Tabela 48
Correlação entre os construtos e as suas respectivas AVEs
Construto A

Construto B

Correlação
entre A e B

Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Cursos
Cursos
Cursos
Cursos
Cursos
Cursos
Cursos
Cursos
Cursos
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Pesquisa
Pesquisa
Pesquisa
Pesquisa
Pesquisa
Responsabilidade
Responsabilidade
Responsabilidade
Responsabilidade
Stakeholders
Stakeholders
Stakeholders

Ensino
Extensão
Infraestrutura
Pesquisa
Responsabilidade
Stakeholders
Valores_institucionais
Princípios_filosóficos
EAD
Ensino
Extensão
Infraestrutura
Pesquisa
Responsabilidade
Stakeholders
Valores_institucionais
Princípios_filosóficos
EAD
Extensão
Infraestrutura
Pesquisa
Responsabilidade
Stakeholders
Valores_institucionais
Princípios_filosóficos
EAD
Infraestrutura
Pesquisa
Responsabilidade
Stakeholders
Valores_institucionais
Princípios_filosóficos
EAD
Pesquisa
Responsabilidade
Stakeholders
Valores_institucionais
Princípios_filosóficos
EAD
Responsabilidade
Stakeholders
Valores_institucionais
Princípios_filosóficos
EAD
Stakeholders
Valores_institucionais
Princípios_filosóficos
EAD
Valores_institucionais
Princípios_filosóficos
EAD

0,625
0,041
0,451
0,630
0,545
0,316
0,631
0,633
0,559
0,892
0,057
0,413
0,752
0,517
0,449
0,746
0,940
0,441
0,075
0,467
0,734
0,595
0,470
0,708
0,950
0,406
-0,002
0,078
0,017
0,049
0,058
0,076
0,026
0,209
0,587
0,309
0,293
0,432
0,078
0,363
0,406
0,655
0,786
0,179
0,477
0,484
0,702
0,280
0,408
0,458
0,209

Raiz
Quadrada
AVE do
Construto A
0,822
0,822
0,822
0,822
0,822
0,822
0,822
0,822
0,822
0,775
0,775
0,775
0,775
0,775
0,775
0,775
0,775
0,775
0,748
0,748
0,748
0,748
0,748
0,748
0,748
0,748
0,806
0,806
0,806
0,806
0,806
0,806
0,806
0,738
0,738
0,738
0,738
0,738
0,738
0,822
0,822
0,822
0,822
0,822
0,754
0,754
0,754
0,754
0,742
0,742
0,742

Raiz
Quadrada
AVE do
Construto B
0,748
0,806
0,738
0,822
0,754
0,742
0,776
0,738
0,738
0,748
0,806
0,738
0,822
0,754
0,742
0,776
0,738
0,738
0,806
0,738
0,822
0,754
0,742
0,776
0,738
0,738
0,738
0,822
0,754
0,742
0,776
0,738
0,738
0,822
0,754
0,742
0,776
0,738
0,738
0,754
0,742
0,776
0,738
0,738
0,742
0,776
0,738
0,738
0,776
0,738
0,738
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Tabela 48
Correlação entre os construtos e as suas respectivas AVEs - conclui
Construto A

Valores_institucionais
Valores_institucionais
Princípios_filosóficos
Fonte: dados da pesquisa.

Construto B

Correlação
entre A e B

Princípios_filosóficos
EAD
EAD

0,798
0,319
0,499

Raiz
Quadrada
AVE do
Construto A
0,776
0,776
0,738

Raiz
Quadrada
AVE do
Construto B
0,738
0,738
0,738

Os resultados presentes na Tabela 48 notificam que das 105 correlações existentes entre os 15
construtos, somente cinco pares destes não apresentaram validade discriminante – os valores
das correlações estão em itálico e sublinhados:

a) Cursos e ensino. Valor da correlação acima de 0,85, além do valor da correlação estar
acima de algum doa valores da raiz quadrada da AVE;
b) cursos e princípios filosóficos. Valor da correlação acima de 0,85, além do valor da
correlação estar acima de algum dos valores da raiz quadrada da AVE;
c) ensino e princípios filosóficos. Valor da correlação acima de 0,85, além do valor da
correlação estar acima de algum doa valores da raiz quadrada da AVE;
d) pesquisa e princípios filosóficos. Valor da correlação acima do valor da raiz quadrada
da AVE;
e) valores institucionais e princípios filosóficos. Valor da correlação acima do valor da
raiz quadrada da AVE.

Esses resultados notificam que o construto princípios filosóficos está presente em alguns
outros construtos. Como ele é formado por somente um indicador, pode ser adequado incluílo, talvez, no construto valores institucionais.

5.10 Tabulação cruzada

A próxima análise diz respeito à avaliação de diversos tópicos referentes ao IFNMG,
considerando os seus diversos stakeholders. Para tal, foi realizada uma tabulação cruzada
entre esses stakeholders e diversos construtos medidos e validados ao longo do estudo.
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Há de se considerar que esses construtos foram formados pela média do valor de cada um dos
seus indicadores pelo número total de indicadores, exceto para o construto atendimento aos
discentes, o qual teve um indicador retirado das análises futuras a partir da realização da AFE
para verificar a unidimensionalidade geral dos construtos criados nesta investigação.

Salienta-se que o construto campus, apesar de não apresentar validade convergente, pela sua
importância em termos gerenciais, foi avaliado da mesma forma que os outros construtos.
Assim, é necessário precaver sobre a possibilidade de erros na mensuração da percepção dos
diversos stakeholders.

Uma possibilidade de cálculo estatístico é o teste do qui-quadrado, para verificar se as
diferenças existentes são estatisticamente significativas. Contudo, existem categorias –
stakeholders – com número muito reduzido de respostas, além do que muitas opções não
possuem respostas. Malhotra (2011) recomenda que no texto do qui-quadrado cada opção
tenha no mínimo cinco elementos, o que não ocorreu neste estudo.

A Tabela 49 a seguir apresenta os valores da tabulação cruzada entre os stakeholders e o
construto responsabilidade.
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Tabela 49 Tabulação cruzada entre os stakeholders e o construto responsabilidade

Stakeholder

Alunos

Frequência
% dentro de
Stakeholder
Comunidade
Frequência
% dentro de
Stakeholder
Corpo Docente
Frequência
% dentro de
Stakeholder
Egressos
(ex- Frequência
alunos)
% dentro de
Stakeholder
Família dos alunos
Frequência
% dentro de
Stakeholder
Gestão do Campus Frequência
(Diretoria e Coord. % dentro de
de Curso)
Stakeholder
Servidores
Frequência
Técnicos
% dentro de
Administrativos
Stakeholder
Frequência
Total
% dentro de
Stakeholder
Fonte: dados da pesquisa.

Entre 2 Entre 3 Entre 4 Entre 5 Entre 6
Abaixo e abaixo e abaixo e abaixo e abaixo e abaixo
de 2
de 3
de 4
de 5
de 6
de 7
2
3
4
23
71
71
1,0%

1,6%

2,0%

12,0%

36,8%

36,8%

0

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0

0

0

3

7

9

0,0%

0,0%

0,0%

12,5%

29,2%

37,5%

0

0

0

4

6

14

0,0%

0,0%

0,0%

14,3%

21,5%

50,0%

0

0

1

4

8

14

0,0%

0,0%

3,3%

13,4%

26,7%

46,7%

0

0

0

1

1

3

0,0%

0,0%

0,0%

16,7%

16,7%

50,1%

0

0

1

2

9

10

0,0%

0,0%

4,3%

8,7%

39,1%

43,4%

2

3

6

37

102

121

0,7%

1,0%

2,0%

12,1%

33,4%

39,7%

Igual
a7
19

Total
193

9,8% 100,0%
1

1

100,0% 100,0%
5

24

20,8% 100,0%
4

28

14,3% 100,0%
3

30

10,0% 100,0%
1

6

16,7% 100,0%
1

23

4,3% 100,0%
34

305

11,1% 100,0%

Esse foi o tópico que recebeu a melhor avaliação dos diversos stakeholders. O corpo docente
do IFNMG é o grupo que percebe a maior importância da instituiçao em relação a esse tópico.
Todavia, a sociedade em geral – família dos alunos, ex-alunos e alunos – também percebe a
importância da responsabilidade social do IFNMG na comunidade onde ele atua.

O construto infraestrutura também é analisado em relação aos stakeholders. Os resultados são
exibidos na Tabela 50.
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Tabela 50 Tabulação cruzada entre os stakeholders e o construto infraestrutura

Alunos

Comunidade

Stakeholder

Corpo
Docente
Egressos (exalunos)
Família dos
alunos
Gestão
do
Campus
(Diretoria e
Coord.
de
Curso)
Servidores
Técnicos
Administr.

Frequência
% dentro de
Stakeholder
Frequência
% dentro de
Stakeholder
Frequência
% dentro de
Stakeholder
Frequência
% dentro de
Stakeholder
Frequência
% dentro de
Stakeholder
Frequência
% dentro de
Stakeholder

Frequência
% dentro de
Stakeholder
Frequência
Total
% dentro de
Stakeholder
Fonte: dados da pesquisa.

Entre 2 Entre 3 Entre 4 Entre 5 Entre 6
Abaixo e abaixo e abaixo e abaixo e abaixo e abaixo
de 2
de 3
de 4
de 5
de 6
de 7
2
5
21
40
62
53
1,0%

2,5%

11,0%

20,8%

32,1%

27,4%

0

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0

0

2

6

11

5

0,0%

0,0%

0,0%

25,0%

45,8%

20,8%

0

0

0

4

14

7

0,0%

0,0%

0,0%

14,2%

49,9%

25,0%

0

0

1

4

11

10

0,0%

0,0%

3,3%

13,3%

36,7%

33,3%

0

0

0

2

0

3

0,0%

0,0%

0,0%

33,4%

0,0%

50,0%

0

0

3

4

13

2

0,0%

0,0%

12,9%

17,4%

56,4%

8,6%

2

5

27

60

91

80

0,6%

1,6%

8,8%

19,5%

36,3%

26,2%

Total
=7
10

193

5,2% 100,0%
1

1

100,0% 100,0%
0

24

0,0% 100,0%
3

28

10,7% 100,0%
4

30

13,3% 100,0%
1

6

16,7% 100,0%
1

23

4,3% 100,0%
20

305

6,6% 100,0%

No caso da infraestrutura do IFNMG, a percepção das partes interessadas foi positiva e bem
semelhante entre si. Os gestores do campus, os ex-alunos e família dos alunos tiveram
percepção mais favorável da infraestrutura disponibilizada. Isso pode ser fruto da comparação
desses membros da sociedade com outras instituições de ensino que existem na região.

Além disso, os gestores de campi podem conhecer mais do que as outras categorias
profissionais do IFNMG, as dificuldades de gestão e de recursos envolvidos na gestão escolar.

A Tabela 51 a traz os valores da tabulação cruzada entre os stakeholders e o construto
autoavaliação.
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Tabela 51 Tabulação cruzada entre os stakeholders e o construto autoavaliação

Stakeholder

Alunos

Frequência
% dentro de
Stakeholder
Comunidade
Frequência
% dentro de
Stakeholder
Corpo Docente
Frequência
% dentro de
Stakeholder
Egressos (exFrequência
alunos)
% dentro de
Stakeholder
Família dos alunos
Frequência
% dentro de
Stakeholder
Gestão do Campus Frequência
(Diretoria e Coord. % dentro de
de Curso)
Stakeholder
Servidores Técni. Frequência
Administr.
% dentro de
Stakeholder
Frequência
Total
% dentro de
Stakeholder
Fonte: dados da pesquisa.

Entre 2 Entre 3 Entre 4 Entre 5 Entre 6
Abaixo e abaixo e abaixo e abaixo e abaixo e abaixo
de 2
de 3
de 4
de 5
de 6
de 7
2
11
12
52
69
34

Total
=7
13

193

1,0%

5,7%

6,2%

27,0%

35,7%

17,6%

6,7% 100,0%

0

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0

4

3

4

11

2

1
1
100,0
100,0%
%
0
24

0,0%

16,3%

12,5%

16,7%

45,9%

8,3%

0,0% 100,0%

0

0

1

8

8

5

0,0%

0,0%

3,6%

28,6%

28,6%

17,9%

0

1

0

8

11

6

0,0%

3,3%

0,0%

26,7%

36,7%

20,0%

0

1

0

0

3

1

0,0%

16,7%

0,0%

0,0%

50,0%

16,7%

0

3

3

7

6

3

0,0%

13,0%

13,0%

30,4%

26,0%

13,0%

2

20

19

79

108

51

26

0,6%

6,6%

6,2%

25,9%

35,4%

16,8%

8,5%

6

28

21,4% 100,0%
4

30

13,3% 100,0%
1

6

16,7% 100,0%
1

23

4,3% 100,0%
305
100,0%

A autoavaliação é abstraída de forma benigna pelos respondentes, principalmente em relação
aos ex-alunos e dirigentes e coordenadores de curso do IFNMG. O corpo docente é o
segmento mais crítico em relação a esse tópico.

Outro construto analisado em relação à percepção dos stakeholders é o atendimento aos
discentes. A Tabela 52 disponibiliza os resultados alcançados.
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Tabela 52 Tabulação cruzada entre os stakeholders e o construto atendimento aos discentes

Alunos

Stakeholder

Frequência
% dentro de
Stakeholder
Comunidade Frequência
% dentro de
Stakeholder
Corpo
Frequência
Docente
% dentro de
Stakeholder
Egressos (ex- Frequência
alunos)
% dentro de
Stakeholder
Família dos Frequência
alunos
% dentro de
Stakeholder
Gestão
do Frequência
Campus
(Diretoria e % dentro de
Coordenação Stakeholder
de Curso)
Servidores
Frequência
Técnicos
% dentro de
Administ.
Stakeholder
Frequência
Total
% dentro de
Stakeholder
Fonte: dados da pesquisa.

Entre 2 Entre 3 Entre 4 Entre 5 Entre 6
Abaixo e abaixo e abaixo e abaixo e abaixo e abaixo
de 2
de 3
de 4
de 5
de 6
de 7
3
5
21
42
72
36
1,5%

2,6%

10,9%

21,8%

37,4%

18,6%

0

0

0

0

1

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0

1

5

5

4

9

0,0%

4,2%

20,9%

20,9%

16,6%

37,5%

0

0

0

8

9

7

0,0%

0,0%

0,0%

28,5%

32,1%

24,9%

0

0

3

7

12

7

0,0%

0,0%

10,0%

23,45

40,0%

23,4%

0

0

0

1

3

1

0,0%

0,0%

0,0%

16,7%

50,0%

16,7%

0

2

3

6

7

4

0,0%

8,7%

13,0%

26,0%

30,4%

17,3%

3

8

32

69

108

64

1,0%

2,6%

10,5%

22,6%

35,4%

20,9%

Total
=7
14

193

7,3% 100,0%
0

1

0,0% 100,0%
0

24

0,0% 100,0%
4

28

14,3% 100,0%
1

30

3,3% 100,0%
1

6

16,7% 100,0%
1

23

4,3% 100,0%
21

305

6,9% 100,0%

Nesse aspecto, o grupo que melhor avaliou é formado pelos diretores e coordenadores de
curso. Todavia, os alunos e ex-alunos também perceberam de forma muito positiva esse
aspecto. Isso é muito importante, haja vista que eles formam o público que recebe esses
serviços.

A Tabela 53 a seguir notifica os valores da tabulação cruzada entre os stakeholders e o
construto campus. O construto campus não foi validado estatisticamente. Mas existem
objetivos e perguntas sobre a percepção estratificada do campus do IFNMG pelos seus
stakeholders. Optou-se, então, por apresentar os dados e fazer essa análise.

148

Tabela 53 Tabulação cruzada entre os stakeholders e o construto Campus

Alunos

Stakeholder

Frequência
% dentro de
Stakeholder
Comunidade
Frequência
% dentro de
Stakeholder
Corpo Docente Frequência
% dentro de
Stakeholder
Egressos (ex- Frequência
alunos)
% dentro de
Stakeholder
Família
dos Frequência
alunos
% dentro de
Stakeholder
Gestão
do Frequência
Campus (Diret. % dentro de
e Coord. curso) Stakeholder
Frequência
Servidores
% dentro de
Técn. Adm.
Stakeholder
Frequência
Total
% dentro de
Stakeholder
Fonte: dados da pesquisa.

Entre 2 Entre 3 Entre 4 Entre 5 Entre 6
Abaixo e abaixo e abaixo e abaixo e abaixo e abaixo
de 2
de 3
de 4
de 5
de 6
de 7
3
5
12
23
65
65

Total
=7
20

193

1,5%

2,6%

6,1%

11,9%

33,75

33,6%

10,4% 100,0%

0

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0

0

0

7

8

7

1
1
100,0
100,0%
%
2
24

0,0%

0,0%

0,0%

29,1%

33,3%

29,2%

8,3% 100,0%

0

0

0

7

5

10

0,0%

0,0%

0,0%

25,0%

17,8%

35,8%

0

0

1

7

14

5

0,0%

0,0%

3,3%

23,3%

46,7%

16,6%

0

0

1

0

1

3

0,0%

0,0%

16,7%

0,0%

16,7%

50,0%

0

0

1

6

9

6

0,0%

0,0%

4,3%

26,1%

39,1%

26,0%

3

5

15

40

102

96

1,0%

1,6%

5,0%

16,4%

33,5%

31,5%

6

28

21,4% 100,0%
3

30

10,0% 100,0%
1

6

16,7% 100,0%
1

23

4,3% 100,0%
34

305

11,1% 100,0%

Da mesma forma que ocorreu com outros aspectos do IFNMG, as opiniões dos diversos
stakeholders foram positivas em relação ao campus, sendo que os ex-alunos são aqueles que
possuem a visão mais favorável, seguidos dos gestores e coordenadores de curso do IFNMG.
Os alunos e as suas famílias também apresentaram uma visão positiva. Nesse caso, a visão
menos favorável foi a dos servidores técnicos administrativos. Essa é uma informação
interessante, pois provavelmente a maioria deles passa mais tempo no campus da instituição
do que os outros stakeholders.

A percepção estratificada dos stakeholders em relação ao construto cursos é analisada a partir
dos dados presentes na Tabela 54.
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Tabela 54 Tabulação cruzada entre os stakeholders e o construto cursos

Alunos

Stakeholder

Frequência
% dentro de
Stakeholder
Comunidade
Frequência
% dentro de
Stakeholder
Corpo
Frequência
Docente
% dentro de
Stakeholder
Egressos (ex- Frequência
alunos)
% dentro de
Stakeholder
Família dos Frequência
alunos
% dentro de
Stakeholder
Gestão
do Frequência
Campus
(Diret. Coord. % dentro de
Stakeholder
Curso)
Servidores
Frequência
Técnicos
Administrativ % dentro de
Stakeholder
os
Frequência
Total
% dentro de
Stakeholder
Fonte: dados da pesquisa.

Entre 2 Entre 3 Entre 4 Entre 5
Abaixo e abaixo e abaixo e abaixo e abaixo
de 2
de 3
de 4
de 5
de 6
1
7
10
39
59

Entre 6
e
abaixo
de 7
61

0,5%

3,0%

5,1%

20,2%

30,6%

31,6%

0

0

0

0

0

1

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0

0

2

8

8

6

0,0%

0,0%

8,3%

33,3%

33,3%

25,0%

0

1

1

4

7

10

0,0%

3,6%

3,6%

14,3%

25,0%

35,6%

0

0

0

4

13

11

0,0%

0,0%

0,0%

13,3%

43,4%

36,7%

0

0

1

2

1

1

0,0%

0,0%

16,7%

33,4%

16,7%

16,7%

0

0

3

7

8

5

0,0%

0,0%

13,0%

26,0%

34,7%

21,7%

1

7

17

63

96

95

0,3%

2,3%

3,6%

20,7%

31,5%

31,3%

Total
=7
17

193

8,8% 100,0%
0

1

0,0% 100,0%
0

24

0,0% 100,0%
5

28

17,9% 100,0%
2

30

6,7% 100,0%
1

6

16,7% 100,0%
1

23

4,3% 100,0%
26

305

8,5% 100,0%

A avaliação dos cursos do IFNMG foi positiva para todos os seus stakeholders. Os ex-alunos
e os gestores e coordenadores de curso do IFNMG manifestaram uma visão mais positiva do
que os outros stakeholders, que podem ser um pouco mais críticos, tais como o corpo docente
e os alunos atuais.

Algo que pode ser observado em vários aspectos analisados é que a família do estudante
sempre possui uma visão positiva sobre os aspectos relacionados ao IFNMG Campus Arinos.

A Tabela 55 a seguir apresenta os valores da tabulação cruzada entre os stakeholders e o
construto ensino.
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Tabela 55 Tabulação cruzada entre os stakeholders e o construto ensino

Alunos

Stakeholder

Frequência
% dentro de
Stakeholder
Comunidade
Frequência
% dentro de
Stakeholder
Corpo Docente
Frequência
% dentro de
Stakeholder
Egressos
(ex- Frequência
alunos)
% dentro de
Stakeholder
Família
dos Frequência
alunos
% dentro de
Stakeholder
Gestão
do Frequência
Campus (Diret. % dentro de
Coord. Curso
Stakeholder
Servidores
Frequência
Técn.Administ.
% dentro de
Stakeholder
Frequência
Total
% dentro de
Stakeholder
Fonte: dados da pesquisa.

Entre 2 Entre 3 Entre 4 Entre 5 Entre 6
Abaixo e abaixo e abaixo e abaixo e abaixo e abaixo
de 2
de 3
de 4
de 5
de 6
de 7
1
6
16
38
68
53
,5%

3,0%

8,3%

19,8%

35,3%

27,4%

0

0

0

0

0

1

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0

0

0

6

14

3

0,0%

0,0%

0,0%

25,1%

58,3%

12,5%

0

0

2

4

12

7

0,0%

0,0%

7,2%

14,4%

42,8%

24,9%

0

0

1

4

13

9

0,0%

0,0%

3,3%

13,3%

43,4%

30,0%

0

0

1

0

2

2

0,0%

0,0%

16,7%

0,0%

33,4%

33,3%

0

1

0

7

12

2

0,0%

0,0%

0,0%

30,4%

52,1%

13,0%

1

8

20

59

121

77

0,3%

2,3%

6,5%

19,4%

39,7%

25,3%

Total
=7
11

193

5,7% 100,0%
0

1

0,0% 100,0%
1

24

4,2% 100,0%
3

28

10,7% 100,0%
3

30

10,0% 100,0%
1

6

16,7% 100,0%
1

23

4,5% 100,0%
20

305

6,6% 100,0%

O ensino, de forma geral, possui uma visão bem positiva pelos seus diversos stakeholders.
Todavia, os alunos, os técnicos administrativos e os professores avaliam de maneira um
pouco menos positiva do que os ex-alunos, dirigentes e gestores, além dos familiares dos
alunos.

Os valores da tabulação cruzada entre os stakeholders e o construto pesquisa podem ser
consultados na Tabela 56.
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Tabela 56 Tabulação cruzada entre os stakeholders e o construto pesquisa

Alunos

Stakeholder

Frequência
% dentro de
Stakeholder
Comunidade
Frequência
% dentro de
Stakeholder
Corpo Docente Frequência
% dentro de
Stakeholder
Egressos (ex- Frequência
alunos)
% dentro de
Stakeholder
Família
dos Frequência
alunos
% dentro de
Stakeholder
Gestão
do Frequência
Campus (Diret. % dentro de
Coord. Curso) Stakeholder
Servidores Técn. Frequência
Administ.
% dentro de
Stakeholder
Frequência
Total
% dentro de
Stakeholder
Fonte: dados da pesquisa.

Entre 2 Entre 3 Entre 4 Entre 5 Entre 6
Abaixo e abaixo e abaixo e abaixo e abaixo e abaixo
de 2
de 3
de 4
de 5
de 6
de 7
3
5
15
49
60
46
1,5%

2,6%

7,8%

25,3%

31,1%

23,9%

0

0

0

0

0

1

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0

0

4

6

9

5

0,0%

0,0%

16,7%

25,0%

37,5%

20,9%

0

2

0

7

5

8

0,0%

7,1%

0,0%

25,0%

17,8%

28,6%

0

0

1

8

14

4

0,0%

0,0%

3,3%

26,7%

46,7%

13,4%

0

0

1

0

3

1

0,0%

0,0%

16,7%

0,0%

50,1%

16,7%

0

2

1

7

9

3

0,0%

8,6%

4,3%

30,4%

39,0%

12,9%

3

9

22

77

100

68

0,9%

2,9%

7,2%

25,3%

32,7%

22,4%

Total
=7
15

193

7,8% 100,0%
0

1

0,0% 100,0%
0

24

0,0% 100,0%
6

28

21,4% 100,0%
3

30

10,0% 100,0%
1

6

16,7% 100,0%
1

23

4,3% 100,0%
26

305

8,5% 100,0%

No caso da pesquisa, as opiniões foram muito semelhantes, com a percepção
proporcionalmente mais positiva vinda dos ex-alunos e dos gestores dos campus. Os próprios
docentes, que são os maiores responsáveis pelas atividades de pesquisa, têm opinião um
pouco menos positiva.

A extensão é outro construto analisado em termos da percepção dos diferentes stakeholders
que responderam a pesquisa. Os resultados estão presentes na Tabela 57 a seguir.
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Tabela 57 Tabulação cruzada entre os stakeholders e o construto extensão

Alunos

Stakeholder

Frequência
% dentro de
Stakeholder
Comunidade
Frequência
% dentro de
Stakeholder
Corpo Docente Frequência
% dentro de
Stakeholder
Egressos (ex- Frequência
alunos)
% dentro de
Stakeholder
Família
dos Frequência
alunos
% dentro de
Stakeholder
Gestão
do Frequência
Campus (Diret. % dentro de
Coord. Curso) Stakeholder
Servidores
Frequência
Técn.
% dentro de
Administ.
Stakeholder
Frequência
Total
% dentro de
Stakeholder
Fonte: dados da pesquisa.

Entre 2 Entre 3 Entre 4 Entre 5 Entre 6
Abaixo e abaixo e abaixo e abaixo e abaixo e abaixo
de 2
de 3
de 4
de 5
de 6
de 7
3
12
31
49
47
44
1,5%

6,2%

17,1%

25,4%

24,4%

22,8%

0

0

0

0

0

1

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0

0

2

10

7

5

0,0%

0,0%

8,4%

41,7%

29,1%

20,9%

0

1

3

8

5

8

0,0%

3,6%

10,7%

28,6%

18,0%

0

0

0

9

13

6

0,0%

0,0%

0,0%

30,0%

33,3%

20,0%

Total
=7
7

193

3,6% 100,0%
0

1

0,0% 100,0%
0

24

0,0% 100,0%
3

28

28,6% 10,7% 100,0%

0

1

0

2

1

0,0%

16,7%

0,0%

33,4%

16,7%

1

1

1

3

6

9

3

4,3%

4,3%

12,9%

26,1%

39,0%

12,9%

4

15

39

84

82

68

1,2%

4,9%

13,8%

28,4%

26,9%

22,4%

2

30

6,7% 100,0%
1

6

16,7% 16,7% 100,0%
0

23

0,0% 100,0%
13

305

4,3% 100,0%

No item extensão, as opiniões foram mais convergentes, apesar da percepção mais positiva
em relação a esse tópico ser dos diretores e coordenadores de curso. Os ex-alunos também
emitiram parecer muito positivo sobre a extensão. Dos outros atores, tais como corpo docente,
alunos e técnicos administrativos – apesar de ser em um menor nível –, também foi positivo.

A Tabela 58 a seguir referencia os valores da tabulação cruzada entre os stakeholders e o
construto EAD.
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Tabela 58 Tabulação cruzada entre os stakeholders e o construto EAD
1
2

2
7

3
14

4
33

5
36

6
48

1,0%

3,6%

7,3%

17,1%

18,7%

24,9%

0

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0

1

1

1

9

6

6

0,0%

4,2%

4,2%

4,2%

37,5%

25,0%

25,0%

1

0

3

2

5

6

11

3,6%

0,0%

10,7%

7,1%

17,9%

21,4%

0

0

1

5

10

8

0,0%

0,0%

3,3%

16,7%

33,3%

26,7%

0

0

0

1

2

2

0,0%

0,0%

0,0%

16,7%

33,3%

33,3%

0

2

0

3

8

8

0,0%

8,7%

0,0%

13,0%

34,8%

34,8%

3

10

19

45

70

78

1,0%

3,3%

6,2%

14,8%

23,0%

25,6%

Alunos

Stakeholder

Frequência
% dentro de
Stakeholder
Comunidade
Frequência
% dentro de
Stakeholder
Corpo Docente Frequência
% dentro de
Stakeholder
Egressos (ex- Frequência
alunos)
% dentro de
Stakeholder
Família
dos Frequência
alunos
% dentro de
Stakeholder
Gestão
do Frequência
Campus (Diret. % dentro de
Coord. Curso) Stakeholder
Servidores
Frequência
Técn.
% dentro de
Administ.
Stakeholder
Frequência
Total
% dentro de
Stakeholder
Fonte: dados da pesquisa.

7
53

Total
193

27,5% 100,0%
1

1

0,0% 100,0% 100,0%
24
100,0
%
28

39,3% 100,0%
6

30

20,0% 100,0%
1

6

16,7% 100,0%
2

23

8,7% 100,0%
80

305

26,2% 100,0%

Os resultados revelam que existe uma dicotomia em relação à percepção dos cursos em EAD
do IFNMG. Os ex-alunos foram os que avaliaram os cursos de forma mais positiva em
comparação à percepção da diretoria e coordenadores de curso e técnicos administrativos.
Apesar de ainda haver diferenças, a percepção dos professores foi um pouco mais positiva do
que a dos outros profissionais do IFNMG e a dos atuais alunos foi um pouco pior do que a
dos ex-alunos dessa instituição.

É importante enfatizar que, de forma geral, o corpo docente foi mais crítico em relação aos
cursos, ao ensino, à pesquisa, à extensão e às atividades desenvolvidas pelo IFNMG em
comparação aos outros profissionais que atuam nessa instituição, tais como os técnicos
administrativos e os diretores e coordenadores de curso.

Os diretores e coordenadores de curso apresentaram a melhor avaliação ou a opinião mais
positiva quanto aos aspectos focados do IFNMG. Esse também é um ponto a ser examinado.
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Todavia, há de se considerar que o número de respondentes para cada categoria foi bem
diverso, além de que em alguns casos a sua quantidade foi bem pequena, como no caso dos
diretores e coordenadores de curso, com seis elementos na composição da amostra.

Outro ponto a ser destacado é que os ex-alunos do IFNMG possuem uma visão bem mais
positiva da instituição do que os alunos atuais. Pode ser que as dificuldades e as vicissitudes
encontradas durante o curso tenham gerado uma avaliação menos positiva para aqueles que
estão fazendo os cursos nessa instituição.

Além disso, há o fenômeno psicológico de que as pessoas se tornam mais compreensivas e
positivas em relação a eventos que ocorreram no passado e que possam não ter sido
agradáveis naquele momento.

Por fim, com a apresentação minuciosa dos dados estatísticos e triangulação com a análise do
conteúdo das entrevistas da pesquisa qualitativa, registram-se, a seguir, as considerações
finais desta dissertação.
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6 Considerações Finais

Este capítulo destina-se a trazer uma reflexão acerca da pergunta de partida traçada no início
desta dissertação, que pretendeu identificar qual é a avaliação dos stakeholders do IFNMG
sobre os propósitos e processos institucionais. Abordam-se também as contribuições e
limitações da pesquisa, bem como as sugestões para trabalhos futuros.

Nesse sentido, o objetivo geral do estudo foi avaliar o papel e o desempenho dos propósitos e
processos do IFNMG Campus Arinos segundo os seus stakeholders. Foram trabalhados como
construtos os tópicos importantes, no julgamento da autora, que constam no PDI da
instituição e que é a base para o desenvolvimento das estratégias e políticas institucionais. Na
pesquisa buscou-se conhecer a percepção de todos os grupos de stakeholders, respeitando-se
suas particularidades.

Dos assuntos discutidos, a começar pelo conhecimento sobre como a missão da instituição é
compreendida pelos stakeholders de forma empírica, tem-se uma noção do que se trata essa
missão, porém não é amplamente divulgada. O ideal é que todos os envolvidos com a
instituição de ensino conheçam a missão e sintam-se motivados para alcançar os seus
objetivos, porque não basta somente possuir uma missão organizacional se não for para
utilizá-la como ferramenta de gestão estratégica (Araujo, Michelon, & Lunkes, 2018).

A maioria dos stakeholders entrevistados não tinha conhecimento sobre o PDI e sua
importância, apenas aqueles envolvidos com a atividade de gestão têm mais conhecimento
sobre o assunto. Segundo relatos da entrevista acerca da participação dos gestores na
elaboração do último PDI, que está em vigor atualmente, houve melhora na condução desses
trabalhos em comparação à elaboração dos anteriores. No entanto, para uma organização que
possui como um dos seus valores institucionais a gestão participativa, é necessário um
mecanismo para que a comunidade acadêmica participe efetivamente e conheça mais sobre os
propósitos e processos institucionais, na medida em que se as pessoas não conhecem os
planos e as estratégias, como poderão fazer o controle social? As discussões, principalmente
no que diz respeito às estratégias relacionadas aos cursos, ao ensino, à pesquisa e à extensão,
deveriam ter a participação ativa daqueles que de certa forma serão impactados com o
desenvolvimento das estratégias traçadas.
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No tocante à consolidação e desempenho do campus, de maneira geral as percepções foram
positivas em todos os pontos dos processos institucionais estudados estatisticamente. Nas
entrevistas apurou-se uma inquietação dos respondentes em relação a esse assunto. Inferiu-se
que a instituição necessita, no momento, se consolidar principalmente em termos de,
aprimoramento e gestão da tecnologia da informação, consolidação dos cursos que já estão
funcionando e no envolvimento da comunidade com a instituição.

Na concepção dos stakeholders, a instituição cumpre o seu compromisso de contribuição para
o desenvolvimento social e econômico da região, sendo o construto que recebeu a melhor
avaliação dos diversos atores que participaram da pesquisa. No entanto, em diversos
depoimentos os entrevistados levantaram a questão da necessidade de aproximação da
instituição com a comunidade a partir do desenvolvimento de projetos de extensão, com
sugestões que vão desde projetos que visam à sustentabilidade ambiental com proteção de
nascentes, à preparação de alunos do ensino fundamental para a sua entrada na instituição,
realização de trabalhos dentro das escolas e com participação dos alunos. Foi mencionado
também que trabalhar o instituto numa perspectiva de maior abertura, levar os alunos e
comunidade para dentro da instituição. Atuação da Empresa Júnior de forma mais incisiva e
consistente entre os empresários da cidade estimula a aproximação e diminuição da
resistência de alguns da classe em relação à instituição, como no relato do stakeholder
representante.

Referindo-se ao ensino, a pesquisa e extensão são construtos extremamente importantes e
determinam o desempenho da instituição. No geral, tiveram uma avaliação positiva na visão
dos stakeholders entrevistados. As opiniões dos docentes e atuais alunos são mais críticas em
relação às opiniões dos stakeholders gestores e ex-alunos. O ensino a distância é uma
modalidade considerada pelos stakeholders relevante para a região, que possui grande
extensão territorial, mas baixa densidade demográfica e que dificulta o acesso a aulas
presenciais.

A respeito das ações de acompanhamento aos egressos, merece mais atenção por parte da
gestão o construto que teve a opinião mais negativa dos stakeholders sobre as atividades do
IFNMG, pois o trabalho ainda é bastante incipiente.

157

Finalmente, o construto relacionado à autoavaliação teve o corpo docente como o segmento
mais crítico no que diz respeito à referência desse tópico, pois segundo essa categoria o
estímulo à participação ao processo de avaliação das ações desenvolvidas no campus e ao
espaço aberto para sugestões e avaliações espontâneas e também das ações que proporcionam
discussões de confrontação sobre os objetivos e políticas institucionais e seus programas
estruturantes com o que de fato está acontecendo.

5.11 Contribuições da pesquisa

Como contribuições do trabalho, acentuam-se os resultados da análise da existência da
validade convergente para 13 dos construtos estudados, que sinalizam uma condição muito
positiva, pois os construtos que passaram pelos testes e verificações realizadas, além de serem
confiáveis, também são válidos em relação ao conceito que pretendem medir. Então, os
resultados obtidos a partir da análise estatística descritiva e das análises anteriormente
realizadas para cada um dos construtos realmente se referem aos conceitos do
“acompanhamento de egressos”, “atendimento aos discentes”, “autoavaliação”, “cidade”,
“comunicação”,

“cursos”,

“ensino”,

“extensão”,

“infraestrutura”,

“pesquisa”,

“responsabilidade”, “stakeholders” e “valores institucionais”.

Assim, caso os gestores desejem acompanhar as percepções dos diversos stakeholders, ou
mesmo que seja de somente um deles, que fazem parte do ambiente relacionado ao IFNMG
Campus Arinos ou quaisquer outros campi, eles podem utilizar esse instrumento de coleta de
dados como uma das suas ferramentas de gestão.

Além disso, esses construtos mensurados podem ser utilizados como antecedentes ou
consequentes entre si ou mesmo em conjunto com outros construtos não utilizados por essa
pesquisa, tais como satisfação discente, recomendação, imagem do IFNMG, qualidade
percebida, entre outros. O construto campus, que nesta pesquisa não apresentou validade
convergente para a análise, é um exemplo de que podem ocorrer aperfeiçoamentos em novos
estudos e fazer com que esse construto apresente validade.

Por fim, o presente estudo contribui no que se refere ao desenvolvimento e aperfeiçoamento
para a percepção de novos estudos para o campus, para a reitoria do IFNMG e os demais
campi da instituição, para a Fundação Pedro Leopoldo (FPL), na conclusão de trabalhos,
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fortalecendo a linha de pesquisa em Estratégias de Marketing e para a pesquisa acadêmica,
que é infinita.

5.12 Limitações e sugestões para trabalhos futuros

Destaca-se como limitação da pesquisa a aplicação do questionário para os stakeholders do
segmento família dos alunos, egressos, alunos e ex-alunos do EAD. Primeiramente, foi
enviado o link do questionário via internet e por aplicativo de mensagens de celular para
diversos contatos e grupos na cidade e região. Mesmo com diversas mensagens enviadas de
explicações sobre a importância da pesquisa, obtiveram-se pouquíssimas respostas.
Principalmente dos alunos e ex-alunos vinculados ao EAD. Já os egressos dos cursos
presenciais, os respondentes foram predominantemente dos cursos de Técnico em
Administração e Bacharelado em Administração.

Para o segmento de família dos alunos, o problema foi resolvido com a aplicação do
questionário impresso em uma reunião de pais. Foram disponibilizados pela gestão alguns
minutos para a aplicação do questionário para os responsáveis pelos alunos. No entanto,
mesmo com tais limitações, considera-se que não houve prejuízo para as análises das
percepções dos stakeholders.

Ainda sobre o questionário para outros estudos sugere-se que o mesmo seja desenvolvido com
um número menor de perguntas, desde que não tenha prejuízo nas análises das percepções, e
que algumas questões sejam distintas para cada público.

A pesquisa apresentou também recomendações para o construto princípios filosóficos, que
está presente em alguns outros construtos. Como ele é formado por somente um indicador,
pode ser adequado incluí-lo talvez no construto valores institucionais.

Para o construto campus, há de se considerar a limitação de que esse construto precisa ser
alterado em pesquisas futuras a fim de apresentar validade e confiabilidade.

Como sugestões para novos estudos, verificar quais as decisões ou ações podem ser tomadas
pelos gestores para a melhoria da percepção dos docentes em relação às atividades de
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pesquisa, visto que são os maiores responsáveis e incentivadores dos discentes para a prática
dessas atividades.

É perceptível, ao longo das análises da pesquisa, que os diretores e coordenadores de curso
tiveram uma opinião mais favorável em relação a alguns assuntos abordados sobre o IFNMG.
Será que esses gestores possuem uma visão menos crítica sobre os resultados do seu trabalho
ou eles conhecem mais as dificuldades de gestão – pessoas, recursos, por exemplo, – do que
os outros segmentos profissionais do IFNMG? São questionamentos interessantes para
aprofundamento em outros estudos, como também analisar a visão mais positiva sobre o
campus dos ex-alunos no ponto de vista dos alunos atuais.

Por fim, o estudo abre o leque de possibilidades e contribui com o tema para o
aperfeiçoamento em futuras investigações sobre percepção dos stakeholders, utilizando outros
construtos não abordados neste trabalho que possam agregar tanto para a gerência das
instituições quanto para a academia.
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Apêndices
Apêndice A - Questionário
Prezado(a) senhor(a),
Estamos realizando uma pesquisa para atender a um Programa de Mestrado em
Administração. Assim, peço-lhe a gentileza de responder algumas perguntas que objetivam
investigar quais são as percepções dos stakeholders ou partes interessadas do IFNMG
Campus Arinos com relação aos propósitos e processos institucionais.
Sua participação é muito importante para o êxito do nosso trabalho. Cabe destacar que não é
necessário se identificar, pois os dados serão analisados em conjunto. Os mesmos são
confidenciais, utilizados apenas para fins científicos relacionados à esta pesquisa. Não há
respostas certas ou erradas; Tente ser o mais espontâneo(a) possível nas respostas.
Desde já, agradecemos a sua participação!
Observação: Conceito de Stakeholders ou Partes interessadas são aqueles atores que afetam
ou são afetados pela realização dos objetivos organizacionais (Freeman E.R., 1984)
Caracterização dos respondentes

1. Faixa etária
( ) menos de 18 anos ( ) 19 a 28 anos ( ) 29 a 39 anos
( ) 40 a 50 anos
( ) 51 a 61 anos ( ) 62 ou mais
2. Gênero
( ) feminino

( ) masculino

( ) outro

3. Você se considera participante de qual grupo de stakeholder da instituição? (marque
apenas uma opção)
( ) Alunos
( ) Família dos alunos
( ) Corpo Docente
( ) Egressos (Ex-alunos)
( ) Servidores Técnicos Administrativos
( ) Comunidade
( ) Gestão do Campus (Diretoria e
Coordenação de Curso)
4. Quanto tempo mantém esse vínculo com a instituição?
( ) Menos de 1 ano ( ) Mais de 1 a 3 anos ( ) Mais de 3 a 6 anos
( ) Mais de 6 a 9 anos ( ) 10 anos
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5. Nível de escolaridade
( ) Ensino médio incompleto
( ) Ensino médio completo
( ) Ensino superior completo ou incompleto

( ) Especialização completo ou incompleto
( ) Mestrado completo ou incompleto
( ) Doutorado completo ou incompleto

6. Se você é aluno qual tipo de curso você estuda?
( ) Técnico Integrado ao Ensino Médio
( ) EAD (Técnico ou FIC)
( ) Técnico subsequente/concomitante
( ) Superior (Bacharelado ou Tecnólogo)
7. Se você é ex- aluno (egresso) de qual tipo de curso?
( ) Técnico Integrado ao Ensino Médio
( ) Técnico subsequente/concomitante
( ) EAD (Técnico ou FIC)
( ) Superior (Bacharelado ou Tecnólogo)
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Em relação à sua percepção como stakeholder ou partes interessadas do IFNMG Campus
Arinos, favor marcar um X nas opções que melhor representem sua opinião, sendo: 7
para concordo totalmente e 1 para discordo totalmente. Favor marcar valores
intermediários para níveis médios de concordância ou discordância.
1 - Discordo Totalmente; 2 – Discordo Bastante; 3 – Discordo; 4 – Indiferente; 5 –
Concordo; 6 – Concordo Bastante; 7 – Concordo Totalmente.

Stakeholder
1
Eu percebo que sou importante para o IFNMG.
Eu percebo que o IFNMG é muito importante para mim.
Eu percebo que o IFNMG desenvolve muitas atividades
importantes
Eu percebo que o que eu faço é importante para o IFNMG.
Eu percebo que as minhas solicitações ao IFNMG devem ser
atendidas rapidamente.
O IFNMG – Campus Arinos
1
Tem exposto na sua missão, a razão da sua existência, o propósito
ou motivo pelo qual foi criado, o papel que desempenha para suas
partes interessadas e orienta suas ações. Nesse sentido eu tenho
conhecimento sobre a missão do IFNMG e a mesma é amplamente
divulgada dentro e fora da instituição nos meios de comunicação.
Tem o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) como o
documento que expressa à missão, a visão, os valores, os
propósitos e definições estratégicas, da instituição. Eu tenho
conhecimento dessa informação e Inclusive participei de alguma
forma da sua elaboração.
Sempre respeita a pluralidade das ideias e das aptidões, buscando
fortalecer de forma ética as relações institucionais.
Incentiva sempre a gestão participativa, o compromisso da
comunidade acadêmica na definição e promoção de políticas
institucionais.
Promove intensamente a inclusão de um público que
historicamente está à margem das políticas de formação para o
trabalho.
Tem o compromisso de contribuir para o desenvolvimento social e
econômico da região e atua nesse sentido.
Possui transparência na tomadas de decisões e publicidade das
atividades acadêmicas, tanto no que diz respeito às atividades de
ensino, pesquisa e extensão e às ações estratégicas do Campus
Arinos.
Mantém sempre o diálogo com a comunidade e com isso constrói
mecanismos e estratégias de atendimento às demandas da
comunidade.
Estimula frequentemente às ações que visem sustentabilidade e
preservação ambiental.

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7
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Os princípios filosóficos que norteiam as práticas acadêmicas do
IFNMG Campus Arinos é ofertar uma educação profissional e
tecnológica, formando e qualificando cidadãos com vistas na
atuação profissional nos diversos setores da economia com ênfase
no desenvolvimento socioeconômico local.
As ofertas de cursos são fortemente orientadas com o objetivo de
fortalecer os arranjos produtivos e o desenvolvimento
socioeconômico cultural local.
Nos cursos há grande interação nas ações entre ensino, pesquisa e
extensão.
A infraestrutura é adequada ao funcionamento dos cursos, de
modo que possam cumprir as funções acadêmicas, científicas e
sociais.
Realiza frequentemente eventos: seminários, congressos para troca
de experiências, conhecimentos e relacionamentos na área.
Estimula sempre a realização de ações que visam a diminuição da
reprovação e da evasão como: monitorias, tutorias e cursos de
nivelamento.
Proporciona inclusão social nos seus processos de seleção de
alunos para os cursos ofertados.
As propostas curriculares dos cursos buscam a construção do
conhecimento fundamentada em metodologias de ensino que
estimulam a formação do discente de forma ética, responsável,
autônoma e criativa, conforme os professores apresentam sempre
nos planos de ensino.
Oferece formação humana e cidadã complementar à formação
acadêmica.
Oferece opções para conhecimento e formação cultural: música,
teatro, cineclube, dança, folclore, etc.
O Centro de Línguas é muito importante para a promoção do
aprendizado da língua inglesa e espanhola para alunos e pessoas
da comunidade.
Estimula o desenvolvimento de pesquisas para o atendimento de
demandas sociais, do mundo do trabalho e da produção, com
impactos na indústria e comércio locais e contribuição para o
desenvolvimento local e regional.
Estabelece fortes parcerias/convênios com institutos federais,
universidades e instituições de pesquisa públicas e privadas
proporcionando maior integração e troca de experiências entre
grupos de pesquisa das várias instituições e desenvolvimento de
projetos em conjunto.
Estimula sempre a captação de recursos para pesquisas
objetivando melhorar a infraestrutura destinada à pesquisa no
campus
Apoia e estimula sempre a participação de discentes em eventos
científicos, bem como a submissão de artigos científicos a
congressos e revistas.
Integra o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, seus
interesses e necessidades, estabelecendo mecanismos que interrelacionam o saber acadêmico e o saber popular.
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Promove eventos de extensão para a comunidade externa e interna
do campus.
Busca e divulga sempre estágio e emprego aos discentes e/ou
egressos.
Busca novas parcerias com instituições públicas, organizações não
governamentais, SEBRAE-MG e empresas privadas para uma
atuação conjunta, no sentido de desenvolver ações extensionistas.
Promove visitas técnicas e gerenciais de alunos e professores às
empresas/instituições.
Vem conseguindo boas oportunidades para treinamento de alunos
através da atuação da Empresa Júnior.
Atua junto às empresas da região para que recebam, com
facilidade, os alunos para realização de estágio.
Promove cursos de Educação à Distância de formação continuada
para as comunidades interna e externa.
A comunicação entre os servidores é muito boa e flui
perfeitamente
Possui um sistema integrado de Gestão Acadêmica que funciona e
é muito utilizado tanto pelos servidores como pelo os alunos.
O site é atualizado periodicamente e eu consigo encontrar todas as
informações que preciso.
Promove o fortalecimento da sua marca através de divulgação
institucional intensa tanto internamente quanto externamente.
Promove divulgação dos cursos e da instituição somente nos
períodos de processos seletivos.
Viabiliza por meio das parcerias com empresas, cooperativas,
outras instituições, a realização: Dia de Campo, implanta unidades
demonstrativas de transferência de tecnologias, capacitações,
oficinas e oportuniza, além dos produtores rurais da região, aos
estudantes, o acesso ao conhecimento de alta tecnologia, seja na
participação destes eventos seja em estágios nessas empresas.
É um centro de referência na oferta do ensino de qualidade na
região.
Favorece maior desenvolvimento para a cidade, crescimento
econômico, aumento do comércio e dos negócios.
Possui uma infraestrutura física que atende perfeitamente as
práticas pedagógicas e são adequados para acessibilidade.
Dispõe de laboratórios bem equipados e adequados às aulas
práticas.
A biblioteca possui um ótimo acervo literário que atende
perfeitamente as demandas dos discentes.
Oferece espaços esportivos muito bons e suficientes para as
práticas.
Propicia serviço de segurança bom o suficiente para a população
acadêmica.
Estimula e sensibiliza a participação da comunidade acadêmica ao
processo de avaliação das ações desenvolvidas no campus e abre
espaço para sugestões e avaliações espontâneas.
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Proporciona sempre discussões, de confrontação da missão,
objetivos e políticas institucionais e seus programas estruturantes
com o que vem, de fato, sendo realizado.
Possui um Núcleo de Atendimento as Pessoas com Necessidades
Específicas (NAPNE) atuante e auxilia a comunidade acadêmica
com relação às necessidades especiais do discente.
Promove sempre projetos que proporciona aos discentes com
necessidades específicas condições necessárias para seu
desenvolvimento escolar
Possui bolsas de Assistência Estudantil como transporte, moradia
alimentação dentre outras, que são extremamente importantes para
garantir a permanência dos alunos e conter a evasão.
Oferece serviços médicos bons e suficientes para o atendimento à
população acadêmica.
Procura identificar as dificuldades de seus egressos e coletar
informações de mercado, no intuito de aprimorar seus cursos e
formar profissionais cada vez mais qualificados para o exercício
de suas atribuições.
Mantêm registros atualizados dos egressos contendo, além dos
dados pessoais, informações sobre sua situação profissional e
formação acadêmica complementar.
Mantém um contato constante dos egressos com os atuais alunos.
Tem sido muito prejudicado pela crise econômica.
Exerce interação com o mercado e a sociedade para gerar recursos
e crescer
Deve incentivar e aprimorar o empreendedorismo de alunos e
egressos
O transporte oferecido para acesso ao campus atende às
necessidades dos alunos
A cidade oferece modalidades esportivas, satisfatórias para os
alunos e os cidadãos.
A cidade oferece boas condições de lazer para os estudantes.
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Apêndice B - Roteiro de Entrevista Semiestruturada
Prezado(a) senhor(a),
Estamos realizando uma pesquisa para atender a um Programa de Mestrado em
Administração. Assim, peço-lhe a gentileza de responder algumas perguntas que objetivam
investigar quais são as percepções dos stakeholders ou partes interessadas do IFNMG Campus
Arinos com relação aos propósitos e processos institucionais.
Sua participação é muito importante para o êxito do nosso trabalho. Cabe destacar que não é
necessário se identificar, pois os dados serão analisados em conjunto. Os mesmos são
confidenciais, utilizados apenas para fins científicos relacionados à esta pesquisa. Não há
respostas certas ou erradas; Tente ser o mais espontâneo(a) possível nas respostas.
Desde já, agradecemos a sua participação!
Observação: Conceito de Stakeholders ou Partes interessadas são aqueles atores que afetam
ou são afetados pela realização dos objetivos organizacionais (Freeman E.R., 1984)
Caracterização dos respondentes
1. Nome do entrevistado:
2. Qual o seu vínculo com a instituição e quanto tempo mantém esse vínculo?
Stakeholders Internos (Respondentes representantes da gestão reitoral)
1. Você participou da elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)? Você
acha que a forma como foi elaborado é a maneira correta ou poderia ter uma participação
maior da comunidade acadêmica?
2. Na prática de suas ações institucionais e na tomada de decisões, os gestores têm encontrado
facilidades e dificuldades para cumprirem com os princípios filosóficos de gestão
participativa, transparência, pluralidade, ética, compromisso com o desenvolvimento
regional?
Quais as facilidades?
Quais as dificuldades?
3. Com relação à verticalização do ensino, na sua percepção, o IFNMG tem o propósito de
incluí-la, nas escolhas dos seus próximos cursos?
4. Qual a sua percepção sobre o cumprimento do propósito de atuação no tripé ensino,
pesquisa e extensão do IFNMG Campus Arinos? O que pode ser melhorado?
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5. Em sua opinião, a Educação à distância do Campus Arinos tem atendido ao que lhe é
proposto pelo PDI em termos de cursos e atuação? Que fatores podem ser melhorados?
Stakeholders Internos e Externos
6. Você acha que a missão do IFNMG é amplamente divulgada, as pessoas principalmente a
comunidade acadêmica tem o conhecimento sobre sua missão?
7. Qual a sua percepção sobre a relação do IFNMG Campus Arinos, com a comunidade local
e regional? Você acha que as ações que já foram desenvolvidas ao longo desses 10 anos
atende ao que é proposto no PDI? O que pode ser melhorado?
8. A divulgação dos cursos e da instituição é eficaz? O que pode ser melhorado?
9. O IFNMG Campus Arinos tem desenvolvido algum trabalho para a manutenção do vínculo
com os egressos? O que pode ser feito?
10. O IFNMG Campus Arinos tem desenvolvido ações no sentido de intensificar as relações
com seus stakeholders (partes interessadas)? O que necessita ser desenvolvido?
11. O IFNMG tem tido problemas com os órgãos normativos, como o MEC? O que pode ser
melhorado?
12. O IFNMG Campus Arinos desenvolve atividades objetivando a sustentabilidade
ambiental? Quais?
13. O IFNMG Campus Arinos desenvolve atividades objetivando o aprimoramento ético, em
relação aos públicos interno e da sociedade? Quais.
14. Você percebe que como stakeholder é importante para o IFNMG Campus Arinos?
15. Você percebe que como stakeholder é importante para o IFNMG Campus Arinos?

