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I - Introdução 

 
O Campus Avançado Diamantino teve seu funcionamento autorizado pela         

Portaria de criação nº 505 de 10/06/2014, o Campus está inserido na região do              
estado, que segundo a classificação da Secretaria de Planejamento do Estado de            
Mato Grosso atende aos municípios de Alto Paraguai, Arenápolis, Nobres,          
Nortelândia, Nova Marilândia, Nova Maringá, Rosário Oeste e São José do Rio            
Claro. O Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso é uma autarquia              
do governo federal vinculado ao Ministério da Educação, sendo portanto detentor de            
autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.  

A primeira turma do curso Técnico em Administração do Campus Avançado           
Diamantino teve início em 2016 e em 2018 a primeira turma do Curso de Técnico               
em Administração concluiu o curso. Atualmente o Campus conta com os Cursos            
Técnico em Administração, Técnico em Agricultura e Licenciatura em Ciências          
Biológicas, sendo que estes dois últimos ainda não formaram nenhuma turma. Na            
área da Pesquisa, o Campus atualmente conta com 8 projetos em execução e 1              
concluído. Na área de Extensão, o Campus conta com 6 projetos em execução e 9               
concluídos.  

A política de egressos constitui-se de um conjuntos de ações que visam            
acompanhar o itinerário profissional do egresso, na perspectiva de acompanhar a           
inserção no mercado de trabalho e a trajetória profissional e acadêmica dos            
egressos do IFMT, em específico do Campus Avançado Diamantino.  

 
II - Metodologia  

 
A coleta de dados foi realizados pela técnica Adalgiza Ignacio e pelo docente             

Leandro Dias Curso no final do 2018 através de questionário físico. Ao todo 34              
egressos responderam o questionário, todos oriundos do curso Técnico em          
Administração. O questionário foi aplicado a 34 dos 51 egressos, com nível de             
confiança de 95%, a pesquisa tem margem de erro de 10%. 

 
III - Resultados  
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Os valores dentro dos gráficos representam o total de respostas obtidas, em 

cada questão. 
1. Como você avalia o curso (técnico em administração)? 

 
2. Como Você Avalia os Professores? 

 
3. Como Você Avalia a Gestão (Coordenação e Direção)? 
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4. Principal Dificuldade Enfrentada Para a Conclusão do Curso 

 
Esta questão foi aberta e portanto demanda uma explicação geral a respeito            

dos itens que foram colocados pelos egressos. No item sobrecarga foram citados o             
grande números de atividades, disciplinas, provas e trabalhos. No item          
Infraestrutura foram citados falta de quadra de esportes, refeitório e laboratórios. No            
item Comunicação foram citados comunicação falha entre gestão e professores          
para os discentes. 
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5. Pontos Fortes do IFMT Campus Avançado Diamantino 

 
 

6. Pontos Fracos do IFMT Campus Avançado Diamantino 
 

 
7. O Curso Oferece Relação Entre Teoria e Prática? 
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7.1 Entre os egressos que responderam questão anterior, 15 discentes          

apontaram falta de aulas práticas, visitas técnicas ou estágio. 

 
8. O Curso Atendeu Sua Expectativa? 
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IV - Conclusão 
 

Para três primeiras questões, podemos atribuir valores às respostas, sendo 0           
= péssimo, 2 = ruim, 4 = médio, 6 = bom, 8 = muito bom e 10 = ótimos, assim temos                     
que: 

1. A avaliação do Egressos para o Curso Técnico em Administração          
obteve média 6,6, ou seja, em média o curso foi avaliado com forte             
tendência ao bom. 

2. A avaliação dos Egressos do Curso Técnico em Administração em          
relação ao corpo docente obteve média 7,4, ou seja, em média o corpo             
docente foi avaliado entre bom e muito bom, com forte tendência ao            
muito bom. 

3. A avaliação dos Egressos do Curso Técnico em Administração em          
relação à gestão do campus, coordenação e direção obteve média 5,5,           
ou seja, em média a gestão do campus foi avaliada entre média e boa,              
com forte tendência ao boa.  

4. De modo geral, os pontos fracos do campus apontados pelos          
Egressos foi a falta de infraestrutura, sendo eles: área adequada para           
descanso, refeitório, quadra de esportes. 

5. Como ponto forte, observa-se a predominância da qualificação do         
corpo docente.  

6. Como ponto fraco, novamente vemos a infraestrutura deficitária e         
problemas de comunicação, há diversos apontamos que a gestão e          
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docentes não comunicam com clareza normas e informações gerais         
do campus. 

7. Observa-se ainda que uma parcela significativa dos Egressos        
considera que há necessidades de mais aulas práticas, visitas técnicas          
e estágio curricular.  

8. A amostra ideal da pesquisa é de 50 pessoas, sendo que houveram 51             
egressos, deve-se focar em construir formas mais eficientes de obter          
respostas dos egressos.  
 

V - Referências 
 

1. Página Eletrônica da Proex (proex.ifmt.edu.br), acessado em       
02/09/2019. 

2. Página Eletrônica do Campus Avançado Diamantino (dmt.ifmt.edu.br),       
acessado em 02/09/2019. 

3. Formulário Aplicado aos Egressos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diamantino, 02/09/2019 
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