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RESUMO 
Título:Desenvolvimento de um Instrumento de acompanhamento para reestruturação de 

grade curricular no ensino técnico: Um estudo de caso aplicado. 

Objetivo do trabalho:Este trabalho teve como objetivo central a elaboração de um 

Instrumento deacompanhamento para reestruturação de grade curricular no ensino técnico e 

tendocomo pano de fundo a identificação dos Stakeholder ou grupos de interesses quepossam 

contribuir na análise dessa reestruturação. Para tanto, foi desenvolvido uminstrumento de 

pesquisa que foi aplicado à um curso técnico do Instituto Federal doSudeste de Minas Gerais 

– IF Sudeste MG Campus Muriaé.  

Procedimentos/Método para a solução do problema: Refere-se um estudo de caso, sendo 

uma pesquisa qualitativa, onde foram realizadas: i) identificação, através de um levantamento 

inicial, pesquisa literária, documental e bibliográfica, além da percepção do pesquisador que 

por sua vez é servidor do Campus Muriaé, admitindo hipóteses com relação da inexistência de 

um acompanhamento para reestruturação de grade curricular no Instituto Federal - Campus 

Muriaé.ii) a realização do trabalho de campo ocorreu através de entrevistas semiestruturadas 

com os Stakeholdersdo Campus Muriaé, especificando a percepção em relação aos grupos de 

interesse e proporcionando questões e ações que podem ser realizadas e aplicabilidade do 

instrumento questionário aos Stakeholders; verificação prática da execução desse instrumento 

piloto. iii) proposta do instrumento corrigido com procedimentos para sua implantação. 

Resultados:não existe ainda um procedimento para reestruturação de grade curricular interno 

para esse acompanhamento e posteriormente sua análise. Nesse sentido, atingiu o objetivo 

geral proposto, ou seja, propondo um instrumento de acompanhamento para reestruturação de 

grade curricular, em conjunto com uma proposta de procedimento de aplicabilidade para o 

Campus. 

Implicações práticas:desenvolvimento de uminstrumento que foi validado e revisado. O 

procedimento relata os grupos de interesse, a demanda do mercado de trabalho, o 

departamento responsável pelo envio do instrumento, e demais particularidades mencionadas, 

o período de aplicação no Campus e propiciando para conhecer a opinião dos Stakeholder. É 

importante destacar que o foco desse trabalho é órgão público federal no setor educacional.    

Originalidade e contribuições:o trabalho demonstrado é original e único, uma vez que foi 

adequado à realidade do IF Sudeste MG – Campus Muriaé. Por outro há a possibilidade de 

propagação da proposta em outras unidades de ensino. Irá possibilitar que a instituição de 

ensino possa ter uma olhar em relação aos atores internos e externos em relação ao Campus 

Muriaé, possibilitando que a instituição esteja mais alinhada às demandas do mercado de 

trabalho. Assim, o estudo se aproxima à linha de trabalho científico-tecnológica - 

organizações e sociedade (LACT 1), por investigar essa problematizaçãode indagações 

voltadas à realidade da organização e no melhoramento do desempenho da gestão. 

Produção Técnica/Tecnológica:Tanto o instrumento como o procedimento para sua 

implementação são produtos desenvolvidos pelo trabalho. Delimita-se como Processo de 

Gestão que pertence ao Eixo 1 – Produtos e Processos. O referido instrumento demonstra sua 

utilidade, uma vez que foi validado tanto pela direção de ensino como pela coordenação do 

Campus; é inovador, já que essa proposta verificar tanto apercepção dos atores internos da 

instituição de ensino quanto dos atores externos. Através dessas percepções podem contribuir 

na alteração da grade curricular, atraindo uma visão maisprofissional ao processo em relação 

às demandas do mercado de trabalho.Além disso, potencializar as trocas entre comunidade 

interna e externa podendo gerar benefíciosadicionais para a instituição.Desta maneira 

acredita-se que o Instrumento proposto sequalifica como uma ferramenta de auxílio aos 

gestores na tomada de decisão durante oprocesso deatualização das grades curriculares. 

 



 
 

Palavras-Chave: Educação no Brasil, Mercado de Trabalho, Empregabilidade na Era da 

Informática e Stakeholders. 

ABSTRACT 

Title: Development of a follow-up instrument for restructuring the curriculum in technical 

education: an applied case study. 

Objective of the work: the elaboration of an accompanying instrument for the restructuring 

of the curriculum in technical education and having as a background the identification of 

Stakeholders or interest groups that can contribute to the analysis of this restructuring. To this 

end, a research instrument was developed and applied to a technical course at the Federal 

Institute of Southeast Minas Gerais - IF Sudeste MG Campus Muriaé. 

Procedures / Method for solving the problem: It refers to a case study, being a qualitative 

research, where the following steps were carried out: i) identification through an initial 

survey, literary, documentary and bibliographic research, and in addition to the perception of 

researcher who in turn is a server at Campus Muriaé, admitting hypotheses regarding the lack 

of follow-up to restructure the curriculum at the Federal Institute - Campus Muriaé. ii) the 

fieldwork took place through semi-structured interviews with the Stakeholders of the Campus 

Muriaé, specifying the perception in relation to the interest groups and providing questions 

and actions that can be carried out and the applicability of the questionnaire instrument to the 

Stakeholders; practical verification of the implementation of this pilot instrument. iii) 

proposal of the instrument corrected with procedures for its implementation. 

Results: The follow-up for the restructuring of the curriculum does not yet have an internal 

procedure for this follow-up and later its analysis. In this sense, it reached the proposed 

general objective, that is, proposing a follow-up instrument for restructuring the curriculum, 

together with a proposal for an applicability procedure for the Campus. 

Practical implications: the proposal of the instrument that was validated and revised, and the 

method proposing its establishment. The procedure reports the interest groups, the demand of 

the labor market, the department responsible for sending the instrument, and other 

particularities mentioned, the period of application on the Campus and allowing to know the 

opinion of the Stakeholders. It is important to highlight that the focus of this work is a federal 

public agency in the educational sector. 

Originality and contributions: the work shown is original and unique, since it was adapted 

to the reality of the IF Sudeste MG - Campus Muriaé. On the other hand, there is the 

possibility of spreading the proposal in other teaching units. It will make it possible for the 

educational institution to have a look at the internal and external actors in relation to the 

Muriaé Campus. What can provide that the institution can be more aligned to the demands of 

the labor market. Thus, the study is close to the line of scientific-technological work - 

organizations and society (LACT 1), as it investigates this problematization of inquiries 

focused on the reality of the organization and on improving management performance. 

Technical / Technological Production: Both the instrument and the procedure for its 

implementation are products developed by the work. It is defined as a Management Process 

that belongs to Axis 1 - Products and Processes. This instrument demonstrates its usefulness, 

since it has been validated by both the teaching direction and the Campus coordination; it is 

innovative, since this proposal verifies the perception of both the internal actors of the 

educational institution and the external actors. Through these perceptions, they can contribute 

to changing the curriculum, attracting a more professional view of the process in relation to 

the demands of the labor market. In addition, enhancing exchanges between internal and 

external communities, which can generate additional benefits for the institution. Thus, it is 

believed that the proposed Instrument qualifies as a tool to assist managers in decision making 

during the process of updating the curriculum. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

As transformações que ocorreram no sistema produtivo em decorrência das inovações 

tecnológicas num cenário de globalização tanto política, econômica, social e 

cultural,contribuíram paradiversas mudanças na concepção de mundo, o que gerou grandes 

impactos, especialmente para as empresas. Isso fez com que o mercado profissional se 

transformasse num ambiente mais exigente e competitivo, buscando colaboradores com 

competências individuais que se traduzem em conhecimentos, habilidades e atitudes mais 

especializadas. Todas essas transformações e mudanças proporcionaram um novo ambiente 

para as organizações, com incertezas e resultados imprevisíveis, tanto para as empresas 

quanto para os colaboradores em geral. Num cenário como este, é relevante que o colaborador 

busque adquirir competências que possibilite a ele certa vantagem competitiva frente à 

concorrência nesse mercado profissional.   

Segundo Araújo e Borges (2000), na década de 80 ocorreram no Brasil diversas 

mudanças no mercado de trabalho, resultando, a princípio, em alterações da base técnica 

desse período. Entretanto, a partir dos anos 90 houve maior consistência, pois foi nesse 

momento que as organizações, de maneira estruturada, principiaram a implantação de 

inovações organizacionais, em decorrência da abertura econômica – iniciada no governo 

Fernando Collor de Mello (1990 – 1992) e aprofundada durante o governo Fernando Henrique 

Cardoso (1994 – 2002). Esse momento apresentou os concorrentes internacionais às empresas 

brasileiras, e inseriu não apenas novas questões no mercado de trabalho, mas também a 

necessidade de se obter colaboradores qualificados paramelhorar os índices de produtividade 

ecompetitividade das organizações e dar maior agilidade às atividades, ou seja, tal cenário 

colaborou para o surgimento de um novo formato para o mercado de trabalho. 

No intuito de se adequar a esse novo cenário, as instituições de ensino precisaram se 

adaptar a essas mudanças do mercado com o objetivo de, não apenasadequar seus cursos à 

nova realidade, mas, também, em muitos casos, de ofertar novos cursos que pudessem atender 

à essa demanda do mercado.  

Nesse sentido, a questão da empregabilidade tornou-se um fator importante, tanto para 

as instituições de ensino como para os discentes dessas instituições, fazendo com que a busca 

por desenvolvimento de competências tenha se tornado necessidade constante. O perfil do 

funcionário adequado à nova realidade não deve estar apenas atento ao mercado, 
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massincronizado com o mesmo, de forma a buscar por melhores resultados, utilizando sua 

comunicação, capacidade de improvisar,disposto em aprender, criatividade e buscando 

adquirir, constantemente, novos conhecimentos em várias áreas. 

Segundo Rueda, Martins e Campos (2004), as mudanças no mercado de trabalho, e 

osurgimento da necessidade dos funcionários em manter altos os seus níveis de 

empregabilidade, devem mudar a ligação entre capital/trabalho na era do conhecimento. Os 

indivíduos que queiram crescer no mercado profissional deverão desenvolver 

novascompetências, considerando o ensino formal. Para enfrentar esse novo cenário, é certo 

que o conhecimento se tornouingrediente mais importante do que o produto de compra e 

venda. Gerenciar esse conhecimento tornou-se a atividade econômica mais importante das 

pessoas, das organizações e do país. 

Conforme Magalhães (1997), o novo contexto do mercado compreende a 

empregabilidade como uma nova concepção para as aptidões do trabalhador, que deve dispor 

de habilidades, conhecimentos e capacidades que vão além do fundamental para atuar na sua 

respectiva esfera profissional, ou seja, sendo uma pessoa multifuncional.   

O referido autor compreende que em decorrência dessas demandas, as universidades 

não têm ajustado suas ementas às novas necessidades do mercado, e adicionando a esse fato 

aos desacordos das áreas capitalistas brasileiras que, na procura da competitividade, afrontam-

se com o investimento na preparação dos colaboradores e com o pensamento de retorno 

financeiro rápido. Assim o trabalhador se vê numa situação em que tem a sua preparação 

profissional prejudicada apesar de ser tão essencial nesse mercado em constantes mudanças 

(MAGALHÃES, 1997). 

A Universidade (ou qualquer instituição de ensino superior) é o local adequado para 

a construção do conhecimento, para a formação da competência humana. É preciso 

inovar, criar, criticar para atingirmos está competência (MARION, 1996, p. 11). 

 

A partir do início dos anos de 2000 o Governo Federal, sob o comando de Luiz Inácio 

Lula da Silva (2003 – 2011), implantou diversas políticas públicas voltadas para a expansão 

da rede de educação, com ênfase nos níveis médio, técnico e superior. Dentre eles, o 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(Reuni), sancionado pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007. Essa é uma das ações 

implementadas pelo Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) em reconhecimento ao 

papel estratégico das universidades federais para o desenvolvimento, tanto econômico quanto 

social. Segundo dados do portal do Ministério da Educação (MEC), havia uma necessidade de 

expansão do Ensino Superiorno país, já que somente 24,31% dos jovens brasileiros, entre 18 e 
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24 anos de idade, conseguem ingressar na educação superior. Através do Reuni, foi possível 

desenvolver medidas com o intuito de retomar o crescimento da educação superior pública no 

país. 

Garantir às universidades as condições necessárias para a ampliação do acesso 

epermanência na educação superior; assegurar a qualidade por meio de inovações 

acadêmicas; promover a articulação entre os diferentes níveis de ensino, integrando 

a graduação, a pós-graduação, a educação básica e a educação profissional e 

tecnológica; e otimizar o aproveitamento dos recursos humanos e da infraestrutura 

das instituições federais de educação superior. (Ministério da Educação, 2018). 

 

Outro programa do governo federal é o Prouni (Programa Universidade para Todos), 

que tem como objetivo ofertar bolsas de estudo - integrais e parciais – nos cursos de 

graduação e sequenciais de formação específica, em estabelecimentos de ensino superior 

privado. O Governo Federal criou o Prouni em 2004, através da Lei nº 11.096, de 13 de 

janeiro de 2005. As instituições privadas que participam do Programa têm compensação na 

isenção de tributos. 

Além dos programas já mencionados, o governo federal, através da expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica (RFECT),ampliou o número de 

vagas na educação superior, colaborando para um maior acesso dos jovens ao ensino superior, 

e ainda para a educação técnica. 

Sobre o ensino técnico, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

compreende que a educação profissional deve estar atenta e acompanhar as exigências do 

mercado de trabalho. Em seu capítulo III, art. 39, lê-se que “a educação profissional, integrada 

às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva” (BRASIL, 1996, p.13).  

Conforme Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) / Câmara de Educação 

Básica (CEB) nº16/99, os cursos devem ter consistência com as demandas locais e, regionais, 

considerando inclusive a expectativa de surgir novas áreas: 

As habilitações correspondentes às diversas áreas profissionais, para que mantenham 

a necessária consistência, devem levar em conta as demandas locais e regionais, 

considerando, inclusive, a possibilidade de surgimento de novas áreas. A escola 

deve permanecer atenta às novas demandas e situações, dando a elas respostas 

adequadas, evitando-se concessões a apelos circunstanciais e imediatistas. 

A LDB, incorporando o estatuto da convivência democrática, estabelece que o 

processo de elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico é essencial para 

a concretização da autonomia da escola. O processo deve ser democrático, contando 

necessariamente com a participação efetiva de todos, especialmente dos docentes e 

deve ser fruto e instrumento de trabalho da comunidade escolar. Do projeto 

pedagógico devem decorrer os planos de trabalho dos docentes, numa perspectiva de 

constante zelo pela aprendizagem dos alunos.  

Além de atender as normas comuns de educação nacional e às específicas dos 

respectivos sistemas, o projeto pedagógico deve atentar para as características 
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regionais e locais e para as demandas do cidadão e da sociedade, bem como para a 

sua vocação institucional. A escola deverá explicar sua missão educacional e 

concepção de trabalho, sua capacidade operacional e as ações que concretizarão a 

formação do profissional e do cidadão, bem como as de desenvolvimento dos 

docentes. (Brasil. Ministério da Educação. Parecer CNE/CEB nº16/99. 2018). 

 

Certamente, as instituições de ensino devem estar atentas e se adequarem à medida 

que o cenário do mercado de trabalho traga mudanças significativas para que dessa maneira 

seus cursos possam atender à essa nova realidade, adaptando suas grades e, se for necessário, 

ofertando novos cursos em função da recente demanda do mercado. 

Entretanto, nos cursos técnicos quando for necessário algum tipo de alteração, deve-se 

verificar o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), pois é o documento que servirá de 

parâmetro. 

O CNCT, instituído pela Portaria MEC nº 870, de 16 de julho de 2008, com base no 

Parecer CNE/CEB nº 11/2008 e na Resolução CNE/CEB nº 3/2008, é atualizado 

periodicamente para contemplar novas demandas sócio educacionais. A segunda 

edição do Catálogo foi publicada pela Resolução CNE/CEB nº 04/2012, combase no 

Parecer nº 03/2012. (BRASIL. Ministério da Educação. CNCT, 3ª ed., 2016). 

 

Já no ensino superior há um procedimento de verificação dos mesmos: 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) – Criado pela Lei 

n° 10.861, de 14 de abril de 2004, compreende a avaliação das instituições, dos 

cursos e do desempenho dos estudantes. São avaliados todos os aspectos que giram 

em torno desses três eixos, principalmente o ensino, a pesquisa, a extensão, a 

responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo 

docente e as instalações. (BRASIL. Ministério da Educação. Sinaes, 2018). 

 

Infelizmente, o que se percebe é que na prática isto não tem ocorrido, ou seja, esse 

acompanhamento dos referidos cursos técnicos em relação às demandas do mercado de 

trabalho tem ficado somente no papel. Como é o caso do IF Sudeste MG, que tem apresentado 

problemas em alguns cursos técnicos ofertados nos seus respectivos campi. Como por 

exemplo, o CampusMuriaé / MG, onde dois dos seus cursos técnicos subsequentes tiveram 

problemas com demanda. Somente no curso técnico em secretariado foi possível uma 

intervenção em tempo hábil, no entanto, o curso técnicoem comérciofoi encerrado por falta de 

procura. 

Neste contexto, a proposta deste trabalho é identificar os grupos de interesse 

edesenvolver um instrumento que possacontribuir de forma ativa na revisão da grade 

curricular segundo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. 
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1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Tendo como premissa a necessária adequação entre a educação ofertada e o mercado 

de trabalho, que será abordado na fundamentação, coloca-se como nosso problema de 

pesquisa sua verificação no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais - IF Sudeste MG. 

Interessainvestigar a situação na qual o IF Sudeste MG precisou moldar a educação ofertada 

em cursos técnicos às necessidades do mercado de trabalho. Nesse sentido, a pergunta que se 

coloca é: como implementar um instrumento de acompanhamento e apoio para a 

reestruturação de grade curricular de um curso técnico poderá proporcionar ao IF Sudeste MG 

uma tomada de decisão mais próxima das novas demandas do mercado e de seus grupos de 

interesse? 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar e validar critérios que devam ser levados em consideração na reestruturação 

de Grade Curricular no ensino Técnico em relação aos Grupos de Interesses. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

(i)Analisar a regulamentação do MEC relativa aos critérios de criação e atualização das 

grades e conteúdos curriculares da educação técnica; 

(ii)Identificar os grupos de interesse que podem representar oportunidades de empregos para 

os egressos do IFSudeste MG – Campus Muriaé. 

(iii)Desenvolverindicadores que sinalizem a necessidade de reestruturação de curso, total ou 

parcial, envolvendo a participação direta dos grupos de interesse. 

(iv)Proporum instrumento de apoio/suporte à tomada de decisão durante o processo da 

alteração de grade curricular de cursos técnicos. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA 

 

Atualmente, no IF Sudeste MG, especificamente no campus Muriaé, alguns cursos 

técnicos (integrados, concomitantes e subsequentes) têm a sua procurareduzida. Desta 

maneira, a direção geral e de ensino do campus têm de encerrar a oferta de determinado curso 
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em seu processo seletivo anual. Para exemplificar, citam-se dois cursos 

técnicos(concomitantes e subsequentes): eletromecânica e o secretariado, sendo que o 

primeiro teve sua grade reestruturada num períodode dez anosem dois momentos. Já o curso 

técnico em secretariado teve, também, sua grade reestruturada nesse mesmo período uma vez.  

Concomitante: 

Nesta forma de oferta, o aluno faz o Curso Técnico e o Ensino Médio também ao 

mesmo tempo, mas somente o curso técnico é feito do IF Sudeste MG. Assim, o 

aluno faz o Ensino Médio em outra instituição de ensino e, consequentemente, 

estuda em dois turnos diferentes. Para ingressar, o candidato deve ter concluído, pelo 

menos, a primeira série do Ensino Médio ou concluí-la até a data da matrícula. A 

seleção é feita por meio de provas (processo seletivo). 

Subsequente: 

É o curso técnico voltado para quem já concluiu o Ensino Médio. Por isso, para 

ingressar nesta modalidade, o aluno deve ter este nível de escolaridade completo, ou 

completá-lo até a data da matrícula. O processo seletivo também é composto por 

provas e é realizado uma ou duas vezes ao ano, dependendo do curso e da unidade 

que o oferta. (PORTAL IF SUDESTE MG, 2018). 

 

Para contribuir com o desenvolvimento da pesquisa o estudo ocorrerá no curso técnico 

em eletromecânica, em decorrência não apenas das alterações em dois momentos, mas pelo do 

curso ter se iniciado no ano de 2010 com uma grade e logo no ano de 2011 tersofrido sua 

primeiraalteração. Já no ano de 2018, o curso técnico em eletromecânica teve sua grade 

alterada, novamente. A instituição disponibiliza 35 vagas todos os anos, mas nem sempre são 

completamente preenchidas, em 2019, por exemplo, apenas 25 alunos matricularam-se no 

curso. Outro fato relevante é que o número de alunos que concluem o curso técnico em 

eletromecânica é menor em relação a outros cursos técnicos do campus. Todavia, é importante 

ressaltar que o curso exige dos alunosuma base de cálculo matemático satisfatório ou o 

mínimo possível de facilidade para que as aulas possam ser compreendidas.Também, é 

relevante destacar que a escolha do curso técnicopara o estudo, além dos outros já 

mencionados, ocorre em decorrência da demanda da região, tendo em vista o perfil da 

localidade que tem como principal atividade econômica o setor de confecções/moda, tendo 

inclusive instalado na cidade um Pólo da Moda e o segmento de retifica de motores. 

A partir do presente estudo espera-se que os resultados alcançados possam 

proporcionar ao IF Sudeste MG, e particularmente ao CampusMuriaé, não apenas a 

possibilidade de um instrumento de acompanhamento da grade curricular dos cursos técnicos 

(concomitantes e subsequentes) para apoio à tomada de decisão, mas também permitir a 

atualização constante das grades curriculares e a continuidade da formação de novos 

profissionais para o mercado local e/ou regional, no que tange especificamente às demandas 

específicas desse mercado de trabalho. 
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1.6 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este trabalho está organizado em oito capítulos. O capítulo 1 apresenta o tema de 

pesquisa, o problema estudado, o objetivo geral, os objetivos específicos e as argumentações 

da relevância da pesquisa por meio das justificativas. O capítulo 2 discorre sobre o contexto 

da realidade investigada. O capítulo 3 traz a Revisão da Literatura e aborda sobre os temas de: 

Educação no Brasil,Mercado de Trabalho,Empregabilidade na Era da Informática e 

Stakeholders. O capítulo 4 faz referência ao propósito inicial desse trabalho. O capítulo 5 

expõe a Metodologia da Pesquisa adotada e também os instrumentos de pesquisa construídos. 

No capítulo 6 foi realizada uma Análise dos Resultados e Validação da Pesquisa. Já no 

capítulo 7 o procedimento para acompanhamento para reestruturação de grade curricular e no 

capítulo 8 ás Considerações Finais. 
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2 – CONTEXTO E REALIDADE INVESTIGADA 

 

A criação dos Institutos Federais de Educação,Ciência e Tecnologia(IF‟s) ocorreu em 

29 de Dezembro de 2008, depois desancionada a Lei nº 11.892/08, que possibilitou a origem 

de 40 dessas instituições.A referida lei possibilitou o início da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica na esfera do sistema federal de ensino, ligada ao 

Ministério da Educação e formada pelas seguintes instituições: Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (Institutos Federais); Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR); Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

(CEFET-RJ) e o de Minas Gerais (CEFET-MG); Escolas Técnicas vinculadas às 

Universidades Federais (Lei 11.892/08, art. 1º).(PORTAL IF SUDESTE MG, 2018). 

É importante ressaltar que os Institutos Federais são instituições que têm uma estrutura 

diferenciada, já que foram criados pela associação de antigas instituições profissionais 

(CEFETs, Escolas Agrotécnicase Escolas Vinculadas às Universidades Federais). Entretanto, 

as demais instituições da nova rede preferirammantera estrutura administrativa que a 

identificavam em vez de integrarem ao Instituto Federal, exceto a Universidade Tecnológica. 

(BRASIL, 2010). 

O objetivo do Instituto Federal é proporcionar educação profissional e tecnológica em 

todos os níveis e modalidades. Dessa maneira, promovendo a integração e a verticalização da 

educação profissional, desde a educação básica até a educação superior. Conforme a 

legislação que criou o Instituto Federal, o mesmo deve serum centro de excelência em sua 

área de atuação. (BRASIL, 2010). 

Conforme o portal do MEC (2018) até o ano de 2016 a Rede Federal já possuía um 

total de 644 campiem atividade. O país já possui 40 Institutos Federais em seus 

respectivosestados, proporcionandocursos: de qualificação, ensino médio integrado, 

graduação na área de tecnologia e licenciaturas. Todavia, é importante mencionar que há 

instituições que não aderiram aos Institutos Federais, mas queofertam educação profissional 

em todos os níveis, entre elas estão os CEFETs, com 25 escolas vinculadas a Universidades, o 

Colégio Pedro II e uma Universidade Tecnológica. (BRASIL, 2010). 

Pensando no futuro, o Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF SUDESTE 

MG) elaborou o seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) referente ao período de 

2014/2 a 2019/02. O PDI representa uma ferramenta de planejamento e gestão muito 

importante, pois proporciona nivelar as ações estratégicas às metas e aos objetivos 

estabelecidos, possibilitando o crescimento e integração da instituição. Nesse sentido, 
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garantirá, que as decisões sejam tomadas baseadas nas oportunidades, pontos institucionais                                             

fortes efracos, viabilizando o atingir de melhores resultados.(PORTAL IF SUDESTE MG, 

2018). 

Após uma plenária sobre planejamento estratégico formado por servidores da Reitoria, 

doscampiecampus avançados, foi possível compor uma equipe de trabalho que pudesse 

contribuir na elaboração do PDI do IF Sudeste MG. Na reunião foram discutidas as diretrizes 

do PDI e explicada a importância do planejamento estratégico na tomada de 

decisões.(PORTAL IF SUDESTE MG, 2018). 

Figura 1 demonstra os campi do IF Sudeste MG, que está localizado na Zona da Mata 

e Campos das Vertentes do estado de Minas Gerais. 

 

 
 

Fonte: https://www.ifsudestemg.edu.br/sites/default/files/images/estado-minas-gerais-microrregioes%20edi%C3%A7%C3%A3oRGB.jpg 

 

Nesta mesma plenária os servidores presentes abordarama Análise Ambiental da 

instituição, isto é, os pontos fortes,fracos, oportunidades e ameaças, além da missão e visão. 

Somente após essa Análise Ambientalfoi possível debater e elaboraros objetivos e metas 

institucionais dos seguintes eixos organizacionais: Gestão de Pessoas; Olharpara os Discentes; 

Gestão Democrática e Integradora; Excelência Acadêmica; Pesquisa e Inovação; Expansão, 

Infraestrutura e Desenvolvimento Institucional; Política de Relacionamento com a Sociedade 

e Equilíbrio Econômico-Financeiro. (PORTAL IF SUDESTE MG, 2018). 

Também, foi desenvolvido o Blog do PDI para que dessa maneira todos os servidores 

pudessem acompanhar as etapas de elaboração e propor sugestões de melhorias, 
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possibilitando um maior envolvimento da comunidade acadêmica.(PORTAL IF SUDESTE 

MG, 2018). 

Após essa etapa, a Pró-reitora de Desenvolvimento Institucional reuniu-se com os 

componentes dos oito eixos organizacionais para firmar e melhorar os objetivos, metas e 

indicadores levantados inicialmente na plenária. Todoprocesso de análise e discussão dos 

caminhos a serem seguidos pelo IF Sudeste de MG, representa um importante trabalho de 

aprimoramento, capaz de proporcionar um efetivo fortalecimento da instituição.(PDI/IF 

SUDESTE MG, 2014). 

Com a elaboração do PDI foi possível descobrir os pontos fortes e fracos da instituição 

apresentados no quadro a seguir: 

 

QUADRO1: Pontos Fortes e Pontos Fracos do IF Sudeste MG 

ITEM PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Qualificação dos servidores Acima da média nacional.  

Localização geográfica e logística Localização estratégica, 

proximidade dos campi com a 

reitoria e com os grandes centros. 

 

Ensino Abrange diversos níveis e 

modalidades, com verticalização 

do ensino. Servidores com 

experiência no ensino técnico 

profissionalizante. Qualidade do 

ensino (como por exemplo, 

aprovação em processos seletivos 

em IES).  

 

 

Extensão  Bom relacionamento com 

instituições dos diversos setores. 

Fomento de bolsas de extensão por 

meio de editais com recursos 

próprios. 

 

Pesquisa Expertise multivariada gera 

oportunidades. Fomento de bolsas 

de pesquisa por meio de editais 

com recursos próprios. 

 

Falta de padronização de 

equipamentos de TI. 

 Para as atividades administrativas. 

Comunicação interna e externa  x 
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deficiente. 

Falta de infraestrutura adequada.  Laboratórios, bibliotecas, erros de 

projetos e etc... 

Falta de um estudo de demanda 

para novos campi e cursos. 

 Indicadores. 

Falta de gestão eletrônica de 

documentos. 

 x 

Inexistência de política e 

infraestrutura de segurança da 

informação. 

 x 

Problemas de acessibilidade NBR 

9050. 

 x 

Falta de integração entre os campi.  x 

Centralização de projetos e 

execução no setor de engenharia. 

 x 

Fonte: Adaptado (PDI/IF Sudeste MG, p. 21 E 22, 2014) 

 

Conforme o PDI 2014/2-2019, foi elaborada a missão e a visão do IF Sudeste MG: 

 
Missão: promover educação básica, profissional e superior, pública, de caráter 

científico, técnico e tecnológico, inclusiva e de qualidade, por meio da articulação 

entre ensino, pesquisa e extensão, visando à formação integral e contribuindo para o 

desenvolvimento e sustentabilidade regional. 

 

Visão: consolidar-se no horizonte de cinco anos, como referência em Educação 

profissional e tecnológica, formação docente, produção e compartilhamento de 

tecnologias e conhecimento focados na sustentabilidade. ((PDI/IF SUDESTE MG, 

2014). 

 

Abaixo têm-se as áreas de Atuação Acadêmica do IF Sudeste MG: 

 
I Educação Profissional técnica de nível médio – Presencial e a Distância: 

a) Integrado; 

b) Concomitante; 

c) Subsequente; 

d) Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

 Básica na Modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA). 

 

II. Educação Superior: 

a) Cursos Superiores de Tecnologia; 

b) Cursos de Licenciatura; 

c) Cursos de Bacharelado/Engenharia; 

e) Cursos de Pós-graduação lato sensu; 

f) Cursos de Pós-graduação stricto sensu. 

III. Cursos de Formação Inicial e Continuada de trabalhadores. 

A instituição atua, ainda, nas áreas de Extensão, Pesquisa e Inovação. (PORTAL IF 

SUDESTE MG, 2018). 
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A estrutura administrativa do IF Sudeste MG é descentralizada, por meio de gestão 

delegada, já que apresenta uma disposição multicampi. Nesse sentido, o instituto é 

administrado por seus Órgãos Colegiados, pela Reitoria e pela Direção-Geral dos seus 

respectivos campi, com o suporte de uma estrutura organizacional que proporcionaintegração 

e a articulação dos vários órgãos situados em cada nível hierárquico da instituição.(PORTAL 

IF SUDESTE MG, 2018). 

De acordo com o Estatuto da Instituição (2012), o IF Sudeste MG rege-se pelos atos 

normativos da Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, pela legislação federal e pelos 

seguintes instrumentos normativos: I. Estatuto; II. Regimento Geral; III. Resoluções do 

Conselho Superior; IV. Resoluções do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; V. Atos da 

Reitoria. (PORTAL IF SUDESTE MG, 2018). 

A organização do Instituto, em concordância com seu Estatuto (2012), compreende:  

I. ÓRGÃOS COLEGIADOS, no qual se inserem Conselho Superior, Colégio de 

Dirigentes, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e o Conselho de Campus em 

cada campus; II. REITORIA composta pelo Reitor e seu Gabinete; Procuradoria 

Geral; Comissão de Ética; Ouvidoria; Direção de Gestão de Pessoas; Auditoria 

Interna; Coordenação de Comunicação e Eventos; Assessoria de Relações 

Internacionais; as Comissões de Assessoramento e asPró Reitorias. III. CAMPUS, 

que, para fins da legislação educacional, são considerados sedes, com estruturas 

previstas em seus regimentos internos. (PORTAL DO IF SUDESTE MG. 2018). 

 

2.1 CAMPUSMURIAÉ 

O CampusMuriaéonde foi realizada a pesquisa,surgiu de uma parceria entre o Campus 

de Rio Pomba (antigo Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba) e a Prefeitura 

de Muriaé. Alguns motivos proporcionarama implantação de uma unidade descentralizada do 

campus de Rio Pomba, entre eles: o interesse do Governo Federal na ampliação da oferta de 

vagas para o segmento da Educação Profissional; interesse da comunidade da região de 

Muriaé em ter uma unidade de ensino na área federal; interesse e a necessidade de formação 

de profissionais que atendam ao setor produtivo local; desenvolvimento socioeconômico tanto 

local quanto regional.(PORTAL IF SUDESTE MG, 2018). 

Ainda em 2007, o governo federal inicia as articulações para a criação dos Institutos 

Federais, que se tornou realidade com a aprovação da Lei n° 11.892, em 29 de dezembro de 

2008. 

Já em setembro de 2009 o diretor-geral do CEFET Rio Pomba, professor Mário Sérgio 

Costa Vieira,indicou a professora Brasilina Elisete Reis de Oliveira à diretora geral Pró-

Tempore.Nesse momento inicia a proposta para o funcionamento do Campus Muriaé.Hoje, o 

campus conta com duas unidades sendo uma urbana e outra rural, que possibilita através de 
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sua infraestrutura oferecer cursos com características diferentes áreas de atuação. (PORTAL 

IF SUDESTE MG, 2018). 

A administração do Campus Muriaé é composta por seus órgãos colegiados e por 

suaDireção Geral, juntamente com o Conselho de Campus e órgãos colegiados superiores do 

IFSudeste MG, com o suporte da estrutura organizacional do referido Campus, regulada nos 

princípios de umagestão democrática e participativa.(PORTAL IF SUDESTE MG, 2018). 

O conselho de Campus é um órgão consultivo e deliberativo tendo como finalidade, 

contribuir para o aprimoramento do método educativo e guardar pela correta aplicação das 

políticas do Instituto Federal no Campus Muriaé. Esse conselho deveestar em conformidade 

com o Regimento Geral do IF Sudeste MG e com o regimento Interno do referido 

Campus.(PORTAL IF SUDESTE MG - CAMPUS MURIAÉ. 2018). 

É o órgão máximo do Campus e tem a seguinte composição: 

Diretor Geral, como presidente; 

Diretores dos Departamentos de Administração e Planejamento, de Ensino e de 

Desenvolvimento Institucional; 

01 (um) representante dos servidores docentes do Campus; 

01 (um) representante dos servidores técnico-administrativos do Campus; 

01 (um) representante do corpo discente do Campus; 

01 (um) representante dos discentes egressos, sem vínculo funcional com a 

instituição; 

03 (três) representantes da sociedade civil, sendo 01 (um) representante do setor 

público designados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, 01 (um) 

de entidades patronais e 01 (um) de entidades dos trabalhadores. 

O Conselho de Campus se reúne ordinária ou extraordinariamente, com a presença 

da maioria absoluta de seus membros, sendo concedido ao presidente o direito ao 

voto somente no caso de empate. A convocação do Conselho de Campus, contendo a 

pauta e a data de realização, é divulgada no âmbito do Campus. 

O presidente do Conselho de Campus, bem como seus conselheiros, poderão 

convidar para as reuniões pessoas não integrantes do colegiado que possam 

contribuir, comprovadamente, com as discussões dos assuntos em pauta, com 

consulta e aprovação prévia do presidente do Conselho de Campus. 

Parágrafo único: Todos os representantes das classes acima serão eleitos por 

seuspares com seus respectivos suplentes. (PORTAL IF SUDESTE MG - CAMPUS 

MURIAÉ. 2018). 

 

Através desse mesmo Conselho de Campusocorre a solicitação de alteração das grades 

dos cursos. Neste caso a apresentação da proposta da nova grade é de responsabilidade do 

coordenador e dos professores vinculados ao curso.(PORTAL IF SUDESTE MG, 2018). 

 

 

 

 

 

2.2CIDADE DE MURIAÉ 
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Muriaé está localizada na mesorregião da Zona da Mata Mineira (ZMM)e conforme o 

Censo de 2010,a população era 100.861 habitantes, sendo que destes 93.320 moradores da 

área urbana (92,5%) e o restante 7.541 da área rural e distritos (7,5%). No passado teve 

grande relevância econômica a nível regional e nacional. Em relação ao estado de Minas 

Gerais a cidade de Muriaé é o 29º município mais habitado e em relação à Zona da Mata o 3º 

município, ficando atrás das cidades de Juiz de Fora e Ubá. Em termos de aglomeração 

urbana ocupa o 22º em relação ao número de morador no estado de Minas Gerais. A 

microrregião de Muriaé é composta por mais 19 município
1
.  

 

 

Figura 2 –Localização da cidade de Muriaé na Zona da Mata Mineira 

Fonte: <https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=596917> 

 

É importante ressaltar que a cidade de Muriaé está totalmente estabelecida na bacia do 

rio Paraíba do Sul. Os rios, principais, que passam pelo município são os rios Muriaé 

(afluente do rio Paraíba do Sul) e Glória (afluente do Muriaé). 

                                                
1
  Os municípios que compõem a microrregião de Muriaé são Antônio Prado de Minas, Barão do Monte Alto, 

Caiana, Carangola, Divino, Espera Feliz, Eugenópolis, Faria Lemos, Fervedouro, Miradouro, Miraí, Muriaé, 

Orizânia, Patrocínio do Muriaé, Pedra Dourada, Rosário da Limeira, São Francisco do Glória, São Sebastião da 

Vargem Alegre, Tombos e Vieiras. 

https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=596917


 
 

34 
 

 

Figura 3 –Foto antiga da Cidade de Muriaé  

Fonte: https://muriae.mg.gov.br/nossa-historia/ 

 

Em 1865 Muriaé tinha um território de 3.072 km² e, hoje, o município possui uma área 

de 1.017 km². Essa diferença ocorreu em decorrência da perda de 2.055 km² para a formação 

de cinco cidades: Carangola, em 1882; Eugenópolis, em 1891; Miradouro, em 1939; 

Patrocínio do Muriaé, 1954 e Rosário da Limeira. 

Comparando com as 127 cidades da ZMM, o município encontra-se em quinto lugar quanto à 

questão da extensão territorial, os quatros primeiros são: Juiz de Fora (1.424 km²), Mutum 

(1.248 km²), Manhuaçu (1.143 km²) e Leopoldina (943 km²). 

Com 35.000 km
2 

a ZMM, correspondem proximamente 5% da área mineira. Com esse 

percentual foi à área mais rica do estado de Minas Gerais até o início do século XX, sendo o 

plantio do café a sustentação econômica. É importante ressaltar que na década de 1980, 90% 

da produção do café no estado era oriundo dessa microrregião (BARROS, 2005). 

O caminho econômico de Muriaé aparenta à da ZMM. O município, no final das 

décadas do século XIX, passou por um longo período de crescimento até a crise de 1929, 

época dominada pela monocultura do café
2
. Já na década de 1880, em decorrência da 

instalação da Estação de Ferro Leopoldina
3
 ocorreu uma maior importância do poder e do 

prestígio dos coronéis
4
. Esses mesmos coronéis além de serem da aristocracia econômica da 

                                                
2
 Nesse período, Muriaé se estabeleceu como o segundo maior produtor de café do estado de Minas Gerais. 

3
 A Estrada de Ferro ligava o município de Muriaé ao Rio de Janeiro, capital federal na época. 

4
 Proprietários das grandes fazendas produtoras de café. 

about:blank
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região, aproximaram do cenário político, desempenhando ativamente nasquestões do estado e 

do país (MANOEL, 2015). 

Após a crise de 1929, a cidade entrou para uma nova etapa de desenvolvimento forte, 

com construção da rodovia Rio-Bahia durante o governo de Getúlio Vargas no ano de 1939. 

Desta maneira, a produção do café foi substituída por novas atividades econômicas voltadas à 

rodovia Rio-Bahia, já na década de 1960 a cidade torna-se referência no segmento de retífica 

de motores (MANOEL, 2015). 

Há pouco tempo, após novamente um período de desenvolvimento econômico 

desfavorável, a cidade de Muriaée região visualizou outra possibilidade de crescimento 

econômico no setor de confecções/moda.Esse fato iniciou de maneira informal e espontânea, 

com raízes na capacidade manual e artística das mulheres da cidade, o que proporcionou a 

implantação do Pólo da Moda de Muriaé
5
 (CONDESC, 2015). No estado de Minas Gerais, 

Muriaé é o 4º maior Pólo têxtil do estado, o Pólo de Muriaé é formado pelos municípios de: 

Eugenópolis, Laranjal, Muriaé, Patrocínio do Muriaé e Recreio. Nesses municípios existem 

750 empresas formais que geram diretamente 13.000 empregos que por sua vez produzem 

500.00 peças / mês e gerando uma renda em torno de R$ 230.000.000,00 de reais. O Pólo de 

Muriaé no decorrer dos anos vem se confirmando como referência, relevante, no setor 

confeccionista do país. Resultado do investimento em modernas máquinas e equipamentos, na 

melhoria e criação de produtos, investimento em pesquisa, o uso de tecidos modernos e, em 

especial, em design. 

Ao compreender o contexto econômico de Muriaé e sua importância para a região 

onde está inserida é compreensível que com a implantação de um Campus do IF Sudeste MG, 

após uma pesquisa de demanda com a prefeitura municipal, empresários e a comunidade 

local, fosse proposto à criação do curso técnico em eletromecânica. Reforçando que um dos 

objetivos do Instituto Federalé atender a demanda (local e regional) e 

proporcionardesenvolvimento onde estiver inserida. 

 

 

 

 

 

 

                                                
5
 O Polo da Moda de Muriaé é composto por seis municípios limítrofes: Eugenópolis, Laranjal, Miraí, Patrocínio 

do Muriaé, Recreio e Muriaé, sendo Muriaé a cidade mais representativa. 
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3.  - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O referencial teórico será composto de quatro etapas: a primeira apresenta o conceito 

sobre Educação no Brasil, seguido num segundo momento com informações do Mercado de 

Trabalho, depois sobre Empregabilidade na Era da Informação e por último o conceito de 

Stakeholders. O pensamento sobre esses conceitos irá auxiliar para explanar as informações 

encontradas no estudo e para pensar nas estratégicas possíveis para a elaboração do artefato. 

 

3.1 EDUCAÇÃONO BRASIL 

 

Para Villalta, o início referente ao ensino no Brasil ficou na incumbência dos Jesuítas, 

tendo como propósito a expansão do domínio social no país, naquele período da história. 

Segundo Cunha, a educação superior compreendia“aquele que visa ministrar um saber 

superior” (CUNHA, 1980, p. 14), ocorreu na época colonial que o colégio da Bahia ficou com 

a educação de filosofia, teologia e matemática. Já os hospitais militares ficaram responsáveis 

pelo estudo de anatomia e cirurgia. 

Souza,ressalta que, o avanço da educação superior no Brasil aconteceu de modo lento 

até o começo do século XX, porém as mudanças socioeconômicas resultantes da II Guerra 

Mundial causaram um crescimento acelerado nos níveis educacionais. 

De acordo com Melo (1979), no período de 1950 e 1960 a educação superior 

direcionava-se paracapacitar indivíduotécnicopreparadopara as organizações, absorver a 

classe média, que almejava por crescimento social, e retirar o envolvimento político da 

universidade. Adiciona-se a esse fato, a ausência de investimento na área (por parte do 

governo) e a permuta da incumbência para instituições privadas de educação. No 

períodocorrespondido entre 1960 e 1970, na matéria publicada no Brasil em 1979, Pierre 

Bourdieu e Jean-Claude Passeron constatam que a essência da educação passou a ser 

operacional, posicionando-a no processo de crescimento econômico. Desse modo, a educação 

ideal teriaestar apta a oferecer maior qualidade por um custo mais baixo, sendo capaz de 

graduar o maior número possível de estudantes num período menor. Empenhava-se na 

preparação de especialistas para o exercício de trabalhos específicos, compreendendo-se a 

necessidade por educação, como subordinada às demandas das organizações. 

Quanto às escolas técnicas no país, tiveram início há quase 108 anos e nesse período a 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica passou por um processo de 
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expansão, sobretudo desde a publicação da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 

2008). 

Conforme Saviani (1994), nos seus estudos desenvolvidos com relação ao trabalho e 

educação volta ao início, quando as atividades eram por ambos desenvolvidose conclui que 

historicamente sempre ocorreu uma separação entre trabalho e não trabalho, isto é, de um lado 

o ensino para o trabalho e de outroo ensino para o não trabalho. Em resumo, na primeira 

situação o ensino representa as necessidades da atividade manual e na segunda situação, a 

atividade mental. A dicotomia, neste caso, percorre a história do ensino brasileiro de forma 

clara e demonstra reflexos e correlação na constituição brasileira entre trabalho e escola, até o 

presente momento. 

Segundo Otranto e Pamplona (2008), a dicotomia é o retrato histórico sobre a 

duplicidade social destacado, principalmente, no Brasil Império, em que através dos aspectos 

jurídicos asseguravam a continuidade dos direitos provenientes da elite. 

Do mesmo modo, Ciavatta e Ramos (2011)complementam que o predomínio do ponto 

de vista duplo e segmentado entre a repetição das diferenças nas classes sociais, direção do 

trabalho manual aos escravos e em seguida aos trabalhadores livres, e atividade intelectual 

para a alta sociedade. 

Pode-se afirmar que a criação do Ensino Profissionalizante no Brasil ocorreu em 1909, 

no momento em que Nilo Peçanha tornou-se Presidente da República e criou dezenove 

Escolas de Aprendizes Artífices, reservadas ao ensino profissional, primário e gratuito, 

através do Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909 (BRASIL, 1909). Conforme Otranto 

e Pamplona (2008), a vivência passada de Nilo Peçanha no cargo de governador do estado do 

Rio de Janeiro resultou na substituição da oferta inicialmente no nível estadual para o nível 

nacional.  

Nesse momento, presenciou o crescimento das escolas eo início de novas profissões 

nas escolas presentes. Em 1937 entra em vigor a Lei 378 que modificava as Escolas de 

Aprendizes e Artífices em Liceus Profissionais, reservados ao ensino profissional, de todas as 

esferas e classes (BRASIL, 2010). 

No período da Era Vargas, na década de 40, entra em vigor a chamada Reforma de 

Capanema, sob a coordenação do então ministro da educação e saúde, Gustavo Capanema. 

Essa mudança foi acertada pela combinação em conjunto com as convicções nacionalistas de 

Getúlio Vargas e seu projeto político ideológico, elaboradoconforme a ditadura denominada 

como “Estado Novo”. Por meio das Leis Orgânicas (Decreto-Lei) estabeleceu a Reforma que 
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envolveu as seguintes divisões: secundário, industrial, comercial, agrícola, normal e primário 

(OTRANTO; PAMLOMA, 2008). 

Conforme Otranto e Pamplona (2008) salientamo ensino secundário era destinado às 

pessoas que possuíssem condições básicas econômicas com o propósito de habilitá-las a 

executar as mais elevadas posições do país. Já o ensino profissionalizante se restringia a 

quatro decretos que coordenavam no ramo da economia, envolvendo os cursos Industrial, 

Comercial e Agrícola, e, também, o curso Normal que se destinava na preparação de 

professoras. Já os cursos profissionalizantes eram formados porduas etapas: um Fundamental, 

classificado como ginasial, em sua na maioriacom 4 anos, e o segundo denominadoTécnico 

com tempo de 3 a 4 quatro anos, o último seqüenciadoao primeiro.   

O intuito da reforma teve como proposta a modificação do ensino no país, fazendo 

com que o ensino profissionalizante passasse a ser classificado de nível médio e para 

ingressar nas escolas industriais era necessário fazer os exames de admissão (BRASIL, 2010). 

É importante ressaltaros atos integrados à Reforma Capanema e que permitiram 

suporte,na mesma lógica dualista, no início das primeiras organizações chamadas„Sistema S‟, 

começando com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em 1942 e o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC)em 1943, e num outro momento, 

mais adiante, fundiram-se com outras organizações de ensino profissionalizante, constituídas 

e administradas pelas associações patronais. 

A constituição do „Sistema S‟ teve como propósito o preparo técnico do trabalhador, 

exigência devido ao crescimento industrial em meados do século XX. Desta maneira, o 

preparo ofertado pelo SENAI satisfazia ao setor secundário, entretanto, os cursos eram 

amparados por um aporte exigido dos trabalhadores das indústrias. Nessa conjuntura, a 

fundação do SENAI evidencia o interesse das indústrias em colaborarem na qualificação da 

mão-de-obra, custeados com dinheiro público, mas gerenciada pelo setor privado, desse 

modo, constituindo a maior rede de capacitação do empregado para a indústria brasileira. Os 

referidos cursos ofertados estavam direcionados, sobretudo, para os exercícios práticos e 

ocorriam fora das salas de aulada educação regular(SILVA, 2010). 

Em 1959,as Escolas Industriais e Técnicas são transformadas em autarquias e são 

tituladas Escolas Técnicas Federais, conquistando liberdade didática e de controle. Deste 

modo, verifica-se o aumento da geração de técnicos, mão de obra obrigatória à frente do 

crescente desenvolvimento de industrialização, que nesse período é explicito, particularmente, 

pela indústria automobilística, na administração de Juscelino Kubitschek (PEREIRA, 2003). 
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No período anterior a publicação da Lei 4.024/61, sendo a primeira Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Brasileira, prevaleceu a Reforma Capanema. Essa lei proporcionou 

modificações consideráveis na educação do país, com a associação entre o ensino profissional 

e a educação regular. Todavia, ainda que na tentativa de colocar um desfecho na dualidade 

educacional estabelecida, ela continuava, até aquele momento, materializada nos currículos, 

uma vez que o ensino com a concepção na continuidade de estudos em nível superior, ou 

melhor, a educação para a elite favorecia os conteúdos importantes para as avaliações de 

admissão, ao passo que, o ensino profissional favorecia as demandas do mercado 

(OTRANTO; PAMPLONA, 2008). Dessa forma, percebe-se que não 

ocorreramtransformações, uma vez que os diferentes tipos de formação continuavam a possuir 

um público distinto. 

Saviani (1994) destaca que, desde a década de 1960, com a interferência da teoria do 

capital humano, o ensino passou a ser compreendido como imprescindível caminho para o 

progresso econômico. Desta forma, aperfeiçoou a conexão entre a educação desenvolvida no 

meio escolar e o no trabalho, argumentando que a educação intensificaria o trabalho. 

Na década de 70, aumentou a discussão sobre a obrigatoriedade citada pela lei 

5.692/71 e, conforme Silva (2010), a mesma não atingiu êxito em decorrência dos obstáculos 

de implantação do recente modelo e a instabilidade econômica enfrentada na época chamada 

de milagre econômico. Sendo assim, a lei n. 7.044/1982 foi aprovada, e o preparo para o 

emprego passa o método para a escola. Assim, constatou-se uma redução durante os anos do 

ensino profissionalizante e um destaque ao ensino propedêutico, comprovandode novono 

Brasil a dualidade do ensino. 

No período de 1990, o pensamento sobre o ensino profissional e tecnológico estava 

bem amadurecido e tendo a incumbência de auxiliar no crescimento das forças produtivas do 

Brasil em diversos mercados. Em consequência, o encadeamento na alteração das Escolas 

Técnicas Federais e as Escolas Agrotécnicas Federais, aos poucos, em Centros de Educação 

Tecnológica, considerando a natureza individual para o andamento desses centros, através 

daLei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994(BRASIL, 1994), iniciando, desta maneira, o 

titulado Sistema Nacional de Educação Tecnológica. Ainda nessa época as Escolas Técnicas 

Federais e Escolas Agrotécnicas Federais são tituladasCentros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFETs). Entretanto, sua denominação viria a ser alterada, novamente, em 

2008, frente à formação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.  

É importante salientar que na década de 1990, especialmente, motivado por grandes 

modificações econômicas, políticas e sociais teve a necessidade por um tipo de empregado 
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diferenciado, que respondesse às necessidades e anseio de um mercadoprogressivamente mais 

competitivo e globalizado. ParaLima Filho (2002), a interpretação que prevalecia naquela 

época confiava à educação a parte centralda reestruturação, questão chave na virada do 

século. Esse cenário motivou as políticas de mudanças educacionais no país, especialmenteas 

relacionadas à educação profissional, ligando-as às regras econômicas, baseado em 

empréstimos e colaboração dos órgãos internacionais, como o Banco Mundial, 

proporcionando, até mesmo, adequação nas legislações nacionais.  

Em decorrência desse cenário ocorre a aprovação da Lei 9.394 (BRASIL, 1996), 

denominada como Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB), que mostra uma nova 

composição para a educação no país segmentado em: educação básica e educação 

superior.Desta maneira colaborando para desarticular a educação técnica da etapa do ensino 

médio, argumentando que o ensino profissionalizante de modo autônomo, não deve estar 

vinculadosa nenhum grau de ensino. Todavia, sugeriu propostas ao ensino de nível médio 

relativo ao mercado de trabalho. 

Conforme a LDB, o ensino profissional tem que se adequar às necessidades do 

mercado de trabalho e no capítulo III, art. 39 traz “a educação profissional, integrada às 

diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva” (BRASIL, 1996, p.13). 

Intensificando esse pensamento dualístico, através do Decreto nº 2.208/97, que dispõe 

a LDB referenteà educação profissional e, para Lima Filho (2002), estabelece o 

imprescindível registro jurídico-normativo de uma Reforma do Ensino Técnico. "A educação 

profissional de nível técnico terá organização curricular própria e independente do ensino 

médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou sequencial a este" (BRASIL, 1997).  

Percebe-se, portanto, um ambientepolítico de proteção da divisão entre a educação 

geral, propedêutica; e a educação técnica, profissional, atingindo exatamente o ensino 

profissional atual, remodelando sua identidade. De acordo com Lima Filho, o referido decreto 

resultariano “abandono da experiência pela qual as escolas técnicas federais e centros federais 

de educação tecnológica eram reconhecidas socialmente como instituições educacionais de 

qualidade, tendo os seus egressos boa colocação no mercado de trabalho” (LIMA FILHO, 

2002, p.271). 

Com esse documento jurídico-normativo da reforma, tem-se que a lei nº 9.649, de 27 

de maio de 1998, no seu art. 47 impediu a expansão da oferta de educação profissional, 

contendo a criação de novas escolas técnicas por parte do governo federal, na governança do 

presidente Fernando Henrique Cardoso (BRASIL, 1998). 
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Conforme Moraes (1998), a reforma que estava direcionada para o mercado, transfere 

a prática das agências de qualificação de mão-de-obra bem como o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAC) 

para o ensino público, inicia a educação modularizada e ordenaos currículos com base nas 

demandas definidas pelos setores/empresas onde terá que estar relacionada regionalmente e 

organicamente, não levando em consideração, por conseguinte, as prioridades da economia, 

como deve ser o propósito de uma política pública. 

Contudo, com a chegada de Lula à presidência no ano de 2003, tem inícioum novo 

episódio na história da política brasileira. No seu programa de governo, com uma agenda de 

mudanças, visualizavaanular o Decreto nº 2.208/1997, pedra fundamental referente à 

reestruturação curricular do ensino médio na decenário anterior, como uma das suas 

promessas (RAMOS, 2011). 

Nesse cenário, os impasses que ocorriam sobre os debates do ensino médio e o ensino 

profissional retornam para agenda política, entre eles, a incerteza do objetivo do trabalho no 

ensino médio, uma das perguntas que separavam, tradicionalmente, as controvérsias em 

relação ao currículo desse período.  

Portanto, em uma situação de incerteza do ensino médio, o ensino profissional retorna 

através do Decreto nº 5.154/04 (BRASIL, 2004), umaregra que insere, novamente, o ensino 

técnico nos níveis de educação, aceitando que a junção entre o ensino médio e a educação 

profissional seja capaz de acontecer de maneira integrada, ou seja, que a formação básica e a 

profissional possam ocorrer em uma mesma organização de ensino, em um mesmo curso, com 

currículo e matrículas únicas (RAMOS, 2011).  

Deste modo, com a nova regulamentação, a junção entre educação de nível médio e 

técnica terá a possibilidade de acontecer de maneira integrada, em que o ensino técnico se 

integra ao ensino médio, com apenas uma única matrícula e na mesma escola; o ensino 

concomitante, em que o ensino médio e técnico são cursados, entretanto tendo duas matrículas 

distintas, podendo ocorrer na mesma escola ou não; e o outro modo é o subsequente, 

concedido apenas a quem tenha completado o ensino médio (BRASIL, 2004). 

É importante destacar também que, além da possibilidade do ensino médio integrado 

para os estudantes na idade prevista (14 a 17 anos), a administração pública estabeleceu o 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). “Assim, toda a elaboração anterior 

referente ao ensino médio integrado abrange também a integração da educação básica com a 

profissional na EJA” (RAMOS, 2011, p.777).  
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A contar de tais reformas e da educação técnica de nível médio aparecendo, 

novamente,no cenário do ensino brasileiro, visualizou-se uma ampliação da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica através da formação dos IF‟s, consequência do Planode 

Metas Compromisso Todos pela Educação, - Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007 

(BRASIL, 2007) e o Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e programas 

(PDE). 

O PDE, especialmente, previa várias ações que procuravam reconhecer e resolver os 

obstáculos que afligiam de modo direto o ensino brasileiro. Uma das dificuldades 

mencionadas foi a crise do ensino médio, na qual a Rede Federal conseguiria colaborar devido 

grande crescimento. 

A combinação virtuosa do ensino de ciências naturais, humanidades (inclusive 

filosofia e sociologia) e educação profissional e tecnológica – o que deve contemplar 

o estudo das formas de organização da produção – pode repor, em novas bases, o 

debate sobre a politécnica, no horizonte da superação da oposição entre o 

propedêutico e o profissionalizante. Sem prejuízo do indispensável apoio da União à 

reestruturação das redes estaduais, os IFET podem colaborar para recompor a 

espinha dorsal do ensino médio público: no aspecto propedêutico, o modelo 

acadêmico deve romper com o saber de cor – tão próprio ao ensino médio –, que 

nada mais é do que “conservar o que se entregou à memória para guardar”; no 

aspecto profissionalizante, deve romper com o ensino mecanicista e objetivante, que 

estreita, ao invés de alargar, os horizontes do educando, tomado como peça de 

engrenagem de um sistema produtivo obsoleto, que ainda não incorporou a ciência 

como fator de produção. (PDE, 2007, p. 33) 

 

Deste modo, como referência na biografia da educação tecnológica no Brasil, com 

início da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008) foi estabelecida à criação 

dos Institutos Federais de Educação na Rede Federal de Educação, um padrão institucional 

moderno, conforme Pacheco (2010), não correspondente a nenhum outromodelode outra 

nação, tendo uma disposição pedagógica verticalizada, isto é, da educação básica à superior, 

proporcionando aos docentes trabalharem em níveis diferentes do ensino e ao discente uma 

divisão do local de aprendizagem, abrangendo os laboratórios, propiciando o delineamento da 

carreira de formação podendo ir do curso técnico ao doutorado. 

Segundo salientam Silva e Terra (2013), para fundamentar o crescimento da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, o MEC especificou como uma das 

finalidades a colaboração para o desenvolvimento, tanto regional como local, incentivando a 

retenção de profissionais capacitados no interior do país; além de estender, expandir e 

interiorizar a rede de Institutos Federais, democratizando e melhorando a obtenção de vagas; 

fortalecendo a missão social e o compromisso dos Institutos Federais como representação das 

políticas do Governo Federal na superação da miséria e na diminuição das injustiças sociais e 

regionais. 
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3.2MERCADO DE TRABALHO 

 

Se antigamente as organizações proporcionavam uma expectativa “duradoura” aos 

seus funcionários, atualmente essas associações de trabalho encontram-se inconstantes e 

provisórias. Os acordos de negócios tradicionais – reconhecidos pela reciprocidade e 

comprometimento a longo prazo – devido às relações conduzidas pela racionalidade do 

mercado vêm perdendo espaço (CAPPELLI, 1999), desta maneira proporcionando que o 

exemplo de emprego para toda a vida seja gradualmente modificado pelo exemplo 

fundamentado na carreira, em que a gestão é obrigação da pessoa. A expressão carreira sem 

fronteiras e carreira proteana foram cunhadas no esforço de esclarecer o fato. A carreira sem 

fronteira, em divergência à carreira proteana, não se restringe apenas a um ou pequenos 

trabalhadores e os obriga a aplicar próprioconhecimento, no progresso de conhecimentos e 

habilidades e na formação de uma rede de contatos (ARTHUR; ROUSSEAU, 1996; 

DEFILLIPI; ARTHUR, 1994). A compreensão de carreira proteana realça a transitoriedade 

das relações de trabalho e a relevância de ajuste às alterações das carências organizacionais 

(HALL, 2004). A palavra proteano origina-se de Proteu, o protagonista da crença grega que 

apresentava inúmeras fisionomias, conforme o seu desejo. Em decorrência disso, esse adjetivo 

é usado para simbolizar a multifuncionalidade e a maleabilidade imposta crescentemente ao 

empregado. Segundo Kanter, do mesmo modo, debate essa mudança no ambiente 

dascarreiras. Conforme, Oliveira (2011), enquanto que a profissão corporativa tradicional, 

conduzida pela razão do incentivo e do convívio duradouro, revela decadência, nesse caso as 

carreiras profissionais e empresariais estariam conseguindo conquistar uma lacuna. Na 

carreira de autônomo, a pessoa associa-se às empresas pelo período do empreendimento e seu 

progresso decorre do investimento em capacitação e da construção do seu nome em relação ao 

mercado. Para tal situação Handy (1991), usa o termo portfólio profissional. 

O mercado busca profissionais qualificados, que estejam preparados e que aceitem os 

desafios diários como uma parcela do seu desenvolvimento profissional. 

Conforme Desaulniers (1997, p. 54), “com a globalização da economia,ocrescimento 

de todas as capacidades do trabalhador como um ser integralconstitui-se numa das condições 

ao avanço dessa nova ordem social”. 

Segundo Alcoforado, entende-se como globalização a região de permuta econômica, 

política e sociocultural entre as nações do mundo e, consequentemente, de todas as 

organizações. Assim cabe aos gestores das mesmas o empenho máximo nesse processo, visto 

que o êxito e a expansão dessas organizações dependem desse intercâmbio.  
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Para o autor, 

A globalização está exigindo uma nova postura para a condução dos negócios, ou 

seja, uma forma diferente de administrar os recursos existentes. Assim os 

administradores estão sendo desafiados a adquirir habilidades e atitudes novas, a 

buscar estratégias alternativas, a garantir a posse de condições que deem sustentação 

às empresas, frente aos ventos da mudança. (ALCOFORADO, 1997, p. 50). 

 

A competitividade viroupalavra de ordem e mobiliza todos os escalões daorganização 

na batalha pelo êxito e continuidade de mercados. E para tal, a mais valiosa matéria prima 

para a garantia própria de sobrevivência da organização é a revalorização do fator humano. 

Sairá na frente a empresa que melhor souber valorizar as potencialidades e as desenvolturas 

de seus profissionais (TIZOTT, 2004, P.23). 

Para que a pessoa possa alcançar seu lugar no mercado de trabalho deve procurar 

novos estímulos, não ficar em sua zona de conforto, confiar em si mesmo independente da 

opinião dos outros, ter cooperação entre os indivíduos e tornar-se um líder 

independentemente, do tempo que levar. Esse ainda é o melhor caminho para almejar seu 

lugar no mercado profissional. Certamente, que a atividade tenha sua relevância e seja 

essencial para que a pessoa possa procurar por sua identidade, tanto como pessoa como 

profissional. 

“Normalmente nos deparamos com diversos significados atribuídos ao 

trabalho:trabalho como forma de realização, trabalho como disciplina do intelecto, 

trabalhocomo forma de sobrevivência. Temos como consequência as concepções 

sobre otrabalho: liberal, trabalho realizado nas organizações, trabalho dirigido, 

trabalhomanipulado. Enfim, o trabalho surge como uma das formas de relação do 

homemcom o meio no qual se insere. O significado dessas concepções tende a variar 

deacordo com o grau de influência das mesmas, sobre o sistema de valores 

doindivíduo, autoestima; elas estão relacionadas com expectativas e vivencias 

desenvolvidos e com as oportunidades e disponibilidades que o próprio meio social 

aela oferece.” (KANAANE, 2006, p.22). 

 

Conforme Scorzafave e Menezes-Filho (2001), a escolha de participar do mercado 

profissional está associadaà oferta de trabalho. Baseando-se na teoria neoclássica da oferta de 

trabalho, a pessoa almeja potencializar sua utilidade na compra de produtos de bens e horas de 

divertimento, sujeito à receita não proveniente do emprego, preços dos bens, preço do 

divertimento e período livre.  

Lima (1980),reconhece que o ganho do trabalhador está relacionado ao capital 

humano, que seria resultado da aplicação, em particular em educação, do tempo de vivência e 

das inúmeras competências e particularidades pessoais dos indivíduos. Nesse sentido, 

havendo uma distinção na qualidade da mão de obra dos trabalhadores. Em se tratando do 

público adolescente, não se deve levar em conta a experiência, pois não tem sentido, visto que 

os mesmos têm um mínimo ou nenhuma experiência no mercado profissional. 
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A realização profissional é uma ideia que envolve vários atributos e abrange aspectos 

pessoais, vocacionais e situação sobre a vida no trabalho. Conforme Super, afirma que a 

satisfação profissional da pessoa resulta da compreensão cuja atividade é uma demonstração 

do seu autoconceito, ou melhor, de que é provável, através da atividade profissional, explicitar 

seus valores, interesses e características de personalidade.  

O profissional desse mercado deverá estar atendo às demandas das organizações, pois 

essas irão necessitarde seus colaboradores muita dedicação e comprometimento. Além da 

formação, o profissional deverá trabalhar em equipe, saber utilizar adequadamente as 

informações, domínio dos novos recursos tecnológicos existentes e ter em mente que o 

aprendizado deve ser contínuo. 

 

3.3 EMPREGABILIDADE NA ERA DA INFORMAÇÃO 

 

Num mercado crescentemente competitivo, que exige dos profissionais resultados 

sempre melhores, serum colaborador pode ser uma tarefa, talvez, um pouco árdua. Por isso o 

termo empregabilidade tornou-se um tema dinâmico no mercado na atualidade. Mercado esse 

que desenvolve constantemente e para atendê-lo o colaborador deve estar atento às exigências 

imprescindíveis para continuar sendo desejado. 

Atualmente, além do capital intelectual é necessário, também, o capital emocional e 

capital ético. Lembrando que, no passado, somente o capital intelectual garantia a 

permanência ou contratação do profissional nas organizações. 

“As características e os desafios de uma economia globalizada e competitiva 

redefinem o problema do emprego e exigem novos conceitos. Um deles é o de 

empregabilidade, entendida como um atributo que o trabalhador deve possuir para 

que aumente a possibilidade de manter seu emprego ou de obter uma nova 

ocupação. Assim, aumentam de importância os requisitos da educação básica, 

formação profissional e de requalificação para se manter ou conquistar um posto de 

trabalho de qualidade” (Brasil, 1999:8). 

 

Hoje, não se fala muito em trabalho e sim em empregabilidade que, conforme Vianna 

e Junqueira (1996, p. 55), significa: 

 
Conjunto de conhecimentos, habilidades, e comportamentos que tomam um 

executivo ou profissional importante para sua organização e para toda e qualquer 

empresa. São características que transcendem à organização, pois atendem às 

necessidadesdo mercado de executivos e profissionais como um todo (VIANNA e 

JUNQUEIRA, 1996, p. 55). 

 



 
 

46 
 

Ainda para estes os autores, ter empregabilidade é quando se consegue um emprego 

rapidamente, independente do momento em que esteja inserido o mercado, seja de crise ou 

não.  

Para Balassiano e Costa (2006), a empregabilidade atualiza as concepções de carreira, 

sendo a qualificação profissionaluma exigência permanente para a atualização de suas 

capacidades.  

A empregabilidade é definida como “condição daquele que, apesar das mudanças no 

mundo de trabalho, continua apto para nele permanecer” (TEIXEIRA; RIOS, 1998, p. 64).  

Conforme Mckinlay (2002 apud COSTA; CAMPOS, 2006, p. 65): 

A carreira tradicional é uma promessa que a organização faz ao indivíduo de que o 

mérito, a diligência e a autodisciplina serão recompensados com progresso contínuo 

numa trajetória desenhada à semelhança de uma escada. Essa promessa tem cunho 

de longo prazo e a progressão na carreira está diretamente associada a níveis 

preestabelecidos de desempenho e demonstrações particulares de caráter e 

comportamento. (MCKINLAY, 2002 apud COSTA e CAMPOS, 2006, p. 65). 

 

Conforme LevyeCastells (1999) a reestruturação do capitalismo podeocorrer em 

função dos avanços tecnológicos, encaminhando a um retorno sem que haja barreiras e sem 

adversários. Em decorrência da velocidade das mudanças que ocorrem, tanto nos mercados, 

nas tecnologias, nas estruturas organizacionais e na possibilidade de gerar e assimilar 

inovações. 

Hoje, a economia é informacional, em rede e global. Informacional, já quea 

produtividade e a competitividade são dependentes da maneira de como gerar, processar e 

aplicar de forma eficiente a informação; global uma vez que as mais importantes atividades de 

produção estão estruturadas em escala global; em rede, uma vez quea produtividade e a 

concorrência são realizadas por entre “uma rede global de interação entre redes empresariais” 

(CASTELLS, 2009, p. 119). 

Conforme Levy (1996),para executar as tarefas se faz necessário alcançar novas 

habilidades, conhecimentos e competências, isso só é possível através da informação e do 

conhecimento, pois estes são considerados como fontes de produção de riqueza e de bens 

econômicos fundamentais. Em meados do século XX, uma pessoa desempenhava o mesmo 

trabalho ou habilidade conseguida na adolescência. Em geral o ofício era passado pelo pai ou 

antepassado, que por sua vez, também, ensinaria ao seu descendente num outro momento. 

Entretanto, nas sociedades mais avançadas não mais acontece esse fato. No momento atual, é 

necessário que os indivíduos alterem inúmeras vezes a atividadee comum período de mudança 

cada vez menor.  Já que o saber revela-se constantemente em mudanças, as pessoas são 
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conduzidas ou necessitamaprender, transmitir e produzir ideias de maneira que possam 

contribuir mutuamente para a empregabilidade. 

Para Minarelli,aempregabilidade é a habilidade ou competência que a pessoa dispõe 

e/ou consegue para adaptar-se como profissional em relação às novas demandas e ações do 

mundo empresarial e, desta maneira, defender sua carreira profissional das ameaças próprias 

desse mercado. Dessa forma, o novo trabalhador deve ter um perfil que almeje conseguir 

habilidades que possibilitem aumentar suas oportunidades de trabalho.  

De acordo com Mariotti (1999), “a empregabilidade está centrada em 10 parâmetros: 

(1) pensamento sistêmico, (2) auto percepção, (3) automotivação, (4) capital intelectual, (5) 

capacidade física e mental, (6) integração razão intuição, (7) criatividade, (8) capacidade de 

análise social, (9) visão pessoal de futuro e (10) competências interpessoais”. Deste modo, o 

autor, compreende que a empregabilidade refere-se à possibilidade da pessoa por meio do 

aprimoramento das competências técnicas, gerencial, intelectual, humana e social, onde os 

mesmos possam assegurar, num período maior, ter sua colocação no mercado profissional. 

Zarifian (2002),sugere um padrão de habilidades como uma ferramenta para o 

crescimento dostalentoshumanos. Desse padrão advém o desenvolvimento de um 

agrupamento de competências das pessoas, da organização e das instituições de ensino para 

alcançarem o sucesso. Essa competênciainclui a decisão de iniciativa e responsabilidade por 

uma pessoa ou um grupo em relação a um contexto profissional que ocorre com êxito. A 

pessoa ou o grupo quando assumem por um contexto profissional, sendo os responsáveis, 

também, assumeas ameaças. Em resumo, a competência torna-seum problemade 

responsabilidade, de iniciativa e de inteligência prática.  

Lazzareschi (2007), defendea proposta de que é através da educação profissional que 

se consegue as competências, já que o êxito ou não para conseguir o emprego seria o conjunto 

dos atributos individuais em relação às constantes modificações desse mercado. A constante 

mudança nas organizações acaba proporcionando aos profissionaisencararem desafios com 

certa ousadia e determinação para garantir seu espaço nesse mercado. Finalmente, é 

necessário que o profissional tenha um preparo e um nível de conhecimento adequado, seja 

flexível, tenha atitude, imaginação e saiba trabalhar em equipe. Assim poderáenfrentar, mais 

preparado, as mudanças no setor produtivo e que, também, consiga permanecer empregável e 

competitivo.  

Em resumo, as organizações têm focado nas características individuais dos 

colaboradores que irão contratar. Para ser contratado esse profissional deve ter não apenas o 

conhecimento técnico, mas, características como: perfil de liderança, saber trabalhar em 



 
 

48 
 

equipe, relacionamento interpessoal / comunicação, ser proativo e foco nos objetivos da 

organização. Com essas características, além da possibilidade de êxito do profissional, o 

mesmo podermanter-se atuante no mundo empresarial. 

 

3.4 STAKEHOLDERS  

 

A palavra stakeholder, não há uma confirmação, apareceu, a princípio, num 

memorando no StanfordResearchInstitute(SRI) no ano de 1963. A expressão foi criada para 

instigar a noção de que os acionistas não são oúnico grupo para quem a organização deve se 

atentar. (FREEMAN, 1984) 

A propagação do conceito stakeholdersocorreu no término dos anos de 1980. Essa 

Teoria tinha como objetivo proporcionar aos proprietários e aos gestores um instrumento que 

pudesse compreender os interesses e as necessidades do “outro” – Stakeholders. Em outro 

termo aprender a gerenciar os diversos entendimentos e interesses. 

Não há tradução para a palavra stakeholder. Osignificado do termo para autores 

estrangeiros compreendeo sentido de identificar os grupos econômicos que atuam diretamente 

ou não em relação às empresas, segundo Freeman (1984), Goodpaster (1991), Campbell 

(1997), Rowley (1998) e Frooman (1999). 

Para Freeman (1984), stakeholder é “qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou é 

afetado pela realização dos objetivos da empresa”. 

Quando falamos no termo Stakeholders não podemos esqueceruma visão da empresa 

conforme um sistema. 

Qualquer organização pode ser vista como um sistema aberto ao adquirir do meio 

que a envolve energia, informação e materiais. O sistema processa tais insumos 

(entradas) e vende ao meio os produtos ou os serviços (saídas) resultantes do 

processamento. Os insumos representam os custos. Os produtos ou serviços dão 

origem às receitas. O processo desenvolvido pela empresa representa o valor 

agregado pelo sistema. Por conseguinte, as receitas devem cobrir não só os custos, 

mas também o valor agregado. Surge, então, a oportunidade de definir o importante 

conceito de produtividade: trata-se da relação entre as saídas e as entradas. Ou entre 

as receitas e os custos (PETROCCHI, 2001, p. 27). 

 

Para Freeman (1984, p. 48), “a abordagem das partes interessadas é sobre grupos e 

indivíduos que podem afetar a organização, e é sobre o comportamento gerencial tomado em 

resposta a esses grupos e indivíduos”. 

Conforme Pfeffer e Salancik (1978),as organizações continuam conformesua 

efetividade, de onde deriva a gestão das demandas dos stakeholders, que determinam vínculo 

de dependência de recursos e base com a empresa, e da capacidade de alcançar resultados e 
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desenvolver práticas aprovadas por eles. Portanto, as instituições precisam cuidar com 

empatia das solicitações do seu meio e as necessidades dos stakeholdersque contribuem para 

sua continuidade e expansão, buscando uma harmonia no convívio com os tais. 

Num determinado ambiente organizacional, há relações de interdependências entre 

seus integrantese a instituição focal, por sua vez esses elos são frisadospor influência mútua 

em decorrência do prestígio sendo máximo ou mínimo da organização diante destes 

elementos segundo Rowley (1998). 

Outros autores sugerem algumas explicações do termo. Na interpretação de Donaldson 

e Preston (1995)a definição mais compatível para stakeholdersé de um agrupamento deque 

têm interesses lícitos nas realizações de uma determinada organização. Entretanto, essa 

relação de interesses poderá ser momentânea ou duradoura. 

Oliveira (2008, p. 94) citado por Silva et al. (nd), mostra que o termo 

stakeholderspodeser compreendido como “grupos de interesse com certa legitimidade que 

fazem interferência junto às empresas” e que forçam, proprietários, acionistas e gestores, 

influenciando certamente, nos rumos da organização. Por isso, o tratamento de stakeholders é 

aquela que opta pela gestão de relacionamentos entre osatores envolvidos que integram o 

ambiente empresarial, ou seja, unificar esses diferentes interesses. 

Para os autores como Freeman (1983), Argenti (1997), Mitchell et al (1997) 

eArgandona (1998) uma característica para esse termo é a força de influência, uma vez que os 

stakeholdersusamde suas potencialidades para influenciar na condução do planejamento da 

empresa em torno de suas conveniências. Frooman (1999) em seu estudo propôsalguns grupos 

de força de influência abordada por estudiosos da expressão stakeholder. Dentre esses grupos 

temosa formal, a econômica e a política (Freeman & Reed, 1983), da mesma forma como a 

coercitividade, a utilidade e a normativa listados por Mitchell et al (1997). 

Conforme Donaldson e Preston (1995),há uma pluralidade de explicações sobre o 

termostakeholders que se modificamconforme suas compreensões. Explicações mais 

abrangentes acreditam que os stakeholders, atuam como atores múltiplos, podendo ser 

indivíduos, grupos ou associações, e que têm relações ou interesses diretamente ou 

indiretamente com ou na organização. Já as explicações menos abrangentes, no que lhe diz 

respeito, conceitua como atores sem os quais a organização torna-se inviável, entre eles: os 

colaboradores, gerentes, fornecedores, proprietários ou responsáveis, acionistas e clientes, 

todos envolvidos e com expectativas no que se refere à organização. 

Donaldson e Preston (1995), mencionados por Lacerda (2013), aceitam que a 

compreensão da administração dos stakeholders é um dos motivos importantes na vantagem 
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competitiva e do desempenho superior das empresas. Já para Mitchell, Agle e Wood (1997) 

referido por Junqueira et al. (2011), o questionamento sobre os stakeholders tem sido 

importante para a compreensão da organização sobre o seu papel e responsabilidade entre as 

partes interessadas ou envolvidas no empreendimento. 

Assim, a administração da organização precisa ser desenvolvida para proporcionar um 

suporte aos ganhos de cada, dessa forma proporcionando o sucesso da empresa num 

determinado momento. O termo stakeholderspossibilita maneiras como a instituição consegue 

ter um desempenho melhor e dessa forma melhorar seus ganhos, gerar valor para os 

stakeholders e administrar um empreendimento de maneira satisfatória. Entretanto somente 

alcançará esse resultado tendo um bom convívio com os vários stakeholders (Freeman, et al. 

(2010) citado por Neto (2010). 

Deste modo as organizações devem respeitar todos os stakeholders, porém nunca 

esquecendo o propósito e a identidade da mesma, lembrando, que deve trabalhar, juntamente 

com os stakeholderse não em função deles. Certamente, não será possível atender a todas as 

necessidades, todavia suas demandas devem ser respeitadas quando for elaborado o plano 

estratégico da organização. É importante reforçar o quanto os stakeholders são importantes 

para as instituições e merecem ser respeitados.  

No momento presente, o significado que melhor traduz o conceito é “o de que 

determinados agentes são afetados pelos resultados e ações das empresas em relação aos 

valores econômicos nelas depositados, por qualquer forma que estes valores se achem 

aplicados” Hendrix et al (2000). 

Assim, os stakeholderssendo considerados investidores de determinada empresa são, 

também, os investidores, os fornecedores, os empregados, os clientes e a comunidade 

envolvida. Para Gitman (1997), o termo stakeholderssão todos os membros ou todos aqueles 

que têm uma ligação econômica ou que possam ser afetados financeiramente em decorrência 

dos trabalhos oferecidos pelasorganizações. 

O conceito dos stakeholdersusa-se dos métodos de análise da teoria sistêmica, 

referentes à independência e interação dos envolvidos que constituem um sistema, procura 

esclarecer essa inter-relação e criar base referente ao comprometimento social da empresa em 

relação ao contexto que está incluído (Campbell, 1997). 

Desta maneira, ao compreender a empresa conforme um conjunto,pode conseguir 

orientações que contribua para a sua administração e comprovar as exigências essenciais 

àsobrevivênciada mesma, através do resultado produtivo. (PETROCCHI, 2001) 
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Resumindo, essa teoria trata de uma abordagem que destaca a gestão ativa do 

ambiente das organizações, isto é, do envolvimento entre os participantes, e 

consequentemente, a relação dos mesmos com interesses distintos. 
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4 – DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

 

No Brasil existem inúmeros cursos técnicos nas instituições federais distribuídos em 

todo o seu território e que, por sua vez, têm dificuldades de manter a ofertados mesmos, em 

decorrência da grade curricular que não se encontra adequada, a princípio, às demandas do 

mercado de trabalho. O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais também, passou ou 

passa por situação idêntica em relação aos seus cursos técnicos ofertados à comunidade e aos 

demais grupos de interesses. Nesse sentido, identificar os grupos de interesse (atores internos 

e externos) e desenvolver indicadoresque possibilitem na análise de reestruturação de grade 

curricular no ensino técnico proporcionando ao IF Sudeste MG se adequar às novas demandas 

do mercado e de seus grupos de interesse. 

Para desenvolvimento desse trabalho o Campus Muriaéserviu como base para que o 

pesquisadorelaborasse a pesquisa. No referido campus o pesquisador observou que nos 

últimos três anos, alguns cursos técnicostiveram alteração em suas grades curriculares com o 

intuito de tornar o curso mais atrativo para os alunose/oudiminuir a evasãonos mesmos, 

buscando foco em outro público alvo, além de atender às demandas do mercado, juntamente 

com o atendimento do catalogo nacional de curso. Neste caso, podeespecificar dois cursos 

que, nesse período, tiveram suas grades curriculares alteradas, o curso técnico em secretariado 

e o curso técnico em eletromecânica. Conforme menciona na justificativa desse trabalho a 

escolha do curso técnico em eletromecânicadeve-se ao fato de que no decorrer de um período 

de dez anos, o mesmo teve sua grade curricular alterada em dois momentos (2011 e 2018) e 

46 alunos concluintes. Já o curso técnico em Secretariado nesse mesmo período teve sua 

grade reestruturada em um momento. 

Com as alterações de grade curricular nos cursos técnicos, o que se constatou foi que 

não há um procedimento para que possa conduzir essas modificações ou alterações. Além 

disso, quando ocorrem essas alterações degrades curricularesfica um questionamentose tais 

mudanças promovem ou não o atendimento a algum grupo de interesse específico. 

Para o pesquisador, esse fatodespertou o interesse pela situação epossibilitou a busca 

por conhecimento teórico, a fim de me tornar um especialista na área. Assim a elaboração de 

um instrumento que possa proporcionar um procedimento de acompanhamento de 

reestruturação de uma grade curricular no ensino técnico em relação aos grupos de interesses 

revela-se como um potencial diferencial para a instituição. 

Nesse sentido, o Campus Muriaé, através deste instrumento terá a possibilidade de ter 

uma percepção mais profissional no sentido de saber quem são os grupos de interesses em 
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relação aos seus cursos técnicos (concomitantes e subsequentes) e o que eles esperam e como 

avaliam o curso. Pode-se, também, compartilhar tais informações com os demais Campi do IF 

Sudeste MG. 

O estudo dessa pesquisa almeja poder contribuir na tomada de decisões em relação às 

alterações das grades curriculares dos cursos técnicos no Campus Muriaé. A seguir apresenta-

se a proposição da metodologia do estudo. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo tem caráter aplicado e exploratório. Conforme Gil (2009), a 

pesquisa é de natureza aplicada quando consiste numa pesquisa aberta às descobertas e que se 

progride ao longo do seu desenvolvimento. Além do mais, aponta como propriedade 

fundamental a utilidade na aplicação, propósito e resultado práticos dos conhecimentos. 

Vergara (1998), assegura que a pesquisa aplicada se define pela necessidade de 

resolver uma questão real, seja urgente ou não. Ressaltando, desta forma, a praticidade da 

pesquisa aplicada. Já a pesquisa exploratória é aquela realizada em uma área, em que existe 

pouco conhecimento acumulado, ou seja, poucos estudos científicos (VERGARA, 2005). A 

opção pela utilização da pesquisa exploratória vem da necessidade de descrever os critérios 

necessários para reestruturar a grade curricular no ensino técnico referente ao campus Muriaé, 

em relação aos grupos de interesses.  

O estudo também pode ser caracterizado como um estudo de caso único, em que o 

interesse do estudo incide naquilo que ele tem de único, de particular, mesmo que, depois, 

possa evidenciar semelhanças com outros casos (GIL, 2002). De acordo com Yin (2001), esse 

tipo de estudo possibilita investigar o fenômeno com maior profundidade, dentro de seu 

contexto, não interferindo em suas características significativas.  

Para Flick (2009), numa pesquisa qualitativa, um dos pontos importantes constitui-se 

no reconhecimento e na análise de perspectiva distintas e na verificação dos pesquisadores em 

relação às suas pesquisas como fração do processo de produção do conhecimento. 

A pesquisa qualitativa não é desenvolvida, basicamente, numa única teoria ou 

abordagem, uma vez que a mesma pode valer-se de diversas posturas e métodos, por 

exemplo"observações, entrevistas, questionários e análises de documentos” (GRAY, 2012, p. 

136). 

Foi realizada uma pesquisa documental, utilizando as bases de dados do Instituto 

Federal, e uma pesquisa bibliográfica. Para Vergara (1997), a pesquisa documental deve ser 

realizada em documentos pertencentes e conservada no interior de instituições ou com 

pessoas.  

Para os fins desta pesquisa, também, foi realizada uma revisão da literatura através do 

portal de Periódicos Capes, Google Acadêmico, Scielo, Spell e Scopus. A busca na base de 

dados foi efetuada a partir do dia 10 de junho de 2018, utilizandoas palavras“Educação no 

Brasil, Mercado de Trabalho, Empregabilidade na Era da Informação e Stakeholder”. Em 

seguida, foi feito o refinamento, adicionando uma segunda palavra-chave, “grade curricular”. 
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Após a análise dos títulos e resumos, foram selecionados os artigos sobre o tema 

queapresentaram maior aderência à proposta deste trabalho. Também, foram utilizados como 

referências para este trabalho, livros sobre o referido tema.  

 

5.1 Desenvolvimento do Instrumentode Avaliação de Cursos Técnicos 

 

A proposta desta pesquisa foi a elaboração deum Instrumentode Análise deGrade 

Curricular, com o objetivo de identificar áreas de melhoria nos cursos ofertados peloIF 

Sudeste Campus Muriaé,a partir da percepção dos seus grupos de interesse, os egressos, 

alunos não concluintes, os alunos, os líderes ou profissionais na área gestão de pessoas de 

empresas da região de influência do IF Sudeste - Muriaé e servidoresfederais (direção, 

coordenação e professores). 

O Instrumento foi desenvolvido após pesquisa documental, pesquisa bibliográficae 

artigos científicos. Também, a percepção do pesquisador, que atua como docente do Instituto 

pesquisado há seis anos, contribuiu para a elaboração do mesmo. O instrumento foi dividido 

em duas seções. 

 

5.1.1 Análise e Avaliação das Disciplinas da Grade Curricular Vigente(Apêndice I) 

 

No apêndice I foi apresentada a grade do curso, com as 32 disciplinas do curso técnico 

em eletromecânica e as respectivas com 6possibilidades de respostas: Fraca, Regular, Boa, 

Muito Boa, Excelente eNão Sei. A seguir são apresentadas as disciplinas por período: 

 1º Período: (i) eletromagnetismo, (ii) circuito CC, medidas elétricas, (iii) eletrônica 

digital,(iv) metrologia, (v) materiais de construção mecânica, (vi) desenho técnico, 

(vii) matemática aplicada, (viii) informática.  

 2º período apresenta as seguintes disciplinas: (i) circuitos CA, (ii) máquinas elétricas 

CC, (iii) eletrônica básica, (iv) desenho técnico, (v) soldagem, (vi) inglês técnico, (vii) 

resistência dos materiais, (viii) produção e transmissão, (ix) empreendedorismo.  

 3º período apresenta as seguintes disciplinas: (i) máquinas elétricas CA, (ii) circuitos 

de potência, (iii) instalações elétricas, (iv) CAD, (v) elementos de máquinas, (vi) 

processo de usinagem.  
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 4º período (i) automação industrial, (ii) proteção e comando BT, (iii) instalações 

elétricas industrial, (iv) transformadores, (vi) usinagem CNC, (vii) manutenção 

mecânica, (viii) hidráulica e pneumática, (ix) sistemas térmicos.  

Ao final do Apêndice I foram realizadas perguntas abertas, a todos participantes da 

pesquisa, com os seguintes focos: (i) sugestão de inclusão ou exclusão de alguma disciplina 

(ii)com referência ao conteúdo da disciplinas, comoavalia? (iii) a distribuição das disciplinas 

da grade curricular em relação aos períodos (iv) distribuição da carga horária (v) sugestão de 

melhoria para adequação da grade curricular. 

A escolha dos itens apresentados na pesquisa seguiu a seguinte lógica: 

 Ao analisar a grade vigente, observar se haveria necessidade de alguma alteração na 

grade em relação ás disciplinas.  

 Se o conteúdo das disciplinas está de acordo. 

 Analisar se a distribuição das disciplinas nos respectivos períodos da grade curricular. 

 Avaliar se carga horária necessita de algum ajuste. 

 Sugestão de melhorias, caso haja, para uma melhor adequação da grade curricular.  

 

5.1.2Avaliação Geral da Grade Curricular e das Competências Adquiridas - (Apêndice II) 

 

No apêndice II foi desenvolvido um questionário para avaliar o nível de concordância 

dos respondentescom afirmativas relacionadas àgrade curricular:(i) equilíbrio na relação entre 

disciplinas teóricas e práticas (especificidade de um curso técnico), (ii) atividades 

extracurriculares que contribuem na formação profissional desses alunos, (iii) se os conteúdos 

estudados em sala de aula estão de acordo com as demandas do mercado de trabalho, (iv) 

atualização dos conteúdos, (v) seos professores utilizam um material adequado que contribua 

no aprendizado, (vi) adequação da formação e qualificação dosdocentes e a (vii)adequação 

dainfraestruturada instituição para que se possam ser realizadas as aulas práticas. 

As respostas foram baseadas numa escala correspondente, de 1 a 6, quando 1 

correspondeu a “Discordo Totalmente”,5 “Concordo Totalmente” e 6 Não Sei, e ao final foi 

deixado um espaço paracomentários dos pesquisados. 

A escolha dos itens apresentados na pesquisa seguiu a seguinte lógica: 

 No curso técnico há a necessidade tanto de disciplinas teóricas como práticas para a 

formação do aluno. 
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 As atividades extracurriculares ofertadas pelas instituições de ensino contribuem para 

a formação pessoal e profissional do aluno. 

 Em sala de aula os conteúdos apresentadosestão em sintonia com as novas tecnologias 

utilizadas no mercado de trabalho. 

 Os conteúdos desenvolvidos devem estar atualizados para atender a formação do 

estudante, estando que em sintonia com as necessidades do mercado de trabalho. 

  O material utilizado pelos professores (livros, apostilas, filmes, estudo de caso e 

demais recursos) devecontribuir para o aprendizado e o desenvolvimento do aluno.  

 Os professores devem ser qualificados e passarem por atualizações. 

 Por se tratar de um curso técnico em eletromecânica se faz necessário uma 

infraestrutura para o bom andamento do curso, com salas de aula, laboratórios, 

equipamentos e outros, sempre adequadas às necessidades do curso. 

Ao final do questionário foi deixado um Espaço para comentários dos pesquisados.  

 

Também, no Apêndice II foi desenvolvidoum questionário com foco nas competências 

adquiridas durante o curso, abordando os seguintes itens:(i) conhecimento técnico teórico 

exigido pela função (ii) desenvolvimento para atividades práticas (iii) comunicação (iv) 

trabalhar em equipe (v) ética (vi) liderança (vii) entendimento de novas tecnologias (viii) 

compreensão de desenho técnico. 

As respostas foram baseadas numa escala correspondente, de 1 a 6, onde 1 

corresponde a Fraco, 2 corresponde a Regular, 3 corresponde a Bom, 4 corresponde a Muito 

Boa, 5 correspondeExcelente e 6 corresponde a não sei e ao final foi deixado um Espaço para 

comentários dos pesquisados. 

A escolha dos apresentados na pesquisa seguiu a seguinte lógica: 

 Verificar se o conhecimento técnico teórico requerido para a função atende aos grupos 

de interesse. 

 Aprendizagem por meio de atividades práticas. 

 Desenvolve-se a prática de comunicação. 

 Estímulo ao trabalho em equipe. 

 Comportamento ético. 

 Liderança. 

 Capacidade para absorver novas tecnologias e estar aberto àsinovações. 
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 Compreensão de desenho técnico, buscando identificar se essa competência atende as 

expectativas dos envolvidos na pesquisa.    

Ao final do questionário foi deixado um Espaço para comentários dos pesquisados. 

 

Por fim, ao final do Apêndice II foram realizadas perguntas abertas, estratificadas por 

grupo de pesquisados, com os seguintes focos: 

a)-Aos alunos: (i) o aprendizado adquirido no IF e sua contribuição para o desenvolvimento 

pessoal e profissional (ii)avaliação da grade curricular atual (iii) sugestão de melhoria para o 

curso (iv) se indicaria o curso técnico para outras pessoas (v)espaço para comentários finais 

sobre o curso técnico. 

A escolha dos temas utilizados na pesquisa seguiu a seguinte lógica: 

 Verificar como o aprendizado adquirido tem contribuído para o desenvolvimento dos 

alunos tanto na questão pessoal quanto na área profissional. 

 Analisar a grade atual (ano de 2018) em relação às grades, anteriores (2010 e 2011). 

 Propostas de melhorias para o curso técnico em eletromecânica. 

 A confiabilidade do aluno no curso.   

 Outros comentários pertinentes sobre o curso técnico em eletromecânica. 

 

b)- Para os líderes ou profissionais na área gestão de pessoas de empresas da região de 

influência do IF Sudeste – Muriaé as questões foram elaboradas com os seguintes focos: (i) 

área de atuação da organização (ii) o motivo da contratação dos profissionais e como os avalia 

(iii) avaliação da grade curricular atual (iv) o mercado de trabalho local e regional para esse 

profissional (v) aplicabilidade de treinamento para adequação ao perfil desse profissional às 

demandas da empresa (vi) indicaria para alguma empresa da região a contratação dos egressos 

do Campus Muriaé (vii) o curso técnico atende às demandas do mercado e há alguma 

proposta de melhorias na grade curricular em relação ao aperfeiçoamento profissional?  

A escolha dos temas utilizados na pesquisa seguiu a seguinte lógica: 

 Saber a área de atuação da empresa para verificar se tem afinidade com o curso 

técnico em estudo. 

 Por que contrata ou proporciona estágio aos profissionais do instituto e como os 

avalia. 

 Analisar a grade atual (ano de 2018) em relação às gradesanteriores (2010 e 2011). 

 Como é o mercado de trabalho local e regional para esse profissional. 



 
 

59 
 

 As organizações aplicam algum tipo de treinamento para que o profissional possa se 

adequar ao tipo de trabalho que irá desenvolver. 

 A credibilidade do IF e a formação dos seus egressos contribuempara indicaresse 

profissional aoutras empresas da região. 

 O curso técnico atende às demandas do mercado e existem propostas de melhorias 

para que se atenda caso seja necessário. 

As perguntas foram elaboradas baseadas na fundamentação teórica e com o objetivo 

da criação do Instituto Federal que é desenvolvimento local e regional.  

Mas é bom a gente reforçar, correto! Porque as pessoas às vezes não entendem que o 

Instituto veio com essa interiorização do ensino, ele veio para promover inclusão, 

ele veio para transformar a realidade. Então em todos os lugares que tenha um 

Campus o objetivo é a transformação da realidade. (Entrev_S11, 2019). 

 

c)- Já aos servidores federais (diretores, ex-diretores, coordenador, ex-coordenadores e 

professores do referido curso técnico em estudo) as questões foram elaboradas com os 

seguintes focos: (i) a importância do IF Sudeste MG na cidade de Muriaé e região (ii) na 

percepção do servidor a importância de um procedimento/instrumento (internos) para 

alteraçãode grade curricular (iii) as causas que permitiram a alteração da grade no ano de 

2011(iv) avaliação da grade curricular atual(v) aplicabilidade de treinamento para adequação 

o perfil desse profissional ás demandas da empresa(vi) sugestões de melhorias para o curso 

(vii) espaço para comentários finais sobre o curso técnico. 

A escolha dos temas utilizados na pesquisa seguiu a seguinte lógica: 

 Saber do papel e a importância do Instituto na cidade de Muriaé e região. 

 A importância de ter um procedimento/instrumento para alteração de grade curricular. 

 Os motivos que levaram à alteração de grade curricular no ano de 2011. 

 Analisar a grade atual (ano de 2018) em relação às gradesanteriores (2010 e 2011). 

 As organizações aplicam algum tipo de treinamento para que o profissional possa se 

adequar ao tipo de trabalho que irá desenvolver. 

 Propostas de melhorias para o curso técnico em eletromecânica. 

 Outros comentários pertinentes sobre o curso técnico. 
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5.2Aplicação Teste Piloto do Instrumento 

 

Para avaliar o Instrumento foi realizada uma pesquisa com os Stakeholders do IF 

Sudeste MG – Campus Muriaé. A seguir são apresentados critérios de escolha dos 

participantes e como os dados foram coletados. 

 

5.2.1 Atores da Pesquisa 

Os sujeitos da pesquisa foram definidos pelo critério de tipicidade, em que foram 

selecionados atores representativos do grupo; e de acessibilidade, buscando realizar as 

entrevistas conforme a disponibilidade dos funcionários, “pela facilidade de acesso a eles” 

(VERGARA, 2014, p. 47). 

A escolha dos atores baseou-se na fundamentação teórica no termo Stakeholders. A 

pesquisa foi realizada junto aos atores internos e externos da Instituição em estudo (egressos 

alunos não concluintes, alunos, líderes e profissionais na área de gestão de pessoas tanto do 

setor privado quando do público e servidores federais). A escolha dos alunos ocorreu em 

função do ano em que ingressaram no Campus já com a nova grade curricular (ano de 2018).  

Já os líderes e profissionais na área de gestão de pessoas, a escolha foi em decorrência da 

oferta de estágio e contratação dos mesmos nessas empresas. Entretanto, quanto ao órgão 

público pesquisado, a oportunidade ocorre através do estágio, uma vez que o ingresso para 

que o estagiário seja efetivado é o concurso público. Os quadros 2, 3,4, 5 e 6 resumem as 

informações sobre os participantes dessa pesquisa.  

 

Quadro 2 – Identificação dos entrevistadosStakeholders(Atores Internos e externos) 

   CARGOS  ENTREVISTADOS 

Diretor Geral (DG) 1 

Ex-Diretor Geral 1 

Diretor de Ensino 1 

Ex-Diretor de Ensino 1 

Coordenador de Curso (COORD.) 1 

Ex-Coordenador de Curso (COORD). 3 

Docentes 3 

Alunos 15 

Egressos  7 

Não Concluintes 2 

Líderes 3 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Quadro 3 – Identificação dos entrevistados Stakeholders(Atores Internos - Servidores) 

CARGOS GRUPO PESQUISADO SIGLA 

Ex- Coordenador Servidor S 01 

Diretor Geral Servidor S 02 

Diretor de Ensino Servidor S 03 

Ex- Coordenador Servidor S 04 

Professor Servidor S 05 

Ex - Coordenadora Servidora S 06 

Coordenador Servidor S 07 

Professora Servidora S 08 

Ex- Diretor de Ensino Servidor S 09 

Ex- Professor Servidor S 10 

Ex – Diretora Geral Servidora S 11 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

 

Quadro 4 – Identificação dos entrevistados Stakeholders (Atores Internos - Alunos) 

GRUPOS DE PESQUISA SIGLA 

Aluno A01 a A15 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Quadro 5 – Identificação dos entrevistados Stakeholders (Atores Externos - Egressos) 

GRUPOS DE PESQUISA SIGLA 

Egresso E 01 a E 07 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Não foi possível utilizar as informações em relação ao grupo de não concluintes, pois 

apenas 2 participantes responderam à pesquisa,e não foi possível fazer uma analisar dessas 

respostas obtidas. O que poderia ocasionar numa análise equivocada. Apesar da S11 dizer na 

entrevista que seria interessante saber dos não concluintes qual foi à dificuldade que tiveram 

para não concluir o curso, esse resultado é mais subjetivo do que quantitativo para a 

entrevistada (Entrev_ex-diretora geral, 2019). 
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Quadro 6 – Identificação dos entrevistados Stakeholders(Atores Externos) 

CARGO GRUPO DE PESQUISA SIGLA 

Proprietário Empresários ou Líderes ou 

Profissionais de Gestão de 

Pessoas 

L 01 

Proprietário Empresários ou Líderes ou 

Profissionais de Gestão de 

Pessoas 

L 02 

Diretor do DENSUR 

(Representante do Poder Público de 

Muriaé) e Ex-egresso
6
 

Empresários ou Líderes ou 

Profissionais de Gestão de 

Pessoas 

G 01 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O Apêndice I foi enviado no formato online utilizando a Google Forms para todos os 

grupos pesquisados (egressos, não concluintes, alunos, líderesou profissionais na área gestão 

de pessoas de empresas da região de influência do IF Sudeste - Muriaé e servidores federais) a 

grade de 2018 para que pudesse fazer um comparativo em relação ás grades anterior (ano de 

2010 e 2011). Para contribuir nesse comparativo foram disponibilizados dois links para que os 

participantes da pesquisa tivessem acesso, tanto à grade do ano de 2010 quanto a do ano de 

2011. 

No Apêndice II foi realizada uma entrevista semiestruturada utilizando um roteiro de 

entrevista (desenvolvimento de critérios para análise de reestruturação de grade 

curricular)com os alunos, líderes e profissionais da área de gestão de pessoas das empresas 

privadas e públicas da região de influência do IF Sudeste MG – Campus Muriaé, e servidores 

federais. 

 

5.3 Coleta de dados 

Primeiramente foi enviado o Apêndice I (análise e avaliação das disciplinas da grade 

curricular vigente)a todos os participantes (egressos, não concluintes
7
, alunos, líderesou 

profissionais na área gestão de pessoas de empresas da região de influência do IF Sudeste - 

Muriaé e servidores federais) que foi disponibilizadono formato online utilizando a Google 

Forms, e os mesmos analisariam a grade de 2018.  

                                                
6
 O Diretor do DENSUR é, também, ex-egresso do IF Sudeste MG – Campus Muriaé. 

7
Nos Grupos egressos e não concluintes o Apêndice II foi enviado, também, no formato Google Forms em um 

momento único, juntamente, com o Apêndice I. 
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Já no Apêndice II (avaliação geral da grade curricular e das competências adquiridas), 

foram realizadas entrevistas com um roteiro semiestruturadopara os seguintes grupos de 

(alunos, líderesou profissionais na área gestão de pessoas de empresas da região de influência 

do IF Sudeste - Muriaé e servidores federais). Durante a entrevista foi usado um roteiro de 

perguntas preparadas para que fossem conduzidas. É importante ressaltar, que havendo 

necessidade, outras questões podem ter sido incorporadas no decorrer da entrevista, desde que 

fossem pertinentesà pesquisa. As entrevistas foram gravadas, com autorização dos 

entrevistados na intenção de que fossempossíveis as transcrições e análises. Com relação aos 

procedimentos de análise dos dados das entrevistas ressalta-se o tratamento dos dados, que 

baseou em ordená-los e estruturá-los para análise. Realizou-se à análise de conteúdo que, 

através de técnicas e métodos sistemáticos e objetivos, possibilitou a descrição de conteúdo 

das conversas, tendo em vista o cenário de coleta de dados (BARDIN, 2011). Também, no 

apêndice II foi avaliado o Instrumento em relação à grade curricular e em relação às 

competências adquiridas. Para avaliação desse instrumento (Apêndice I e Apêndice II) foi 

utilizado uma escalaque possibilitou essa análise pelos participantes.  É importante frisar que 

o Instrumento é único, ou seja, o mesmo avalia tanto a grade curricular quanto a competência 

adquirida simultaneamente. No término do Apêndice II foram realizadas perguntas abertas 

para os alunos, os líderes ou profissionais na área gestão de pessoas de empresas da região de 

influência do IF Sudeste – Muriaé, e servidores federais. 

Há várias situações nas quais a entrevista é a técnica de pesquisa mais lógica. Se o 

objetivo da pesquisa, por exemplo, for majoritariamente exploratório, envolvendo, 

digamos, o exame de sentimentos e atitudes, as entrevistas podem ser a melhor 

abordagem. O uso de entrevistas semiestruturadas também permite ao pesquisador 

“aprofundar” em busca de respostas mais detalhadas, em que o respondente deva 

esclarecer o que disse. (GRAY, 2012, p. 299-300). 
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5.3.1 Fluxograma do desenvolvimento doInstrumento para Análise da Grade de Curso 

Técnico 

 

Apresenta-se a seguir o fluxograma que detalha as etapas da pesquisa para uma melhor 

compreensão de todo o processo. 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Quanto à elaboração do Instrumento, só foi possível utilizando pesquisa documental, 

pesquisa bibliográfica e artigos científicos. E nesse caso, também, a percepção do pesquisador 

possibilitou na elaboração desse questionário. 
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6. – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Sendo o objetivo desta pesquisa a proposição de um instrumento para avaliare 

verificar sua viabilidade de aplicação, a interpretação das respostas, a facilidade de 

compreensão dos resultados e sugestão de métodos de análise dos dados para posterior análise 

de sua aplicabilidade, assim, foi realizada uma pesquisa real ou piloto.  

É importante reforçar que esta pesquisa tem o intuito de desenvolver um Instrumento 

de Acompanhamento para reestruturação de Grade Curricular no Ensino Técnico. 

Assim, a pesquisa será tabulada e serão exploradas neste trabalho as possibilidades de 

interpretação dos dados, por meio da elaboração de um roteiro básico de análise. 

 

6.1Apresentação dos resultados da pesquisa – Apêndice I  

 

No Apêndice I foramavaliadas as disciplinas do curso técnico em 

eletromecânicareferente à grade do ano de 2018. Utilizando este critério percebeu-se que a 

disciplina eletrônica básica foi a pior disciplinaavaliadapelos grupos pesquisados. O número 

correspondente afraco e regular que, avaliaram negativamente, foi de 10 o que corresponde 

27,77%. Já a disciplina eletromagnetismo apresentou um númeroque corresponde entre “boa, 

muito boa ou excelente” oque corresponde a 91,66% dos pesquisados, conforme Gráfica 1: 

 

Conjunto Gráfico1:Avaliação da Pior e Melhor Disciplina 

 

Fonte: Autor (Dados da Pesquisa de Campo) 

 

Esta informação dáimportante subsídiopara análise de uma grade curricular, pois ao 

mesmo tempo em que a disciplina melhoravaliada pode ser analisada em foco para buscar 

descobrir e disseminar suas boas práticas, a disciplina pior avaliada merece atenção da Gestão 

no sentido de identificar área de melhoria. Estas informações dão subsídios, não somente para 
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a adequação da grade curricular, como também para melhorias contínuas pontuais que 

contribuem para o desenvolvimento. 

Ao analisar cada grupo da pesquisa em relação à disciplina eletrônica básica, 

percebeu-se que somente os alunos responderam negativamente em comparação aos demais 

grupos. Fazendo um comparativo entre os egressos e alunos há divergência de opinião. No 

caso dos alunos, o resultado correspondeu a 66% dos entrevistados desse grupo. Já os 

egressos o resultado foi de 100%, ou seja, para os egressos houve somente respostas "boa, 

muito boa ou excelente". 

Já a disciplina eletromagnetismo teve o número de respostas "boa, muito boa ou 

excelente" no seu resultado em todos os grupos, mesmo tendode 3 respostas dentro do grupo 

“não sei”por parte dos servidores. Acredita-se que nesse caso, o mais provável seja que o 

servidor não conheça a área técnica do curso ou a disciplina em questão.  

Uma segunda apresentação gráfica foi desenvolvida, constando todas as 

disciplinasorganizadas em gráficos em ordem crescente, ou seja, da disciplina pior avaliada 

até a melhor avaliada.O critério utilizado para análisefoi o somatório de respostas "fraca e 

regular", conforme Gráfico 2: 

 

Conjunto Gráfico2 :Disciplinas em ordem crescente de avaliação: 

 

 

Fonte: Autor (Dados da Pesquisa de Campo) 

 

Fonte: Autor (Dados da Pesquisa de Campo) 
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Fonte: Autor (Dados da Pesquisa de Campo) 

 

 

Fonte: Autor (Dados da Pesquisa de Campo) 

 

Fonte: Autor (Dados da Pesquisa de Campo) 

 

 

Fonte: Autor (Dados da Pesquisa de Campo)
8
 

 

                                                
8
 A disciplina Desenho Técnico é referente ao 1º Período 
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Fonte: Autor (Dados da Pesquisa de Campo) 

 

 

Fonte: Autor (Dados da Pesquisa de Campo) 

 

 

Fonte: Autor (Dados da Pesquisa de Campo) 

 

 

Fonte: Autor (Dados da Pesquisa de Campo) 
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Fonte: Autor (Dados da Pesquisa de Campo)
9
 

 

 

Fonte: Autor (Dados da Pesquisa de Campo) 

 

 

Fonte: Autor (Dados da Pesquisa de Campo) 

 

 

Fonte: Autor (Dados da Pesquisa de Campo) 

 

                                                
9
A disciplina Desenho Técnico é referente ao 2º Período 
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Fonte: Autor (Dados da Pesquisa de Campo) 

 

 

Fonte: Autor (Dados da Pesquisa de Campo) 

 

No Apêndice I foram elaboradas perguntas abertas para os pesquisados (egressos, não 

concluintes, alunos, líderes ou profissionais na área gestão de pessoas de empresas da região 

de influência do IF Sudeste - Muriaé e servidores federais) no intuito de contribuir para a 

pesquisa. 

Nas questões abertas quando perguntados sobre inclusão ou exclusão de alguma 

disciplina, obtivemos o seguinte retorno: para o egresso 2  deveria haver um foco maior para 

conhecimentos básicos em elétrica e mecânica, tendo em vista que a carga horária é muito 

ampla. Já egresso 7 acredita que se devem incluir as disciplinas "Ajustagem Mecânica" e 

"Segurança do trabalho", esta últimatambém foi mencionada no grupo dos alunos pelo 

respondente aluno 10. Por sua vezaluno 2 e o aluno 14 acreditam que o curso tenha poucas 

disciplinas de eletrônica. Já o aluno 5 sugere a inclusão de “Cálculo Básico” e o aluno 15 

acredita que o “Inglês Técnico”, deve fazer parte da grade por mais tempo por se tratar uma 

língua estrangeira mais complexa, acredita que 6 meses não seria suficiente para a 

compreensão da mesma. Quanto aos servidores, foi sugerida a inclusão da disciplina de 

"Dispositivos de Manobra" mesmo como conteúdo de outra disciplina. Já para outro 

pesquisado dos servidores deveria ocorrer uma maior integração entre as atividades realizadas 

pelos componentes curriculares. Para os líderes ou profissionais na área gestão de pessoas de 

empresas o líder 2 informou a necessidade em uma disciplina que trabalhe a questão 

comportamental em sala de aula, enquanto que o gestor público 1 externou preocupação no 
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nivelamento dos alunos na disciplina de "Matemática Básica". Por fim, o líder 1 não sugeriu 

alterações. Entretanto, no caso desse grupo (líderes ou profissionais na área de gestão) essas 

ponderações retornaram, novamente, durante a entrevista com pesquisado. O que levou 

reforçar essas sugestões na análise das questões abertas no Apêndice II.   

Ao serem perguntados sobre como avaliam o conteúdo da disciplina obteve-se as 

seguintes propostas: o egresso 5 acredita que os transformadores deveriam ser conduzidos 

junto com outra disciplina. O grupoaluno 2 respondeu como fraca,já o aluno 6 e o aluno 7 

sugerem que as disciplinas práticas deveriam ser maiores que as disciplinas teóricas. Para o 

aluno 5 há muita teoria e os professores não têmliberdade para levar os levarem aos 

laboratórios, o mesmo acredita que deveria ter uma maior organização. Para os demais alunos 

as respostas ficaram entre “bom”, “muito bom” e “ótimo”. No caso dos líderes ou 

profissionais na área de gestão de pessoas de empresa, um entrevistado sugeriu que logo no 

princípio do curso dever-se-ia ter noções básicas das matérias lecionadas para que, assim, o 

estudante não entre na grade curricular tão cru. Entretanto, para os demais entrevistados 

corresponde entre“bom” e “excelente
10

”. Quanto aos servidores, no geral, acreditam que 

atende a necessidade para a formação desses futuros profissionais. Entretanto, um dos 

pesquisados desse grupo lembrou que os conteúdos devem seguir as recomendações do MEC. 

Quando questionados sobre a distribuição das disciplinas por período, obteve-se as 

seguintes respostas: no caso dos Egressos, responderam entre “muito bom”, “ótima” 

e“excelente”. No caso dos alunos, o A1 acredita que a distribuição das disciplinas está 

regular, entretanto tanto o aluno 6 quanto o aluno 10 sugeriram que a disciplina 

transformadores
11

pudesse ser cursada antes, mais precisamente no 3º período. Os demais 

participantes desse grupo responderam entre “boa”,“muito bom”, “ótima” e “excelente”. Para 

os líderes as respostas foram: o líder 1 acredita que está errada
12

. Para o líder 2 uma questão 

puramente técnica e sequencial e no caso do gestor público 1 a distribuição está excelente. No 

grupo de servidores pediram alteração da disciplina de produção e transmissão no 2º período 

ao invés do 4º período, pois possibilita ao alunose deparar com situações mais práticas. Para 

outro servidor, a proposta de ter as sextas – feiras “disponíveis” para que os alunos repetentes 

pudessem refazera disciplina foi elogiada pelo servidor. Para os demais pesquisados dos 

servidores as respostas corresponderam a“boa”, “bom”e “coerente”. 

                                                
10

No Apêndice I não foi aplicado pelo pesquisador à escala Likert ou nenhuma outra escala 
11

A disciplina Transformadores na grade curricular vigente está no 4º período 

12
Uma ressalva durante a entrevista o L1 não propôs nenhuma alteração na grade curricular vigente 
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Dando prosseguimento aos questionamentos, quando indagados sobre como avaliam a 

distribuição da carga horária, obteve-se as seguintes respostas: no caso dos Egressos, o 

E1comentou sobre o aumento da carga horária das disciplinas com aulas práticas, já que essas 

disciplinas são muito importantes que tenha esse tempo maior para aprender técnicas e 

trabalhos manuais. O egresso 5 sugeriu uma menor carga horária na parte de eletrônica e 

maior na parte de máquinas elétricas ou máquinas mecânicas (CNC, hidráulica e pneumática e 

sistemas térmicos). Quanto aos demais egressos, eles responderam que não há necessidade de 

alteração, ”muito bom” e ”excelente”. No grupo dos alunos, o aluno 14 elogiou a carga 

horária e sugeriu que se mantenha a sexta – feira“disponível” no 3º e 4º período
13

. Para os 

líderes, as respostas foram: o líder 1 acredita que está errada, o líer2 acredita que depende do 

conhecimento do quadro docente e da capacidade do mesmo de transmitir o seu conhecimento 

e para o gestor público 1 está excelente. Quanto ao grupo de servidores foi lembrado por um 

pesquisado que a carga horária, também, deve seguir as diretrizes do MEC e que por isso não 

poderia fazer tal julgamento. Quanto aos demais servidores informaram que a distribuição da 

carga horária da grade curricular vigente não necessita de alterações e que apresenta uma 

regularidade muito boa. 

 Na última questão, os pesquisados foram questionados a apresentar alguma outra 

sugestão de melhoria para adequação da grade curricular. Como feedback foi sugerido: pelo 

egresso 1 que os técnicos tenham conhecimento sobre as tendências tecnológicas para os 

próximos anos, o mesmo reforça saber sobre novas tecnologias e, também, sobre disciplinas 

de conhecimentos organizacionais, pois acredita ser de extrema importância. Os outros 

egressos responderam que não teriam nenhuma sugestão de melhoria para adequação da grade 

curricular. Já nos alunos houve a sugestão de um dos pesquisados de se ter aulas na sexta –

feira nos 3º e 4º períodos. Já os demais alunos responderam não ter nenhuma sugestão. Por 

sua vez, olíder1 e gestor público 1 responderam que não. Já para o líder 2a grade curricular, a 

princípio, está muito boa. No grupo de servidores que responderam
14

88% informaram que, no 

momento, não têm nenhuma consideração a ser feita. Entretanto, um servidor acredita que o 

conteúdo de Análise da Potência CA deveria estar alocada em Circuitos CA (50h) e não em 

Circuitos de Potência (33h), por se tratar de uma base importante no tema, abordando 

                                                
13

Na nova grade curricular vigente o aluno do 3º e do 4º não terá aula devido ao fato desses dias serem 

disponíveis para que os alunos repetentes possam cursar, novamente, as disciplinas que requerem mais cálculos 

matemáticos 

 
14

O Total dos servidores federais pesquisados foram 11 servidores, mas 2 não participaram alegando não ter 

conhecimento técnico para analisar a grade curricular. Assim participaram dessa pesquisa 9 servidores do 

Apêndice I 
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definições de potência ativa, reativa, aparente e fator de potência. Essas definições, quando 

incluídas na disciplina de Circuitos de Potência, essamesma disciplina, no entendimento do 

pesquisado, fica sobrecarregada e contribuindo para o acompanhamento dos alunos nessa 

disciplina. 

Para o pesquisador disponibilizar a grade curricular vigente (no Apêndice I) para uma 

análise dos grupos pesquisados contribuiu para as sugestões de melhoramento da mesma e 

além de servir de base para continuidade da pesquisa no Apêndice II. 

Entretanto, é relevante ressaltar que o instrumento (o foco da pesquisa) torna-se uma 

importantíssima ferramenta para analisar os extremos, uma vez que proporciona informações 

relevantes para que medidas sejam tomadas de maneira preventivas e corretivas se necessário.  

 

6.2 Apresentação dos resultados da pesquisa – Apêndice II 

 

No Apêndice II(Avaliação do Instrumento – grade curricular e competências 

adquiridas), foram analisados os gráficos utilizando o critérioquanto ao somatório de 

respostas “discordo totalmente”, “discordo parcialmente”e, “nem concordo e nem discordo”.   

Para análise dos dados em relação ao Instrumento relacionado à grade curricular, o 

fato a ser verificado foi o percentual entre “discordo totalmente”, “discordo parcialmente” e, 

“nem concordo e nem discordo”.  Após essa análise constatou-se que 38,88% dos 

respondentes, no geral não estão de acordo no item relacionado ao equilíbrio em relação às 

disciplinas teóricas e práticas, demonstrando que se faz necessária mais atenção e/ou uma 

interposição nesse caso. Verificando esse resultado em relação a cada grupo pesquisado o 

percentual foi: egressos 57,14%, alunos 46,66% e os líderes 33,33%. Já oresultado 

dosservidores ficou em 72,2% correspondente a “concordo parcialmente e concordo 

totalmente”. Percebe-se nessa análise uma convergência entre os três grupos (egressos, alunos 

e líderes),já em relação ao grupo de servidores houve uma divergência em relação a esses 

mesmos grupos. A percepção que se tem com esses resultados é que há a necessidade de um 

olhar mais atento ou, se necessário, uma intervenção nesse item do instrumentoem relação à 

grade curricular.  
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Gráfico 3: Resultado da Análise do Instrumento Relacionado à Grade Curricular (Pior Avaliada) 

 

Fonte: Autor (Dados da Pesquisa de Campo) 

 

Quando foi analisado o percentual correspondente a “concordo parcialmente” e 

“concordo totalmente” é constatado que 91,66% dos respondentes demonstrarem um nível de 

positivo. Apesar de demonstrar que não se faz necessário uma interposição nesse momentohá 

um percentualque pode ser trabalhado caso queira a coordenação. Após uma análise dos 

demais itens, um percentual de aceitação deveria ser 80% que corresponderia um total de 29 

respondentes num universo de 36 no total. 

 

Gráfico 4: Resultado da Análise do Instrumento Relacionado à Grade Curricular (Melhor Avaliada) 

 

Fonte: Autor (Dados da Pesquisa de Campo) 

 

Continuando no Apêndice II (Avaliação do Instrumento – grade curricular e 

competências adquiridas), os gráficos foram analisados utilizando o critério para análise 

quanto ao número correspondente a “fraca e regular”do gráfico como pior na classificação do 

resultado em relação ao Instrumento relacionado à competência adquirida. Já o número 

correspondente a “boa”, “muito boa” ou “excelente” do gráfico informamelhor a classificação 

do resultado. 
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Para análise dos dados em relação àscompetências adquiridas do Instrumento de 

pesquisa, constatou-se que nacapacidade para desenvolver atividades práticasse destaca em 

relação às demais competências adquiridas. Essa competência apresentou o percentual de 

13,88% correspondente a “fraco” e “regular” dos respondentes não satisfeitos. Enquantoque 

80,55%, dos respondentes, demonstraram um percentual “boa”, “muito boa” ou “excelente” 

nessa mesma competência. A interposição não se faz necessário apesar de ser o nível mais 

negativo em todas as competências, mas existe um percentual para que possa ser melhorado 

posteriormente pela coordenação do curso ou pela direção de ensino, caso tenha interesse. 

Conforme a entrevista com o diretor geral e o coordenador, o Campus Muriaé recebeu 

um investimento de mais de um milhão de reais paralaboratórios isso possibilitou melhorias 

na sua infraestruturagerando assim maisatividades práticas. Acredita-se que a infraestrutura 

esteja adequada, mas o que pode estar sendo solicitado é o acréscimo do número de aulas 

práticas no referido curso por parte dos estudantes, uma vezque, na visão do lidere 1, líder 2e 

do gestor público 1as atividades práticas vêem atendendo as demandas até o momento, em 

outras palavras, esses estudantes chegam às empresas com o conhecimento prático que 

atendem às expectativas dos mesmos. Na entrevista com ex-coordenador informou que os 

laboratórios existentes no curso técnico em eletromecânica no campus Muriaé são melhores 

se comparados com cursos de graduação em engenharia emalgumas Universidades Federais 

do país. Assim tendo essa infraestruturaacredita-se que os alunos possam desenvolver a parte 

prática necessária para sua formação profissional. Talvez seja necessário fazer uma adequação 

na carga horária, para que o curso possa disponibilize mais aulas práticas. Todavia, houve, na 

grade 2018 segundo a entrevista com o diretor geral teve um acréscimo para as disciplinas 

relacionadas às aulas práticas, ou seja, em torno de 60% aulas teóricas e 40% aulas práticas. 

Certamente, poder contar uma infraestrutura que nem algumas universidades possuem, possa 

estar criando nesses alunos algumaexpectativa. 
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Gráfico 5: Resultado da Análise do Instrumento Relacionado à Competência Adquirida (Pior Avaliada) 

 

 

Fonte: Autor (Dados da Pesquisa de Campo) 

Já a habilidade de comunicação demonstra um percentual satisfatóriodos 36 

participantes, um total de 34 avaliou entre “boa”, “muito boa” ou “excelente” essa 

competência em relação às demais. Compreende através dessa análise que não há necessidade 

de adequação ou intervenção para melhorarias, nesse momento do estudo, pois os 2 

participantes que marcaram a coluna “não sei” são professores do Instituto (ex-diretora geral e 

ex – diretor de ensino) que nunca atuaram no curso técnico em estudo na pesquisa. É 

interessante analisar essa competência, poisapesar de não ter uma disciplina ou ementa 

específica em relação à mesma na entrevista com o coordenador, há informações de que são 

desenvolvidas com os alunos atividades que possibilitem o desenvolvimento dessa 

comunicação.  As atividades em equipe, desenvolvidas durante o curso, pelos professores, 

permitem aos estudantesdesenvolver essa competência. 

 

Gráfico 6: Resultado da Análise do Instrumento Relacionado à Competência Adquirida (Melhor Avaliada) 

 

Fonte: Autor (Dados da Pesquisa de Campo) 

 

No Apêndice II foram elaboradas perguntas abertas para os pesquisados (alunos, 

líderesou profissionais na área gestão de pessoas de empresas da região de influência do IF 

Sudeste - Muriaé e servidores federais) no intuito de contribuir com a pesquisa. 
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No grupo de alunos quando questionados sobre algum tipo de sugestão de melhoria 

para o curso foi proposto que tivesse um aumento da carga horária prática, que no 3º e 4º 

período tivessem aulas nas sextas – feiras e que a disciplina segurança do trabalho retornasse 

no lugar da disciplina de empreendedorismo, que na visão A04, não contribui ou não agrega 

em nada para o curso.Por outro lado na visão dos líderes, a disciplina de empreendedorismo 

teve uma análise diferente comparada com parte dos alunos.Outraanálise interessante é que 

não foi proposto nenhum reforço ou nivelamento da disciplina de matemática conforme 

orientação do gestor público 1, talvez com a proposta para que os alunos fizessem as 

disciplinas de cálculo (para os alunos repetentes), novamente, nas sextas – feiras no 3º e 4º 

períodos tenham contribuídopara uma melhora nas aprovações durante o curso nas disciplinas 

que são exigidos mais cálculos numéricos.  

Quando questionados se indicariam o curso técnico em eletromecânica tanto o grupo 

dos alunos quanto dos líderes foram unânimes ao dizer que recomendariam. 

No grupo de servidores, quando perguntado sobre a importância do Instituto na região 

em sua totalidade disseram que é de grande importância, pois além de contribuir para o 

desenvolvimento social e regional, proporciona a qualificação de mão de obra para toda a 

região. No mesmo grupo de pesquisa questionado se no campus teria algum tipo de 

indicador/instrumento interno para alteração de gradecurricular, em totalidade informou que 

desconhece essa notícia e que concordavam com essa proposta do pesquisador. Somente o ex-

diretor de ensino  informou que é a favor da desburocratização, pois acredita que normativas 

de mais atrapalham o processo. E lembrou conforme o diretor de ensino, que qualquer 

alteração deve seguiro catálogo nacional de curso técnico.  

Na questão em que se perguntou se a empresa aplica algum tipo de treinamento para 

adequação dascompetências desse profissional em relação às necessidades ao local de 

trabalho, tanto o entrevistado líder 1 quanto líder 2 informaram que sim. No caso do líder 1 o 

treinamento era aplicado nas seguintes cidades: Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, no 

Rio Grande do Sul (se necessário) e na própria empresa em questão. Enfatizou que eles têm 

parceiros fornecedores e que vão aperfeiçoando a qualidade técnica da sua equipe sempre que 

possível. Já o líder 2 disse que, enquanto o mercado estiver roubando os seus profissionais, 

estão no caminho certo, “o problema será quando não me roubarem mais esses profissionais”, 

afirmou. Para o G1, o treinamento é fundamental e as empresas do setor privado temem cada 

ramo, suas particularidades.  

No caso das máquinas elétricas si repetirem sua teoria, alguma particularidade tem 

em cada uma. Então todo profissional que entrar nesse ramo ele vai ter a base como 
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ele funciona, mas sempre importante ter um acompanhamento inicial (um 

profissional mais experiente) para pegar as particularidades do maquinário 

(Entrev_Gestor Público1, 2019). 

 

Ao serem questionados indicariam à alguma empresa da região a contratação de 

egressos do IF Sudeste MG – Campus Muriaé a resposta foi dos três entrevistados, positiva. 

Eu indicaria, pois é um curso em que o aluno ao concluir os estudos sai bem 

formado e este aluno que forma no curso passa por uma jornada, passa pelas 

avaliações, ou melhor, ele sai bem preparado. Aquele que conseguir concluir o curso 

realmente sai qualificado(Entrev_Gestor Públioc1, 2019). 

 

Ao perguntar ao grupo de servidores se há espaço no mercado de trabalho tanto local 

como regional para os formados no curso em estudo a resposta foi unânime ao dizer que sim, 

pois a região tem empresas que podem absorver essa mão de obra.  

A região, ela tem um setor de serviçovoltado pra concessionárias de automóveis, 

caminhões, várias mecânicas aqui na região, então. Postos de trabalhos significativos 

que nós temos na região de Muriaé, na cidade e no entorno aqui. É um mercado aí 

que a gente tem um potencial empregador sim (Entrev_Diretor de Ensino, 2019).  

 

Ao serem perguntados se o curso técnico em eletromecânica atende às necessidades do 

mercado e se haveria alguma sugestão de melhoria para a grade curricular, se obteve as 

seguintes respostas: o entrevistado líder 1 informou que sempre existe a possibilidade de 

melhoria, portanto, no questionário preferiu marcar entre as colunas: “regular” ou “bom”, 

justamente para que a instituição possa continuar aprimorando e posteriormente chegar ao 

“ótimo”. Para o mesmo “a vida é uma eterna busca pelo sucesso” (Entrev_Líder1, 2019). 

Reforçou a questão do desenho técnico, que no seu entendimento deveria ser maior e acredita 

que caso seja feita uma pesquisa entre os alunos, essa dificuldade quanto a baixa carga horária 

será notada. 

Quanto ao entrevistado líder 2 disse que a parte técnica é bem trabalhada, mas acredita 

que deva trabalhar a parte comportamental com os alunos como, por exemplo, como se 

relacionar com os demais colegas de trabalho dentro da empresa.  

Já o entrevistado gestor público 1 reforça a questão quanto ao nivelamento em relação 

à disciplina de matemática básica para que dessa maneira um maior número de alunos possa 

permanecer e concluir o curso técnico. 

A mecânica não muda muito, já a elétrica evolui mais (Entrev_Gestor Público 1, 

2019). 
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O instrumento permite, também, analisar se as competências adquiridas estão em 

concordância entre os grupos de interesses, uma vez que o objetivo é atender a demanda dos 

mesmos e do mercado de trabalho. 

As informaçõesobtidas através do instrumento são muito relevantes, pois 

possibilitaverificar a percepção dos grupos de interesses envolvidos nesse contexto no que se 

refere numa alteração de grade curricular do curso técnico. Em um determinado momento as 

opiniões podem convergir e em outro divergir dependendo da percepção de cada grupo. 

Assim fica visível que a opinião desses Stakeholderseve ser levada em consideração numa 

alteração de grade curricular no IF Sudeste MG – Campus Muriaé. 

 

6.3 Validação da pesquisa 

O pesquisador, com a finalidade de demonstrar a relevância de seus resultados de 

pesquisa para o aprimoramento do processo de tomada de decisão de alteração de grade 

curricular, fez duas apresentações aos gestores do Campus Muriaé. A primeira, ao 

Coordenador do Curso Técnico em Eletromecânica e, num segundo momento, para o Diretor 

de Ensino do Campus Muriaé, ambas no mês de novembro de 2019.  

Nessas reuniões, o pesquisador fez uma apresentação com o objetivo de evidenciar os 

resultados encontrados na sua pesquisa, de modo a exibir as percepções dos atores externos e 

internos envolvidos na alteração de uma grade curricular no curso técnico (Apêndice I e 

Apêndice II). Para ambos os gestores, esses resultados proporcionaram uma percepção até 

então não discutidas dentro das reuniões de núcleo para uma alteração de grade curricular, 

pelo menos não de uma maneira formal ou incorporada dentro do Instituto. 

Na visão dos gestores, o Instrumento de acompanhamento para uma reestruturação de 

grade curricular no ensino técnico contribui no intuito de agregar informações relevantesque, 

antes, não erampercebidas ou analisadas, na hora da tomada de decisão. Na opinião dos 

mesmos, vale a pena incorporá-lo ao se criar o processo de atualizaçãojá que, atualmente, 

tem-se a percepção de um único grupo, ou seja, dos professores do núcleo, o coordenador do 

curso técnico e da direção (atores internos). 

O diretor de ensino, motivado pelo resultado da apresentação, sugeriu que o 

pesquisador
15

apresente e incorpore o instrumento no processo de criação docurso 

                                                
15

O pesquisador é servidor do Campus Muriaé há aproximadamente seis anos. 
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GestãoTecnologia de Informação, curso esse que está sendo proposto dentro do IF Sudeste 

MG – Campus Muriaé. 

Nesse sentido, o Instrumento de acompanhamento para a reestruturação da grade 

curricular contribui para proporcionar uma tomada de decisão mais técnica, que envolva 

também a percepção de outros grupos de interesses no referido curso (atores externos). Dessa 

forma, ao levar tal questão para “além dos muros” da instituição, nota-se uma aproximação 

singular entre todos os atores que pode potencializar o desenvolvimento e adequação da oferta 

do curso técnico para a comunidade. 

Entretanto, cabe ao pesquisador ressaltar também que, devido às demandas e 

especificidades de cada curso, o Instrumento deveria se adequar de acordo com essas 

variáveis (alguns pequenos ajustes de personalização) em decorrência, até mesmo, 

dasmudanças do mercado de trabalho, atualmente muito dinâmico, que poderá influenciar 

numa alteração/adequação de grades curriculares de modo mais recorrente.    

Na análise do pesquisador, a validação por esses dois gestores possibilita que o estudo 

possa ser apresentado num outro momento para os demais coordenadores de cursos técnicos, 

com intuito de criar uma discussão em torno desse Instrumento e com a possibilidade ser 

implementado dentro do Campus Muriaé. 

Ao se aplicar tal instrumento como um “teste piloto”, pode-se aperfeiçoá-lo 

e,consequentemente, expandi-lo aos outros Campi do IF Sudeste MG, estimulando assim a 

institucionalização deste processo. Além disso, o contato constante com atores externos 

impulsiona outros retornos positivos para a Instituição, que podem refletir em novas 

oportunidades para os alunos e comunidade interna. 
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7 - PROCEDIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO PARA REESTRUTURAÇÃO 

DE GRADE CURRICULAR 

Demonstra-se, neste instante, após a realização da análise do teste piloto da pesquisa 

aosgrupos de interesse, os egressos, alunos não concluintes, os alunos, os líderes ou 

profissionais na área gestão de pessoas de empresas da região de influência do IF Sudeste - 

Muriaé e servidores federais (direção, coordenação e professores), as observações referentes 

ao melhoramento do instrumento e do procedimento proposto. Assim possibilitando um 

acompanhamento de reestruturação de grade curricular no curso técnico, pretendeque a grade 

curricular possa acompanhar as demandas do mercado de trabalho e no crescimento do 

Campus Muriaé. 

7.1 Aprimoramento do instrumento 

Depois de executar o teste piloto, percebeu a possibilidade de melhoramento do 

instrumento quando utilizado, novamente, no futuro. A seguir o detalhamento:  

a) Grupo alunos não concluintes: devido à baixa participação dos participantes desse 

grupo e os que participaram não preencheram as informações de maneira que 

pudessem contribuir para análise do pesquisador, propõe que junto com a instituição 

posa verificar outra maneira da participação desse grupo, pois é relevante saber dos 

mesmos os motivos que levaram a não concluírem o curso. Nesse sentido 

proporcionando a instituição planejar estratégias para reverter essa situação. 

b) Grupo egressos: já no caso dos egressos teve a participação, mas em relação ao 

número de formandos um total de 46 teve aproximadamente 15% respondentes na 

pesquisa. Neste caso propõe que a instituição possa ter um procedimento onde possa 

ter o cadastro desses egressos atualizados. Como a instituição não tem esse 

procedimento, até o momento, de atualização desse cadastro o que pode ter 

prejudicado na participação de um número maior desses egressos. Também, sugere ter 

um item específico sobre a cidade onde reside, para que a instituição possa ter 

conhecimento qual a abrangência de atuação desses egressos (local, regional, nacional 

e internacional, se for o caso).  

c) Grupo alunos: é importante ressaltar que nesse grupo teve a participação de 100% dos 

participantes. Entretanto, propõe, também, um item específico sobre a cidade onde 

reside, já que o Campus tem uma abrangência regional nesse caso. O que poderei ser 

útil essa informação no momento da divulgação do processo seletivo na região. 
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d) Grupo servidor federal: para esse grupo deve ser pensado na escolha dos participantes 

para a pesquisa, ou seja, se realmente seriam servidores com conhecimento técnico 

específico do curso, uma vez que no teste piloto dois servidores apesar de não serem 

da área de atuação e com conhecimento técnico do curso, contribuírampara a pesquisa 

devido àparticipação dos mesmos em cargos de nível gerencial (ex-diretora geral e ex-

diretor de ensino) dentro da instituição. Para o pesquisador após o teste piloto concluiu 

que a participação de ambos na pesquisa foi relevante. 

e) Grupo líderes ou profissionais na área gestão de pessoas: nesse grupo de participantes 

não há nenhuma proposta de melhoria. Contudo deve ficar atento na seleção desse 

grupo que irão participar na pesquisa. Nesse caso propõe conversar com a 

coordenação do curso e com o setor de Coordenação de Extensão e Integração 

Campus Empresa (CIECE) responsável pelo estágio na instituição, pois podem ser 

uma fonte importante de informação. 

f) No instrumento deve ser mantido o critério de ocorrências “não sei”, pois o 

participante da pesquisa pode não ter conhecimento ou compreensão de todos os itens 

do instrumento naquele momento por algum motivo específico.  

Quanto ao instrumento não teve por parte dos participantes (os egressos, os alunos, os 

líderes ou profissionais na área gestão de pessoase servidores federais) nenhuma proposta de 

sugestões ou melhorias, apenas elogios na elaboração desse e na proposta da pesquisa. 
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7.2Procedimento sugerido 

 

 

PROCEDIMENTO PARA 

ACOMPANHAMENTO PARA 

REESTRUTURAÇÃO DE 

GRADE CURRICULAR NO 

ENSINO TÉCNICO 

 

Procedimento 

 

Data de 

aprovação 

do procedimento 

 

Revisão 
Data da 

Revisão 

PROC 001  000  

 

7.2.1 Objetivo 

Estabelecer osprocedimentos com finalidade de utilização do instrumento para 

acompanhamento para reestruturação de grade curricular para atender a demanda do mercado 

em relação aos grupos de interesse. Desta maneira, colaborando para o crescimento do 

Campus Muriaé. 

 

7.2.2 Referencial Normativo 

 Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (3ª edição) 

 PDI do IF Sudeste MG (2014) 

 Portaria do MEC nº 646/1997 (BRASIL, 1997a) 

 

7.2.3 Termos e Definições 

 Acompanhamento para Reestruturação de Grade Curricular (ARGC) 

 Diretoria de Ensino (DDE) 

 Diretoria Geral (DG) 

 Tecnologia da Informação (TI) 

 

7.2.4 Descrição do Procedimento 

O procedimento representa uma proposição de execução de um instrumento que 

pretende contribuir para a realização de reestruturação de grade curricular no IF Sudeste MG 

– Campus Muriaé. Apesar desse acompanhamentonão ter, até o momento, dispositivos legais 

a alteração de grade curricular deve atender as normativas exigidas pelo MEC (Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos). Através dessa construção dessas orientações para o 
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acompanhamento poderá proporcionar a formação de profissionais melhores e mais afinados 

com que o mercado de trabalho.  

 

7.2.5 Etapas do Procedimento 

 

 Primeira Etapa: Pré-envio 

 

a) Mobilização e Divulgação: 

 Alunos não concluintes e Egressos:  

 Ação: contato prévio da pesquisa, primeiramente, ocorreu por telefone e em 

seguida via e-mailutilizando o e-mail institucional do pesquisador; 

 Forma de realização:utilizar os registros acadêmicos dos mesmos. 

Posteriormente, informando ao setor de tecnologia da informação (TI) e da 

secretaria; 

 Local: sala da direção de ensino; 

 Responsáveis: chefias imediatas dos setores de informática e da secretaria 

acadêmica; 

 Dificuldades: nenhuma, pois teve o consentimento da direção de ensino. 

 Alunos: 

 Ação: contato prévio da pesquisa, em sala de aula, pelo coordenador no último 

período do curso técnico; 

 Forma de realização: foi deliberado em reuniãocom o diretor geral, diretor de 

ensino e com a coordenação do curso; 

 Local: ação em sala de aula; 

 Responsáveis: coordenador do curso e pesquisador; 

 Prazo: no último período de estudos dos alunos; 

 Dificuldades: nenhuma, pois teve o apoio tanto dos gestores. 

 Servidores Federais: 

 Ação: contato prévio da pesquisa via e-mail pelo pesquisador utilizando o e-

mail institucional; 

 Forma de realização: foi deliberado em reunião prévia com o diretor de ensino 

e com a coordenação do curso; 

 Local: sala da direção de ensino; 
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 Responsável: pesquisador; 

 Dificuldades: nenhuma, pois teve o apoio tanto da direção como da 

coordenação; 

 Líderesou profissionais na área gestão de pessoas de empresas da região de influência 

do IF Sudeste MG – Campus Muriaé: 

 Ação: primeiramente ocorreu um convite para participar da pesquisa por 

telefonema. Em seguida contato prévio da pesquisa via e-mail pelo pesquisador 

utilizando o e-mail institucional; 

 Forma de realização: reunião prévia com o coordenador do curso e um ex-

professor do campus; 

 Local: sala da coordenação e por telefonema no caso do ex- professor do 

campus; 

 Responsável: pesquisador; 

 Dificuldades: nenhuma, pois todos tiveram interesse em participar da pesquisa; 

 

 Etapa 2: Envio 

 

a) Definição de público-alvo: 

 Os dados acadêmicos dos Alunos não concluintes e Egressos serão 

disponibilizados pelo setor de tecnologia da informação e se necessário alguma 

informação adicional pela secretaria acadêmica do Campus;    

 Alunos que estão no último período do curso técnico em eletromecânica 

referente ao ano de 2019 

 Servidores Federais: servidores que estão diretamente ou indiretamente ligados 

ao curso em estudo (direção geral, direção de ensino, coordenação e 

professores que lecionam no curso sendo eles da área técnica ou não); 

 Líderes ou profissionais na área gestão de pessoas de empresas da região de 

influência do IF Sudeste MG – Campus Muriaé que oferecem oportunidade de 

estágio e contrato para os estudantes do Instituto Federal – Campus Muriaé; 

 

b) Regularidades na aplicação do instrumento: deverá ser aplicado num intervalo de 3 anos, 

a partir de 2019, período derealização do teste piloto. Propõe que no ano de 2021 seja 

aplicado, novamente, uma vez que a nova grade curricular entrou em vigor no ano de 

2018. 
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c) O responsável pelo envio deverá ficar a cargo do TI, mas sobre a responsabilidade de 

acompanhamento pela coordenação do curso técnico. 

d) Ferramenta online a ser utilizada: Google forms aos e-mails dos grupos de interesse.  

e) Envio através: deverá ser utilizado o e-mail institucional da coordenação do referido 

curso técnico. 

f) Custos: não haverá custo para o Campus, uma vez que a uso da ferramenta é gratuita. 

g) Prazo: a pesquisa deverá ficar disponível num período máximo de 2 meses, podendo ser 

encaminhado, até 2 vezes. 

h) Problemas que poderão ocorrer: no caso dos alunos não concluintes e Egressos poderá ter 

o retorno do e-mail por problemas de endereço incorreto ou inutilizado. 

i) Formas de prevenção: no caso dos egressos o Instituto deverá ter um mecanismo de 

acompanhamento ou controle para que os dados dos mesmos possam estar, dentro do 

possível, sempre atualizados. No caso dos alunos não concluintes pode sera 

implementada de ligações telefônicas para que possa atualizar o e-mail e posteriormente a 

possibilidade de um maior número de participantes na pesquisa. 

 

 Etapa 3:Tabulação de dados 

 

a) Setor que será responsável na tabulação dos dados da pesquisa: em função das atribuições 

de cada setor no Campus Muriaé o setor responsável na tabulação dos dados deverá ser o 

setor de TI que deverá encaminhar as informações para a coordenação do curso e a 

direção de ensino para posterior análise. 

b) Elaboração do relatório: o relatório será gerado com osgráficos conforme a pesquisa 

aplicada no Google forms.  

c) Prazo: deverá ocorrer num período de 1 mês após o fechamento da pesquisa. 

d) Dificuldades previstas e medidas para solução: 

 Os maiores problemas encontrados na confecção de gráficos foi em geral a separação, 

validação e a colocação correta dos dados.  

 Por se tratar de uma quantidade considerável de gráficos gerados se requer uma grande 

quantidade de atenção e tempo para um excelente resultado. 

e) Andamento do relatório: o relatório deverá ser encaminhado para análise da coordenação 

do curso e para a direção de ensino. 
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 Etapa 4:Análise dos dados 

 

A análise do relatório deverá ser encaminhada para a coordenação do curso técnico 

pesquisado e para a direção de ensino, conforme estrutura organizacional do Campus Muriaé. 

Após a análise e discussão da coordenação e a direção de ensino deverá encaminhar para a 

direção geral para possíveis questionamentos ou contribuições. Em seguida a coordenação 

após as considerações da direção de ensino e a direção geral deverá reunir com os professores 

do núcleo para as possíveis alterações na grade curricular. Após essas duas reuniões a 

coordenação encaminha a proposta elaborada pelos professores do núcleo para Conselho de 

Campus que irá analisar a proposta e posteriormente concordando autorizar a alteração da 

grade curricular proposta no curso técnico (subseqüente ou concomitante).  

Prazo: Conforme regimento interno do Campus Muriaé; 

Possível dificuldade: o não envolvimento de algum professor do núcleo; 

Medida preventiva: cobrança direta da direção de ensino aos professores do núcleo. 
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8. Considerações Finais 

A pesquisa teve o propósito de levantar a questão do processo de alteração das grades 

curriculares nos cursos técnicos concomitantes e subsequentes no IF Sudeste MG. Para se 

desenvolver a pesquisa, aplicou-se um estudo de caso no curso técnico em eletromecânica no 

Campus Muriaé. As alterações na grade curricular e a evasão do curso foram pontos que 

despertaram a atenção do pesquisador para a escolha deste curso em relação a outros cursos 

técnicos do Campus, que também tiveram suas grades modificadas. Após a escolha da 

proposta do trabalho a ser desenvolvida o pesquisador buscou informações necessárias para a 

compreensão desse assunto. Nos estudos, termos como Educação do Brasil, Mercado de 

trabalho, Empregabilidade e Stakeholders proporcionaram uma compreensão melhor sobre o 

assunto. 

Após adquirir um conhecimento mais técnico e profissional sobre o tema foi possível 

elaborar o Apêndice I e o Apêndice II para o desenvolvimento da pesquisa. No Apêndice I foi 

disponibilizada, a todos os pesquisados, a grade curricular vigente para que pudesse ser feito 

um comparativo em relação a outras grades curriculares, isto é, se houve alguma evolução de 

melhorias para o curso. Já no Apêndice II, também disponibilizado a todos os pesquisados, foi 

incluído Instrumento de Acompanhamento para Reestruturação de Grade Curricular como 

proposta do pesquisador para o Campus Muriaé.  

Após a aplicação do Instrumento para os egressos, os alunos, os líderes ou 

profissionais na área gestão de pessoas de empresas da região de influência do IF Sudeste - 

Muriaé e servidores federais (direção, coordenação e professores) proporcionaram, para o 

pesquisador, percepções relevantes para o estudo. Essas percepções foram relatadas na análise 

de resultados (Apêndices I e Apêndice II). 

O pesquisador, no intuito de apresentar a importância das percepções dos 

Stakeholders, fez a análise do trabalho com uma visão geral de todos os pesquisados, ou seja, 

analisando sempre os gráficos que apresentavam o resultado geral (Apêndice I e Apêndice II).  

No Apêndice I foi possível fazer uma análise das disciplinas entre a pior e a melhor 

avaliada, em relação à percepção dos Stakeholdersou grupos de interesses. Na análise, tanto 

na pior avaliada quanto na melhor, existe uma percepção diferente entre os grupos, que num 

dado momento pode divergir ou convergir. 

Por sua vez, o Apêndice II proporcionou a percepção dos pesquisados em relação ao 

Instrumento proposto. Também, no Apêndice II, se fez uma análise, tanto da pior avaliada 

quanto da melhor, na percepção dos pesquisados, podendo divergir ou convergir nas análises.  
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Para o pesquisador, o Instrumento permitirá ter informações que sejam relevantes a 

serem analisados e discutidos antes da alteração da grade curricular, ou seja, uma “pré – 

alteração de grade curricular”, com os responsáveis por essas alterações
16

, pode contribuir de 

forma significativa para atender às demandas do mercado e dos grupos de interesse. A 

proposta é que, durante esse processo de atualização de grade curricular seja possível utilizar 

o Instrumento proposto na pesquisa como uma ferramenta que auxilie na tomada de decisão 

durante a atualização das grades curriculares. 

Paradoxalmente, o IF Sudeste MG adota como política, para a instalação de novos 

Campi e também criação de novos cursos, uma consulta à comunidade local. Nesse momento, 

avalia-se a atratividade da oferta de determinado curso com os atributos e vantagens locais 

observadas pela comunidade através de Consulta Pública. 

Contudo, tal preocupação de se “olhar para fora” não ocorrede maneira formalizada 

nos momentos de atualização de grades curriculares. Dessa forma, tal decisão ocorre, 

atualmente, pautada somente nas percepções internas (professores e gestores educacionais). 

Através desse Instrumento de Acompanhamento da grade curricular pretende-se demonstrar 

que se faz necessário aproximar a comunidade externa no momento de atualização da grade 

curricular e evidenciar um ganho potencial na inserção da percepção de outros atores 

externos. Ao mesmo tempo em que, a partir desse processo, retoma à sua origem de ofertar 

cursos com proximidade às vocações econômicas locais. 

Uma proposta do pesquisador, que não foi o foco dessa pesquisa, é que o Campus e os 

Campi mantenham atualizados os dados ou tenham uma forma de comunicação com seus 

Egressos, pois estes podem, também, proporcionar informações importantes ou relevantes 

numa alteração de grade curricular. 

Através dessa pesquisa, pretende-se que o Instrumento sejautilizado pela direção 

ecoordenação durante o processo de atualização da grade curricular, para que sejam feitosos 

ajustes necessários das modalidades de cursos técnicos
17

.  

Com a validação desse Instrumento pelos gestores, durante a pesquisa, o que se 

pretende é a criação de uma política no Campus, tornando-se um procedimento operacional 

padrão na hora da atualização das grades e não apenas numa reunião de núcleo, onde se 

resolve essa questão, ou seja, apenas com um “olhar de dentro”. Certamente, a validação 

                                                
16

As alterações das grades curriculares dos cursos técnicos (concomitantes e subsequentes) ocorrem através das 

reuniões de núcleosno Campus Muriaé 
17

 Cursos Técnicos Concomitantes e Subsequentes 
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desses gestores proporciona uma abertura para que este trabalho seja discutindo dentro da 

comunidade acadêmica do Campus Muriaé. 

Acredita-se quea implantação desse Instrumento possa proporcionar ao processo de 

atualização de gradeuma forma mais profissional não que esteja feito até o momento, mas não 

apenas com a percepção dos atores internos. Podendo até determinar o período de necessário 

para essa atualização e os percentuais necessários para que uma determinada disciplina possa 

ser reavaliada pelo núcleo.  

É importante ressaltar que, com essa percepção mais profissional, a Instituição poderá 

formar um profissional melhor, mais afinado com que o mercado deseja. Também, contar 

com a participação dos Egressos, alunos e empresários ou líderes ou gestores da região que 

possam contribuir na reconstrução dessa grade curricular, com suas percepções, se for o caso. 

Ao longo dos anos, a Criação e a implementação desse Instrumento como política do 

IF Sudeste MG – Campus Muriaé tende a gerar benefícios tanto para o Instituto como para a 

sua região, pois poderá construir uma credibilidade perante esses grupos de interesses e a 

comunidade em geral. 

O pesquisador com esse trabalho teve o cuidado não proporcionar uma proposta 

abstrata, mas uma proposta viávelque seja colocada em prática na instituição. Assim, o 

objetivo final da pesquisa foi alcançado, na medida em que oferece ao IF Sudeste MG um 

Instrumento como uma ferramenta de auxílio para a tomada de decisão de atualização da 

grade curricular dos cursos técnicos. A institucionalização do Instrumento, com a sua inserção 

no PDI do IF Sudeste MG, por exemplo, permitiria que no período de alteração desse 

documento (PDI) ocorramas mudanças, caso necessário, nas grades curriculares dos cursos 

técnicos concomitantes e subsequentes nos Campi. 
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APÊNDICES 

           
 

Apêndice I – Egressos, não concluintes, líderes ou profissionais na área gestão de pessoas de empresas da região de influência do IF Sudeste – 

Muriaé e servidores federais (Análise e Avaliação das Disciplinas da Grade Curricular Vigente) 

 

As disciplinas abaixo compõem a nova grade curricular do curso de Técnico em Eletromecânica. Esta grade foi aprovada e implantada no 1º 

semestre de 2018. 

 

Solicitamos avaliar, de acordo como sua percepção, cada uma das disciplinas apresentadas a seguir, ou seja, a contribuição de cada uma delas 

para seu desenvolvimento profissional e/ ou pessoal, bem como seu desempenho no mercado de trabalho. 

 
    Avaliação da disciplina 

P Disciplina CH Ementa Fraca Regular Boa Muito Boa Excelente Não Sei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eletromagnetismo 33 Carga Elétrica. O Campo Elétrico. 

Capacitores. O Campo Magnético. Lei de 

Ampère. Lei da Indução de Faraday. 

 

 

 

 

 

 

     

Circuito CC 50 Conceitos Básicos, Leis Básicas, Métodos 

de Análise, Teorema de Circuitos. Análise 

Computacional. 

 

 

 

 

 

 

     

Medidas Elétricas 33 Grandezas, unidades, padrões e erros de 

medição. Instrumentos analógicos e 

digitais. Medida de tensão, corrente e 

resistência. Medida de potência, energia, 

fator de potência. 

 

 

 

     

Eletrônica Digital 50 Funções e Portas Lógicas, Álgebra de 

Boole e Simplificação de Circuitos, 

Lógicos, Circuitos Combinacionais, 

Conversores Digital-Analógicos e 

Análogo- 

Digitais, Circuitos Multiplex, Demultiplex. 
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1ºº  

Metrologia 33 Introdução à Metrologia, Sistemas de 

Unidades, Régua Graduada, Paquímetro. 

Tolerâncias, Micrômetro, Goniômetro, 

Graminho, Relógio Comparador, 

Rugosímetro, Projetor de Perfil. 

      

Materiais de Construção 

Mecânica 

33 Matérias Primas; Produção do Aço; 

Propriedade dos Materiais; Aços Ligas; 

Aços para a Construção Mecânica; Ferros 

Fundidos; Normalização; Materiais 

NãoFerrosos; Materiais não Metálicos. 

      

Desenho Técnico 33 Desenho Geométrico, Projeções 

Ortogonais, Legendas, Escalas, Vistas, 

Cortes, 

Seções, Hachuras e Rupturas, Cotagem, 

Normas Técnicas de Desenho. 

      

Matemática 

Aplicada 

33 Operações com frações. Potenciação. 

Noções básicas de vetores. Matrizes, 

determinantes e regra de Cramer. Números 

complexos aplicados ao estudo de fasores. 

      

Informática 33 Conceitos da linguagem de programação, 

variáveis e constantes, tipos de dados, 

operadores e expressões, estruturas de 

seleção e repetição, algoritmos utilizando 

vetores e matrizes, procedimentos e 

funções, armazenamento em arquivos. 
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    Avaliação da disciplina 

P Disciplina CH Ementa Fraca Regular Boa Muito Boa Excelente Não Sei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuitos CA 50 Senóides e Fasores; Análise de circuitos 

CA em Regime Permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Máquinas  

Elétricas CC 

33 Geradores de Corrente Contínua; Motores 

de Corrente Contínua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Eletrônica Básica 50 Diodos Semicondutores; Transistores 

Bipolares de Junção; Amplificadores 

Operacionais. 

 

 

 

 

 

 

     

Desenho Técnico 33 Revisão Normas Desenho Técnico, 

Sistemas de Projeção, Símbolos e 

Convenções, Tolerâncias, Desenhos de 

Elementos de Máquinas, Leitura e 

Interpretação de Desenhos de Conjuntos. 

 

 

 

 

 

 

     

Soldagem 33 Introdução ao Processo de Soldagem, 

Segurança no Processo de Soldagem, 

Soldagem Oxi-Combustível, Soldagem por 

Eletrodo Revestido, Soldagem MIG/MAG, 

Soldagem TIG, Ensaios Não Destrutivos. 

 

 

 

 

 

 

     

Inglês Técnico 33 A disciplina enfatiza o desenvolvimento da 

competência da leitura, apresentando ao 

aluno diversos textos (gêneros e fontes 

diversas), a partir dos quais serão 

trabalhadas técnicas de leitura. O inglês 

instrumental trabalha também o estudo de 

importantes aspectos da língua inglesa que 

possam auxiliar no processo de 

leitura e compreensão textual. 
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2º 

Resistência dos Materiais 33 Importância Resistência de Materiais, 

Estática, Tensão, Ensaio de Tração e 

Compressão, Ensaio de Dureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Produção e Transmissão 33 Hidreléticas Pequenas centrais 

hidrelétricas; Termelétricas a gás natural; 

Termelétrica a biomassa; Termelétrica a 

carvão mineral; Usina nuclear; Usina 

eólica. Conceitos básicos de transmissão 

de energia em corrente alternada; 

Características mecânicas e elétricas das 

linhas de transmissão; Transitórios em 

linhas de transmissão: introdução à 

coordenação de isolamento; Efeitos 

especiais na transmissão de energia por 

redes aéreas; Aspectos básicos da 

transmissão em corrente contínua; papel da 

transmissão no novo modelo do Setor 

elétrico. 

      

Empreendedorismo 33 Introdução ao empreendedorismo. A 

importância do empreendedor na formação 

de riqueza do país. Perfil empreendedor. 

Entendendo o Mercado. Plano de 

Negócios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

103 
 

    Avaliação da disciplina 

P Disciplina CH Ementa Fraca Regular Boa Muito Boa Excelente Não Sei 

3º  

Máquinas  

Elétricas CA 

50 Geradores de Corrente Alternada; Motores 

de Corrente Alternada. 

 

 

 

 

 

 

     

Circuitos 

de Potência 

33 Análise da Potência CA. Circuitos 

Trifásicos. 

 

 

 

 

 

 

     

Instalações Elétricas 50 Introdução às Instalações Elétricas de Luz 

e Força em Baixa Tensão. Projeto das 

Instalações Elétricas. 

 

 

 

 

 

 

     

CAD 33 Introdução CAD, Introdução ao Autocad, 

Desenho 3D usando Autocad, Projeto 

Final Autocad, Introdução ao Solidworks, 

Vistas de Desenho 3D, Projeto Final 

Solidworks. 

 

 

 

 

 

 

     

Elementos de Máquinas 33 Introdução aos Elementos de Máquinas, 

Elementos de Fixação, Elementos de 

Apoio, Elementos de Transmissão. 

 

 

 

 

 

 

     

Processos de Usinagem 66 Introdução ao Laboratório de Mecânica, 

Traçagem, Ajustagem, Processos de 

Usinagem com Máquinas Operatrizes, 

Parâmetros de Usinagem, Serras 

Mecânicas, Esmerilhadoras, Furadeiras, 

Tornos, Fresadoras, Retíficas. 
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    Avaliação da disciplina 

P Disciplina CH Ementa Fraca Regular Boa Muito Boa Excelente Não Sei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automação 

 Industrial 

33 Sensores, atuadores, controladores, Lógica 

combinacional, operações lógicas e 

funções booleanas, Sistemas analógicos e 

digitais, Pneumática industrial, 

Controladoreslógico-programáveis (CLPs), 

Projeto de comandos combinatórios com 

CLPs, Temporizadores, contadores, 

memórias, Noções de controle de 

processos, Introdução à robótica industrial, 

Aplicações de robôs, Programação básica 

de robôs industriais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Proteção e 

 Comando BT 

33 Proteção, selecionamento e comando dos 

circuitos. Acionamentos elétricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Instalações 

 Elétricas  

Industrial 

33 Iluminação Industrial; Dimensionamento 

de Condutores Elétricos; Fator de 

Potência; Noções de segurança no 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Transformadores 33 Transformador Monofásico – 

Transformador Monofásico Ideal e Real: 

Circuitos 

Equivalentes e Testes – (Auto-Trafo e 

Trafo de 3 Enrolamentos); Circuito 

contendo Trafos; Transformador Trifásico 

– Transformador Trifásico Ideal e Real: 

Circuitos Equivalentes, Tipos de Ligações 

e Testes – (Auto-Trafo e Trafo de 3 

Enrolamentos); Circuitos Contendo Trafos 

Trifásicos. 
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4º 

Usinagem CNC 33 Programação CNC, Torno CNC, Centro de 

Usinagem CNC, Introdução ao CAM. 

 

 

 

 

 

     

Manutenção 

 Mecânica 

33 Introdução á Manutenção História da 

Manutenção, Tipos de Manutenção, 

Exemplos de Áreas de Manutenção, 

Ferramentas de Manutenção, Lubrificação. 

 

 

 

 

 

     

Hidráulica e Pneumática 33 Entender os princípios básicos de 

Pneumática e Hidráulica; Identificar os 

componentes de um sistema pneumático e 

hidráulico; Compreender a simbologia 

básica e normas referentes à pneumática e 

hidráulica. 

      

Sistemas Térmicos 33 Sistemas Térmicos, Termodinâmica, 

Transferência de Calor, Refrigeração 

Industrial, Ar Condicionado, Motores de 

Combustão Interna. 

 

 

 

 

     

 

1- Você sugere a inclusão ou a exclusão de alguma disciplina? Justifique. 

2- Com referência ao conteúdo das disciplinas, como você avalia? 

3- Como você considera a distribuição das disciplinas pelos períodos da grade curricular? 

4- Como você avalia a distribuição da carga horária? Há a necessidade de ajustes? 

5- Há alguma outra sugestão de melhoria para adequar a grade curricular?
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ROTEIRO DE ENTREVISTA – Egressos (IF Sudeste MG – Campus Muriaé) 

Desenvolvimento de critérios para análise de reestruturação de grade curricular 

 

ApêndiceII(Avaliação Geral da Grade Curricular e das Competências Adquiridas) 

 

PESQUISA SURVEY 

Desenvolvimento de critérios para análise de reestruturação de grade curricular  

 

Pesquisador: Washington Luiz Barros Couto  

Nome: ______________________________________________ Data: ____/____/____ 

Grupo Pesquisado: Egressos (IF Sudeste MG – Campus Muriaé)  

Ano de Conclusão do Curso:  

Sexo: (   ) F   (   ) M      Idade: 

(  ) Concomitante   (  ) Subsequentes   

Curso Analisado: Técnico em Eletromecânica 

 

Marque com um X a letra correspondente à sua análise:  

 

0 – Após o término do Curso Técnico em Eletromecânica você fez outro (s) curso (s)?  (   )   Sim    (   ) Não 

Se positivo, favor especificar. 

 

1 – No momento você está trabalhando em alguma empresa/ organização pública ou possui empreendimento 

próprio? 

(   ) sim  (   ) não  

 

2 – Se positivo, responda as questões abaixo: 

A - (   ) fora da área da formação técnica.     (   ) na área da formação técnica.  

B - (   ) Empresa Pública   (   ) Empresa privada 

C- Cidade: _______________________ 

D – Segmento de atuação da Empresa/ Empreendimento:  

 

3 – Com referência ao curso Técnico em Eletromecânica, como você avalia a ATUAL GRADE CURRICULAR: 

(Em Anexo). 
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4 – Seguem abaixo afirmativas sobre o curso Técnico em Eletromecânica. Marque com um "X" no número que 

melhor representa a sua opinião, onde “1” indica que você Discorda Totalmente, “5” indica que você 

Concorda Totalmente e “2, 3 e 4” indicam valores intermediários do seu grau de concordância com a 

afirmativa. 

 

Grade Curricular 

Escala 

Discordo 

totalmente 

 Concordo 

 Totalmente 

NãoSei 

 

1. Há equilíbrio em relação às disciplinas teóricas e 

práticas.  
1 2 3 4 5 6 

2. As atividades extracurriculares ofertadas pela 

instituição de ensino contribuem para a formação 

profissional. 

1 2 3 4 5 6 

3. Os conteúdos estudados no IF estão em sintonia em 

relação à demanda do mercado de trabalho. 
1 2 3 4 5 6 

4. Os conteúdos desenvolvidos no curso são atualizados 

para atender a formação do estudante.  
1 2 3 4 5 6 

5. O material utilizado pelos professores (livros, 

apostilas, filmes, estudo de caso e demais recursos) 

contribui para o aprendizado do aluno. 

1 2 3 4 5 6 

6. A qualificação dos professores é adequada para 

transmitir os conhecimentos necessários. 

1 

 
2 3 4 5 6 

7. A infra-estruturar do curso (salas de aula, 

laboratórios, equipamentos, etc.) estão adequadas às 

necessidades do curso. 

1 2 3 4 5 6 

Espaço para comentários: (corpo docente, laboratórios, atendimento às necessidades de mercado?  

 

5 – Avalie a formação dos alunos do IF Sudeste MG - Campus Muriaé nos seguintes critérios: competências 

técnicas e comportamentais – conhecimento, habilidades e atitudes (referente ao curso técnico em 

Eletromecânica). 

 

FATORES 

 

Escala 

Fraco Regular Boa Muito  

Boa 

Excelente Não  

Sei 

1. Conhecimento técnico teórico requerido para 

função. 
1 2 3 4 5 6 

2. Capacidade para desenvolver atividades práticas. 1 

 
2 3 4 5 6 

3. Habilidade de comunicação. 

 
1 2 3 4 5 6 

4. Capacidade em trabalhar em equipe. 
 

1 2 3 4 5 6 

5. Conduta Ética. 

 
1 2 3 4 5 6 

6. Capacidade de liderar  

 
1 2 3 4 5 6 

7. Domínio ou conhecimento de novas tecnologias. 
 

1 2 3 4 5 6 

8. Interpretação de Desenho Técnico 

 
1 2 3 4 5 6 

Espaço para comentários:   

 

6 – Você teria sugestões de melhoria para o curso? 

 

7 – Você indicaria o Curso Técnico em Eletromecânica do IF Sudeste MG – Campus Muriaé para outras 

pessoas? 

 

8 – Espaço para comentários finais sobre o Curso Técnico em Eletromecânica do IF Sudeste MG: 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA –Não Concluintes (IF Sudeste MG – Campus Muriaé) 

Desenvolvimento de critérios para análise de reestruturação de grade curricular  

 

ApêndiceII(Avaliação Geral da Grade Curricular e das Competências Adquiridas) 

 

PESQUISA SURVEY 

Desenvolvimento de critérios para análise de reestruturação de grade curricular  

Pesquisador: Washington Luiz Barros Couto  

Nome: ______________________________________________ Data: ____/____/____ 

Grupo Pesquisado: Não Concluintes (IF Sudeste MG – Campus Muriaé)  

Ano que Ingressou no Curso:  

Sexo: (   ) F   (   ) M      Idade: 

(  ) Concomitante   (  ) Subsequentes   

Curso Analisado: Técnico em Eletromecânica 

 

Marque com um X a letra correspondente à sua análise:  

 

0 – Mesmo não tendo terminado o Curso Técnico em Eletromecânica você fez outro (s) curso (s)? 

(   )   Sim    (   ) Não 

Se positivo, favor especificar. 

 

1 – No momento você está trabalhando em alguma empresa/ organização pública ou possui empreendimento 

próprio? 

(   ) sim  (   ) não  

 

2 – Se positivo, responda as questões abaixo: 

A - (   ) fora da área da formação técnica.     (   ) na área da formação técnica.  

B - (   ) Empresa Pública   (   ) Empresa privada 

C- Cidade: _______________________ 

D – Segmento de atuação da Empresa/ Empreendimento:  

 

3 – Com referência ao curso Técnico em Eletromecânica, como você avalia a ATUAL GRADE CURRICULAR: 

(Em Anexo). 
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4 – Seguem abaixo afirmativas sobre o curso Técnico em Eletromecânica. Marque com um "X" no número que 

melhor representa a sua opinião, onde “1” indica que você Discorda Totalmente, “5” indica que você 

Concorda Totalmente e “2, 3 e 4” indicam valores intermediários do seu grau de concordância com a 

afirmativa. 

 

Grade Curricular 

Escala 

Discordo 

totalmente 

 Concordo 

 Totalmente 

NãoSei 

 

1. Há equilíbrio em relação às disciplinas teóricas e 

práticas.  
1 2 3 4 5 6 

2. As atividades extracurriculares ofertadas pela 

instituição de ensino contribuem para a formação 

profissional. 

1 2 3 4 5 6 

3. Os conteúdos estudados no IF estão em sintonia em 

relação à demanda do mercado de trabalho. 
1 2 3 4 5 6 

4. Os conteúdos desenvolvidos no curso são atualizados 

para atender a formação do estudante.  
1 2 3 4 5 6 

5. O material utilizado pelos professores (livros, 

apostilas, filmes, estudo de caso e demais recursos) 

contribui para o aprendizado do aluno. 

1 2 3 4 5 6 

6. A qualificação dos professores é adequada para 

transmitir os conhecimentos necessários. 

1 

 
2 3 4 5 6 

7. A infra-estruturar do curso (salas de aula, 

laboratórios, equipamentos, etc.) estão adequadas às 

necessidades do curso. 

1 2 3 4 5 6 

Espaço para comentários: (corpo docente, laboratórios, atendimento às necessidades de mercado?  

 

5 – Avalie a formação dos alunos do IF Sudeste MG - Campus Muriaé nos seguintes critérios: 

competênciastécnicas e comportamentais – conhecimento, habilidades e atitudes (referente ao curso técnico em 

Eletromecânica). 

 

FATORES 

 

Escala 

Fraco Regular Boa Muito  

Boa 

Excelente Não  

Sei 

1.Conhecimento técnico teórico requerido para função. 1 

 
2 3 4 5 6 

2. Capacidade para desenvolver atividades práticas. 
 

1 2 3 4 5 6 

3. Habilidade de comunicação. 

 
1 2 3 4 5 6 

4. Capacidade em trabalhar em equipe. 1 

 
2 3 4 5 6 

5. Conduta Ética. 

 
1 2 3 4 5 6 

6. Capacidade de liderar  

 
1 2 3 4 5 6 

7. Domínio ou conhecimento de novas tecnologias. 1 

 
2 3 4 5 6 

8. Interpretação de Desenho Técnico 

 
1 2 3 4 5 6 

Espaço para comentários:   

 

6 – Você teria sugestões de melhoria para o curso? 

7 – Você indicaria o Curso Técnico em Eletromecânica do IF Sudeste MG – Campus Muriaé para outras 

pessoas? 

8 – Espaço para comentários finais sobre o Curso Técnico em Eletromecânica do IF Sudeste MG: 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA - Alunos 

(IF Sudeste MG – Campus Muriaé) 

Desenvolvimento de critérios para análise de reestruturação de grade curricular 

(Apêndice II) 

 

Nome: ______________________________________________ Data: ____/____/____ 

Curso Analisado: Técnico em Eletromecânica 

Ano de Ingresso: ____________  Período Atual: ________ 

 Sexo: (   ) F   (   ) M      Idade: _______ 

Curso: (  ) Concomitante (  ) Subsequentes   

1 – O aprendizado adquirido no IF-Sudeste e a contribuição dele para o seu desenvolvimento pessoal/ 

profissional estão dentro de suas expectativas? Justifique: 

 

2 – No momento você está estagiando/ trabalhando em alguma empresa? Caso positivo, o estágio/ emprego 

ocorre na área de sua formação técnica? Que tipo de organização você está trabalhando (publica ou privada)? 

 

3 – Com referência ao curso Técnico em Eletromecânica, conforme grade curricular atual, como você avalia: 

(Em Anexo). 

 

4 – Seguem abaixo afirmativas sobre o curso Técnico em Eletromecânica. Marque com um "X" no número que 

melhor representa a sua opinião, onde “1” indica que você Discorda Totalmente, “5” indica que você 

Concorda Totalmente e “2, 3 e 4” indicam valores intermediários do seu grau de concordância com a 

afirmativa. 

 

Grade Curricular 

Escala 

Discordo 

totalmente 

 Concordo 

 Totalmente 

NãoSei 

 

1. Há equilíbrio em relação às disciplinas teóricas e 

práticas.  
1 2 3 4 5 6 

2. As atividades extracurriculares ofertadas pela 

instituição de ensino contribuem para a formação 

profissional. 

1 2 3 4 5 6 

3. Os conteúdos estudados no IF estão em sintonia em 

relação à demanda do mercado de trabalho. 
1 2 3 4 5 6 

4. Os conteúdos desenvolvidos no curso são atualizados 

para atender a formação do estudante.  
1 2 3 4 5 6 

5. O material utilizado pelos professores (livros, 

apostilas, filmes, estudo de caso e demais recursos) 

contribui para o aprendizado do aluno. 

1 2 3 4 5 6 

6. A qualificação dos professores é adequada para 

transmitir os conhecimentos necessários. 

1 

 
2 3 4 5 6 

7. A infra-estruturar do curso (salas de aula, 

laboratórios, equipamentos, etc.) estão adequadas às 

necessidades do curso. 

1 2 3 4 5 6 

Espaço para comentários: (corpo docente, laboratórios, atendimento às necessidades de mercado?  
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5 – Avalie a contribuição que IF Sudeste MG para sua formação com referência aos seguintes fatores: 

 

FATORES 

 

Escala 

Fraco Regular Boa Muito  

Boa 

Excelente Não  

Sei 

1. Conhecimento técnico teórico requerido para função. 
 

1 2 3 4 5 6 

2. Capacidade para desenvolver atividades práticas. 1 

 
2 3 4 5 6 

3. Habilidade de comunicação. 

 
1 2 3 4 5 6 

4. Capacidade em trabalhar em equipe. 
 

1 2 3 4 5 6 

5. Conduta Ética. 

 
1 2 3 4 5 6 

6. Capacidade de liderar  

 
1 2 3 4 5 6 

7. Domínio ou conhecimento de novas tecnologias. 1 

 
2 3 4 5 6 

8. Interpretação de Desenho Técnico 

 
1 2 3 4 5 6 

Espaço para comentários:
 

 

6 – Você teria sugestões de melhoria para o curso? 

 

7 – Você indicaria o Curso Técnico em Eletromecânica do IF Sudeste MG – Campus Muriaé para outras 

pessoas? 

 

8 – Espaço para comentários finais sobre o Curso Técnico em Eletromecânica do IF Sudeste MG: 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA – Líderes ou Profissionais na Área Gestão de Pessoas 

Desenvolvimento de critérios para análise de reestruturação de grade curricular  

 (Apêndice II) 

Pesquisador: Washington Luiz Barros Couto 

Nome: ______________________________________________ Data: ____/____/____ 

Cargo: ________________________________ Curso Analisado: Técnico em Eletromecânica 

Faça um breve resumo de sua trajetória pessoal – profissional: 

 

1 – Qual o segmento de atuação da sua organização/empresa na região? 

 

2 – Você consegue estimar quantos profissionais egressos do IF Sudeste MG – Campus Muriaé e de quais cursos 

você contratou na sua empresa/ área?  

 

3 – O que motivou a contratação desses profissionais e como você avalia os profissionais formados pelo IF 

Sudeste MG – Campus Muriaé que vocês contrataram (Pontos Fortes e Pontos Fracos)? 

 

4 – Com referência ao curso Técnico em Eletromecânica, conforme grade curricular atual, como você avalia: 

(Em Anexo). 

 

5 – Há espaço no mercado de trabalho local/ regional para os profissionais formados no curso técnico em 

Eletromecânica. 

 

6 – Seguem abaixo afirmativas sobre o curso Técnico em Eletromecânica. Marque com um "X" no número que 

melhor representa a sua opinião, onde “1” indica que você Discorda Totalmente, “5” indica que você 

Concorda Totalmente e “2, 3 e 4” indicam valores intermediários do seu grau de concordância com a 

afirmativa. 
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Grade Curricular 

Escala 

Discordo 

totalmente 

 Concordo 

 Totalmente 

NãoSei 

 

1. Há equilíbrio em relação às disciplinas teóricas e 

práticas.  
1 2 3 4 5 6 

2. As atividades extracurriculares ofertadas pela 

instituição de ensino contribuem para a formação 

profissional. 

1 2 3 4 5 6 

3. Os conteúdos estudados no IF estão em sintonia em 

relação à demanda do mercado de trabalho. 
1 2 3 4 5 6 

4. Os conteúdos desenvolvidos no curso são atualizados 

para atender a formação do estudante.  
1 2 3 4 5 6 

5. O material utilizado pelos professores (livros, 

apostilas, filmes, estudo de caso e demais recursos) 

contribui para o aprendizado do aluno. 

1 2 3 4 5 6 

6. A qualificação dos professores é adequada para 

transmitir os conhecimentos necessários. 

1 

 
2 3 4 5 6 

7. A infra-estruturar do curso (salas de aula, 

laboratórios, equipamentos, etc.) estão adequadas às 

necessidades do curso. 

1 2 3 4 5 6 

Espaço para comentários: (corpo docente, laboratórios, atendimento às necessidades de mercado?  

 

7 – Avalie a formação dos alunos do IF Sudeste MG - Campus Muriaé nos seguintes critérios: competências 

técnicas e comportamentais – conhecimento, habilidades e atitudes (referente ao curso técnico em 

Eletromecânica). 

 

 

FATORES 

 

Escala 

Fraco Regular Boa Muito  

Boa 

Excelente Não  

Sei 

1. Conhecimento técnico teórico requerido para função. 1 

 
2 3 4 5 6 

2. Capacidade para desenvolver atividades práticas. 1 

 
2 3 4 5 6 

3. Habilidade de comunicação. 

 
1 2 3 4 5 6 

4. Capacidade em trabalhar em equipe. 1 

 
2 3 4 5 6 

5. Conduta Ética. 

 
1 2 3 4 5 6 

6. Capacidade de liderar 

 
1 2 3 4 5 6 

7. Domínio ou conhecimento de novas tecnologias. 1 

 
2 3 4 5 6 

8. Interpretação de Desenho Técnico 1 

 
2 3 4 5 6 

Espaço para comentários: (corpo docente, laboratórios, atendimento às necessidades de mercado?  

 

8– A empresa aplica aos egressos do IF algum tipo de treinamento para adequar o perfil da competência do 

mesmo as suas necessidades no local de trabalho? 

 

9 – Indicaria para alguma empresa da região a contratação de egressos do IF Sudeste MG – Campus Muriaé? 

 

10- Você considera que o curso Técnico de Eletromecânica atende as necessidades de mercado? Há alguma 

outra sugestão de melhoria para adequar a grade curricular às necessidades de profissionais? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA – Servidores Federais 

(IF Sudeste MG – Campus Muriaé) 

Desenvolvimento de critérios para análise de reestruturação de grade curricular  

- (Apêndice II)  

Nome: ______________________________________________ Data: ____/____/____ 

Curso Analisado: Técnico em Eletromecânica  Período Gestão: _______ a _______ 

Faça um breve comentário sobre a sua trajetória de vida e profissional e sua relação como o IF Sudeste  

 

1 – Qual é a importância do IF Sudeste MG na cidade de Muriaé e região? 

 

2 – No IF Sudeste MG - Campus Muriaé existe algum procedimento interno ou indicadores internos que regulam 

as alterações das grades dos seus cursos técnicos? Como elas ocorrem? 

 

3- Caso não haja, qual sua percepção sobre a necessidade de procedimento/ instrumento? 

 

4 – Qual o papel do seu cargo na reestruturação de grade curricular? 

 

5 – Na sua percepção, quais as principais causas para que em 2011 ocorresse a alteração da grade do curso 

técnico em Eletromecânica?  

 

6 – Há espaço no mercado de trabalho local/ regional para os profissionais formados no curso técnico em 

Eletromecânica? 

 

7 – Com referência ao curso Técnico em Eletromecânica, conforme grade curricular atual, como você avalia: 

(Em Anexo). 

 

8 – No quadro abaixo marque com um X a escala correspondente às perguntas. 

 

Grade Curricular 

Escala 

Discordo 

totalmente 

 Concordo 

 Totalmente 

NãoSei 

 

1. Há equilíbrio em relação às disciplinas teóricas e 

práticas.  
1 2 3 4 5 6 

2. As atividades extracurriculares ofertadas pela 

instituição de ensino contribuem para a formação 

profissional. 

1 2 3 4 5 6 

3. Os conteúdos estudados no IF estão em sintonia em 

relação à demanda do mercado de trabalho. 
1 2 3 4 5 6 

4. Os conteúdos desenvolvidos no curso são atualizados 

para atender a formação do estudante.  
1 2 3 4 5 6 

5. O material utilizado pelos professores (livros, 

apostilas, filmes, estudo de caso e demais recursos) 

contribui para o aprendizado do aluno. 

1 2 3 4 5 6 

6. A qualificação dos professores é adequada para 

transmitir os conhecimentos necessários. 

1 

 
2 3 4 5 6 

7. A infra-estruturar do curso (salas de aula, 

laboratórios, equipamentos, etc.) estão adequadas às 

necessidades do curso. 

1 2 3 4 5 6 

Espaço para comentários: (corpo docente, laboratórios, atendimento às necessidades de mercado?  
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9 – Avalie a formação dos alunos do IF Sudeste MG - Campus Muriaé nos seguintes critérios: (curso técnico em 

Eletromecânica). 

 
 

FATORES 

 

Escala 

Fraco Regular Boa Muito  

Boa 

Excelente Não  

Sei 

1. Conhecimento técnico teórico requerido para função. 1 

 
2 3 4 5 6 

2. Capacidade para desenvolver atividades práticas. 1 

 
2 3 4 5 6 

3. Habilidade de comunicação. 

 
1 2 3 4 5 6 

4. Capacidade em trabalhar em equipe. 1 

 
2 3 4 5 6 

5. Conduta Ética. 

 
1 2 3 4 5 6 

6. Capacidade de liderar  
 

1 2 3 4 5 6 

7. Domínio ou conhecimento de novas tecnologias. 1 

 
2 3 4 5 6 

8. Interpretação de Desenho Técnico 

 
1 2 3 4 5 6 

Espaço para comentários:
 

 

10 – Na sua percepção, é necessário que as empresas apliquem aos alunos egressos do IF algum tipo de 

treinamentos técnico formal ou informal para adequar o perfil da competência do mesmo as suas necessidades no 

local de trabalho? Comente: 

 

11 – Você teria outras sugestões de melhoria para o curso? 

 

12 – Espaço para comentários finais sobre o Curso Técnico em Eletromecânica do IF Sudeste MG: 

 


