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RELATÓRIO ANUAL DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AUTOAVALIAÇÃO 

DA FACULDADE IBMEC-MG (2018) 

 

1- INTRODUÇÃO  

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Este relatório atende ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES de acordo com a nota técnica INEP/DAES/CONAES No.065 – gerido pelo Ministério 

da Educação e regulado pela Lei 10.861, de 14 de Abril de 2004, que exige a implementação de 

uma Comissão Própria de Autoavaliação e tem como objetivo a melhoria da qualidade da 

educação oferecida pelo Ibmec- MG. Este relatório foi aprovado pela comissão em reunião 

realizada no dia 18 de fevereiro de 2019.  

 

Nome/Código da Instituição: Faculdade Ibmec MG – Instituição 1484 

Caracterização de Instituição: Instituição privada – Com fins lucrativos. 

Endereço: Rua Rio Grande do Norte, 300, Funcionários. CEP. 30.130.130 – Belo Horizonte, 

MG. 

 

O Projeto de Autoavaliação da Faculdade Ibmec-MG foi elaborado em cumprimento a 

Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), e tem como base as disposições contidas na Portaria MEC 2.051, de 09 de 

julho de 2004, e as Diretrizes para a Autoavaliação das Instituições e as Orientações Gerais 

para o Roteiro da Autoavaliação, editados pela CONAES. 

A Faculdade Ibmec-MG desenvolve sua autoavaliação com o objetivo de melhorar a 

qualidade do ensino e dos serviços prestados para este fim. A instituição entende que a 

autoavaliação funciona como um instrumento poderoso de gestão, aperfeiçoamento, 

fortalecimento, transparência e objetividade. Assim, a instituição procura identificar as 

fragilidades do cotidiano acadêmico e institucional e utiliza o processo avaliativo interno como 

a ferramenta primordial de detecção de tais fragilidades. A avaliação tem em seus objetivos 

gerais o autoconhecimento e a tomada de decisão nos diferentes segmentos da organização 

educacional. 

O processo de autoavaliação da Faculdade Ibmec-MG visa aprimorar a cultura de 

autoavaliação utilizada na comunidade institucional a fim de agir sobre os resultados e 

promover melhorias.  
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A instituição objetiva promover a reflexão sobre o modelo institucional vigente, tendo 

em vista a visão, a missão e o planejamento estratégico a elas associado, os quais definem o 

que a instituição de ensino superior pretende ser. O processo de autoavaliação estimula e 

direciona mudanças para o crescimento da instituição, de forma a proporcionar uma visão 

sistêmica do processo autoavaliativo entre os setores, promovendo uma interpretação 

institucional ampla através da sistematização das informações, da análise coletiva dos 

significados e suas realizações, da identificação das potencialidades e das fragilidades 

detectadas para a definição de novas estratégias de ação, sempre visando a superação.  Neste 

sentido, a avaliação é vista como força transformadora, que impulsiona comportamentos e 

modela sistemas, sendo esta o meio condutor para o planejamento da instituição.  

A constante realização da avaliação permite o conhecimento das ações desenvolvidas 

pelos diferentes grupos acadêmicos, possibilitando reflexão e diálogo entre comunidade 

acadêmica e civil, de maneira que as demandas possam ser atendidas e que estejam em 

consonância com as propostas do Ibmec - MG.  

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

A Faculdade Ibmec-MG tem como objetivo ser um centro de excelência nas áreas de 

Administração, Economia, Relações Internacionais, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, 

Engenharia Mecânica, Direito e Ciências Contábeis, visando formar cidadãos e profissionais 

que atendam às demandas requeridas pelo país, gerando valor e contribuindo para o 

crescimento pessoal e profissional dos discentes e da educação brasileira. O Ibmec oferece 

instrumentos de excelência para que os nossos alunos sejam protagonistas do próprio destino e 

consigam impactar, positivamente, uma sociedade cada vez mais global, colaborativa e 

integrada. 

A missão está baseada na dimensão ensino e extensão. Delas dependem a qualidade dos 

serviços prestados pela Faculdade Ibmec-MG, enfatizando igualmente uma relação com a 

realidade socioeconômica da qual a instituição é uma participante ativa. Mesmo não sendo 

missão principal da Faculdade Ibmec-MG, a pesquisa acadêmica é incentivada como forma de 

promover a excelência acadêmica na formação do alunado.  

A filosofia de ensino do Ibmec busca conciliar o melhor e mais avançado estágio do 

conhecimento acadêmico disponível com a melhor didática e visão aplicada aos negócios 

trazida pelos seus professores. Os resultados do ENADE têm mostrado que a adoção dessa 

estratégia tem sido exitosa. 
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Os professores que trabalham na instituição possuem formação acadêmica de alta 

qualidade, sobressaindo profissionais com mestrado e doutorado no Brasil e no exterior. Soma-

se a isso um perfil de experiência profissional no mercado, o que lhes garante uma atualização 

constante e o contato fundamental com a experiência do dia-a-dia levado para dentro da sala de 

aula. 

Em 2018 a Faculdade Ibmec-MG contou com a colaboração de um quadro de 110 

docentes, sendo 51 professores doutores, 58 mestres e 1 especialista. Destes, 6 foram 

professores em regime integral, 38 em regime parcial e os demais horistas. Houve um aumento 

significativo dos professores em tempo parcial, o que reflete o esforço institucional no sentido 

da busca constante da qualificação do grupo de professores.  

Além disso, o Ibmec-MG mantém em seus quadros funcionais professores dedicados 

em tempo integral à pesquisa, ao ensino e a extensão. Isso permite à instituição participar 

ativamente da produção intelectual nas áreas de atuação, mantendo um ambiente acadêmico de 

excelente qualidade disponível aos alunos, seja através das discussões promovidas pelos 

professores em sala de aula, seja através de seminários, workshops ou palestras e do contato 

com ideias novas.  

A Faculdade Ibmec-MG compreende a avaliação institucional como um agente de 

transformações, uma vez que contribui significativamente para que a instituição repense suas 

práticas administrativas, técnicas e pedagógicas, buscando um crescimento da faculdade como 

um todo, com uma prática multifacetada, contínua, processual e dinâmica, ao mesmo tempo em 

que reflete o seu papel na sociedade enquanto instituição socializante. Além disso, a avaliação 

permite, também, à faculdade voltar-se para si em busca da qualidade da Educação, tornando-se 

mais transparente e comprometida, e usando a comunicação como instrumento para identificar 

problemas, desafios e intervenções necessárias.  

Dessa forma, o Relatório tem por objetivo geral apresentar os principais assuntos, 

atividades e resultados obtidos em 2018 pelos diversos segmentos da comunidade e por 

objetivo específico evidenciar as ações desenvolvidas em decorrência do processo de 

autoavaliação de 2017. 

Desde dezembro de 2015, o Ibmec integra o Grupo Adtalem Educacional do Brasil. 

Com isso, a Instituição recebe o aporte de um provedor internacional especializado em 

educação superior. Além da credibilidade e segurança da marca, o Ibmec também se beneficia 

com investimentos em infraestrutura e tecnologia de ponta, que estão em acordo com o padrão 

de qualidade internacional do grupo. 
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COMPOSIÇÃO DA CPA 

 

De acordo com Art. 1º do Ato de Diretoria 18/2015, que trata da composição da 

Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Ibmec-MG, em março de 2019, foi composta 

pelos seguintes membros: 

 

Nome Segmento que representa 

Prof. Márcio António Salvato  Presidente da CPA 

Prof. Fernando Tavares Pires Representante do Corpo docente 

Victor Hermanny Peixoto Renault Representante do Corpo discente 

Emília Rodrigues Alcântara 
Representante do Corpo Técnico 

Administrativo 

Helder da Silva Carvalho 
Representante da sociedade civil 

organizada 

 

Esta distribuição de membros por segmento está em consonância com o regimento 

interno da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade Ibmec–MG, que por sua vez 

está detalhado abaixo neste documento. 

REGULAMENTO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)  

Norma 024: Regulamento da Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 

Art. 1º. A Comissão Própria de Avaliação – CPA é responsável pela condução dos processos de 

avaliação internos, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelos órgãos 

do Ministério da Educação, obedecidas as seguintes diretrizes: 

 

I – constituição por ato do dirigente da instituição, assegurada a participação de todos os 

segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada, e vedada a composição 

que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos; 

 

II – atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na 

instituição; 
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III – ampla divulgação de sua composição e de suas atividades. 

 

Art. 2º. A CPA é constituída: 

 

I - pelo Procurador Institucional; 

II – por um docente; 

III - por um discente; 

IV – por um funcionário do corpo técnico-administrativo; 

V – por um representante da sociedade civil organizada. 

 

§1º. Os membros da CPA são escolhidos e nomeados pelo dirigente da instituição, com ampla 

divulgação à comunidade acadêmica. 

§2º Um dos membros da CPA é nomeado, pelo dirigente da instituição, como presidente da 

Comissão. 

§3º O mandato dos membros da CPA é de 3 (três) anos, podendo haver renovação. 

 

Art. 3º. São atribuições da CPA: 

 

I – Conduzir os processos de autoavaliação institucional, zelando pelo envolvimento da 

comunidade acadêmica; 

 

II – Analisar os resultados dos processos de autoavaliação institucional, apontando pontos 

fortes, pontos de melhoria e possíveis encaminhamentos; 

 

III – Divulgar as análises dos resultados do processo de autoavaliação institucional e das 

avaliações externas para a comunidade acadêmica; 

 

IV – Elaborar, anualmente, o relatório de autoavaliação institucional e encaminhá-lo ao Diretor 

Geral, de forma a subsidiar o planejamento e ações acadêmico-administrativas de melhoria;  

 

V – Acompanhar a implantação de ações acadêmico-administrativas de melhoria institucional; 

 

VI – Exercer outras atribuições que lhe sejam previstas em lei. 
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A CPA se reunirá, ordinariamente, duas vezes por semestre e, extraordinariamente, sempre que 

necessário, mediante convocação pelo Presidente. 

 

A página da CPA, no site do Ibmec - MG, estabelece uma comunicação imediata com a 

comunidade, a partir de projetos implementados considerando as autoavaliações realizadas. O 

link da página é: https://www.ibmec.br/mg/cpa  

  

2 -  METODOLOGIA  

 

Os procedimentos de avaliação têm por objetivo principal acompanhar continuamente o 

planejamento estratégico da Instituição e o Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) sob 

vários aspectos, tais como: a gestão acadêmico-administrativa, as condições de infraestrutura 

oferecidas (laboratórios, salas de aula, biblioteca, áreas de conveniência, serviços de 

atendimento ao aluno, dentre outros) e serviços prestados aos docentes e discentes. Para tanto, 

são realizadas semestralmente, sob a coordenação da CPA, as Pesquisas Institucionais, as quais 

envolvem corpo docente, discente e técnico-administrativo da Faculdade. 

A Pesquisa Institucional contém indicadores destinados a avaliar diversos aspectos do 

cotidiano de cada segmento da comunidade acadêmica. Para cada quesito avaliado pela 

pergunta, é atribuída, pelo respondente, uma nota de 0 a 10. Além disso é medido o nível de 

satisfação. Na tabela abaixo estão os indicadores avaliados: 

Parâmetro 

NPS 

Professores 

Salas de aula 

Laboratórios e equipamentos 

Biblioteca – acervo 

Biblioteca – atendimento 

Eventos acadêmicos 

Estágios, TCC e PIs 

Casa 

Portal Web 

Coordenadores 

NAA/Secretaria 

Carreiras 

Informática 

https://www.ibmec.br/mg/cpa
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Serviços de alimentação 

Estacionamento 

Instalações Gerais 

Programas internacionais 

Custo\benefício 

NAF 

Admissões 

Proposta Internacional 

Satisfação com boleto online 

Respostas 

 

A Faculdade inspirou-se numa metodologia de medição de satisfação intitulada Net 

Promoter Score (NPS) ®Net Promoter, Net Promoter system e NPS são marcas registradas da 

Bain & Company, Inc.,Satmetrix Systems, Inc. e Fred Reichheld. Ele retrata o Índice Líquido 

de Promotores, ou traduzindo livremente, a taxa de recomendação. O NPS vem sendo 

crescentemente adotado por diversos segmentos comerciais e empresariais no intuito de medir a 

satisfação com seus serviços. É uma métrica simples e direta, auferida a partir de uma pergunta 

igualmente simples e direta: “Você nos recomendaria a um amigo? ”. 

O NPS é baseado na perspectiva fundamental de que os indivíduos de uma organização 

podem ser divididos em três grupos: promotores, passivos e detratores, a partir de uma única 

pergunta: “O quanto, de 0 a 10, você recomendaria nossos serviços a um amigo? ”. 

Os promotores são os que atribuem 9 ou 10, os passivos 7 ou 8 e os detratores atribuem 

notas de 0 a 6. Para calcular o NPS, a porcentagem de detratores é subtraída da porcentagem de 

promotores. O indivíduo passivo não entra no cálculo, sendo considerado satisfeito, mas não 

um entusiasta do serviço. 

Assim, um NPS de 10%, por exemplo, significa que o percentual dos que deram 9 ou 10 

ultrapassam em 10 pontos o percentual dos que deram notas de 0 a 6. O NPS pode, 

evidentemente, ser negativo, caso os detratores sejam mais numerosos do que os promotores. 

Um NPS -15%, por exemplo, denota que o percentual de indivíduos que deram nota de 0 a 6 

ultrapassa em 15 pontos o percentual dos que deram nota 9 ou 10. 

Essa medição contribui para uma compreensão melhor de como está o nível de serviço 

prestado pela instituição. 

Os alunos, adicionalmente, também avaliam o desempenho de cada professor, ao final 

de cada semestre, seguindo a mesma metodologia baseada no NPS.  
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Os membros da CPA realizam uma sensibilização com alunos e professores em cada 

sala de aula, sobre a relevância das informações coletadas na Pesquisa Institucional para o 

planejamento de ações acadêmicas e operacionais. Além disso, é enviada para cada aluno um 

comunicado, explicando os objetivos da Pesquisa Institucional. 

Os resultados das Pesquisas Institucionais são consolidados e entregues aos 

Coordenadores de Curso, à Coordenação Geral de Graduação e ao Diretor Executivo, servindo 

de subsídio para o planejamento das ações acadêmicas. Além disso, as avaliações que os alunos 

fazem de seus professores (que tem peso de 50% na nota e é realizada na pesquisa Institucional 

no mês de maio), são computadas juntamente com outros 2 indicadores. Um deles é a avaliação 

realizada pelo Coordenador (que corresponde a 30% da nota) que avalia desempenho do 

professor e é realizada entre os meses de maio a junho. O terceiro item no IDEA (Índice de 

Desempenho Acadêmico) é a de produção científica (correspondente a 20% da nota). Juntos, 

todos os itens comporão a média do IDEA. É importante destacar que serão consideradas 

produções acadêmicas os trabalhos e artigos publicados em congressos, revistas, livros ou 

jornais.   

Após o cálculo da nota do IDEA, o professor é ranqueado com todos os demais 

professores do Ibmec-MG, recebendo conceitos de acordo com sua pontuação. 

A – 20% dos professores com maior nota 

B – 50% com maiores notas depois do índice A 

C - 20% com maiores notas depois do índice B 

D – 10% com menores notas 

 

3 - DESENVOLVIMENTO 

 

EIXO 1: Planejamento e Avaliação Institucional   

 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação Institucional 

 

Processos de autoavaliação são importantes em qualquer organização e, sobretudo, em 

Instituições de Ensino Superior. A autoavaliação permite o autoconhecimento pelo qual a 

comunidade acadêmica é convidada e tem subsídios para definir e redefinir metas, além de 
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traçar estratégias para o aprimoramento contínuo do objetivo de prestar educação com 

excelência. 

3.1 Ações de Avaliação Realizadas em 2018 

Avaliação dos docentes pelos discentes  

A avaliação é semestral, e é realizada para avaliar a atuação do corpo docente, sempre 

conduzidas pela Comissão Própria de Avaliação. Durante essas avaliações, são analisados os 

aspectos gerais das disciplinas e o desempenho dos professores. Os alunos recebem um e-mail 

com o link para a realização das avaliações. Todos os alunos são previamente informados sobre 

os itens a serem avaliados.  

Os coordenadores de cada curso analisam cuidadosamente os resultados. Por fim, é 

gerado um relatório com informações consolidadas organizadas por desempenho, por docente e 

por turma. Os problemas detectados quanto aos procedimentos metodológicos e didático-

pedagógicos, são discutidos amplamente nas reuniões de colegiados e nos encontros de 

professores e coordenadores. 

O corpo discente avalia sistematicamente cada disciplina inscrita uma vez por semestre 

letivo, portanto ocorrendo, a cada ano, duas avaliações. As avaliações do Corpo Docente 

ocorrem nos seguintes períodos: no primeiro semestre em meados de Maio e no segundo 

semestre em meados de Novembro. 

Avaliação da Coordenação pelos docentes 

 A avaliação é realizada anualmente. Os professores da Faculdade Ibmec-MG avaliam a 

coordenação de seus respectivos departamentos. É realizada uma avaliação por ano, no mês de 

junho, sempre conduzida pela Comissão Própria de Avaliação. Os professores recebem um e-

mail com o link para acessar o questionário de avaliação dos coordenadores. Os professores 

avaliam a coordenação sempre no intuito de gerar informações que propiciem à direção da 

Faculdade Ibmec-MG e aos respectivos coordenadores identificar uma direção, um padrão de 

conduta, que venha a responder satisfatoriamente a todo tipo de demanda dos professores da 

Instituição. O resultado desta avaliação é entregue diretamente a Diretoria Executiva para 

tratativa individual com cada coordenador, dos aspectos a serem alterados ou trabalhados. 

 

Avaliação Institucional pelos discentes  
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A avaliação é semestral, e são avaliadas a Coordenação de Curso, Secretaria Acadêmica, 

os Professores, Processo de Matrícula, Salas de Aula, Laboratórios e Equipamentos, Biblioteca 

(acervo e atendimento), os eventos acadêmicos, Estágios, TCC, Casa, o Carreiras, 

Cyber/Informática e Instalações gerais, Estacionamento, Serviços de alimentação, Programas 

Internacionais, Custo/benefício, Proposta Internacional e Satisfação com Boleto Online. A 

avaliação é realizada pela medição de satisfação NPS (Net Promoter Score), que é a taxa de 

recomendação da instituição.  

Os resultados sistematizados são divulgados, através de cartazes, aos segmentos internos, 

e amplamente discutidos, quando são indicadas formas de intervenção, objetivando mudanças 

e melhorias da Instituição como um todo, e de cada uma de suas partes. 

 

Avaliação Institucional pelos docentes  

 

A avaliação é anual, e são avaliadas a Biblioteca, Secretaria, Intranet, Auxiliar de Andar, 

Help Desk, Recursos Humanos, Salas de Aula, Sala dos Professores, Laboratórios de 

Informática e das Engenharias e Infraestrutura do prédio.  

A autoavaliação visa à implantação de uma cultura de avaliação num processo reflexivo, 

sistemático e contínuo sobre a realidade institucional. A informação e divulgação, de forma 

ampla e segura, dos dados obtidos por meio dos diferentes instrumentos, aos segmentos da 

Faculdade para acesso de todos os funcionários, garantem a democratização das ações e uma 

gestão profissional e eficaz. As orientações e instrumentos propostos na avaliação do Ibmec-

MG baseiam-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES).  

Os resultados sistematizados são divulgados, através de cartazes, aos segmentos internos, 

e amplamente discutidos, quando são indicadas formas de intervenção, objetivando mudanças e 

melhorias da Instituição como um todo. 

Assim, a avaliação é uma poderosa ferramenta de adequação entre o idealizado e o 

concretizado, criando condições para reflexão coletiva sobre as ações institucionais e 

promovendo a qualidade da oferta educacional em todos os indicadores do NPS. 

 

EIXO 2: Desenvolvimento Institucional  
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Dimensão 1: A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

 

As diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) ano 2016-2020 

apresentam como recursos norteadores a missão, os princípios e a visão da Instituição.  

 A Faculdade Ibmec-MG tem como missão empoderar nossos alunos para que possam 

atingir seus objetivos educacionais e de carreira.  

Diante das novas perspectivas de crescimento nacional, cuja alavancagem se evidencia 

nas políticas públicas de desenvolvimento nacional, a Faculdade Ibmec-MG, tem como visão 

tornar-se um dos principais grupos educacionais brasileiros, reconhecidos pela alta qualidade e 

inovação, oferecendo padrão acadêmico internacional, focado no sucesso profissional de seus 

alunos. 

Entendendo como missão a sua função social, esta se expressa em: realizar ensino de 

qualidade e inovador, para a formação integral e continuada de profissionais competentes 

desenvolvendo capacidade empreendedora mediante o oferecimento de ensino de qualidade, 

para atuar como agentes transformadores da realidade empresarial e social brasileira e  

empoderar estudantes a atingir seus objetivos, encontrar sucesso e fazer contribuições 

inspiradoras para a nossa comunidade global. 

          A missão está baseada na dimensão ensino e extensão. Delas dependem a qualidade dos 

serviços prestados pela Faculdade Ibmec-MG, enfatizando igualmente uma relação com a 

realidade socioeconômica da qual a instituição é uma participante ativa. 

Mesmo não sendo missão principal da Faculdade Ibmec-MG, a pesquisa acadêmica é 

incentivada como forma de promover a excelência acadêmica na formação do alunado.  

 

Valores TEACH  

No esforço de atingir a nossa visão e satisfazer as necessidades dos nossos alunos, 

compartilhamos: 

  

(T)rabalho em equipe: colocamos nossa equipe em primeiro lugar, apreciamos diversos 

pontos de vista, assumimos intenções como positivas, colaboramos e comunicamo-nos 

abertamente. 
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(E)nergia: movemo-nos rapidamente, aprendemos com nossos erros, construímos um 

espírito positivo e sempre buscamos um caminho melhor. 

  

(A)propriação: temos sentimento de propriedade e iniciativa, demonstramos coragem 

quando nos pronunciamos e agimos com integridade em tudo o que fazemos. 

  

(C)omunidade: trabalhamos com um senso compartilhado de responsabilidade e 

propósito, e enriquecemos colegas, alunos e a ampla comunidade que servimos. 

  

(H)eart: servimos nossos alunos e uns aos outros com paixão, respeito, cuidado e 

acolhimento. 

 

Ética 

Cumprimos sempre e integralmente a legislação em vigor. A Instituição não abre mão 

desse princípio e vai além. Para nós, atuar com ética significa garantir justiça e igualdade de 

direito e oportunidades em todos os processos de decisão. Agindo assim, esperamos que os 

nossos profissionais valorizem a imagem da organização perante seus parceiros, o mercado e a 

opinião pública. No longo prazo, esse comportamento preserva ativos valiosos e arduamente 

conquistados, como o nome, a reputação e a marca da empresa. 

 

Geração de resultados 

Buscamos a superação do nosso desempenho em todas as dimensões, procurando atingir 

os melhores resultados acadêmicos e gerando resultados econômicos sadios. Essa busca 

depende de manter o foco no que é essencial para a Instituição. Concentramos esforços em 

fornecer serviços de educação de primeiro nível, superando os padrões estabelecidos pelo setor. 

Com o reconhecimento de nossa excelência, temos condições de remunerar adequadamente os 

acionistas e colaboradores, atraindo e motivando talentos. 

 

Meritocracia 

A Faculdade Ibmec-MG oferece oportunidades de crescimento pessoal e profissional para 

todos os seus colaboradores. Selecionamos profissionais qualificados que encontram aqui um 

ambiente que desafia e que permite a todos desenvolver as suas habilidades. Cada colaborador 

é continuamente avaliado de acordo com critérios justos e transparentes. O processo é 

conduzido por líderes cuja missão é identificar talentos, capacitá-los e recompensar o seu 

desempenho em função da sua contribuição para os objetivos da organização. 
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Transparência 

A Instituição pratica a transparência em todos os seus atos. Perseguimos a coerência entre 

o discurso e a prática, por meio de processos de comunicação claros e objetivos. Acreditamos 

que o fluxo de informações constante e transparente venha a favorecer o compartilhamento de 

dados, facilita as tomadas de decisão e previne conflitos. 

Além destes critérios, a Faculdade Ibmec-MG estabelece estratégias para atingir suas 

metas e objetivos, especificando a organização didático-pedagógica que serve de eixo para um 

trabalho coeso, coerente, inovador e que promove a articulação das suas diversas ações. Para 

tanto, os projetos pedagógicos de cada curso têm que estar articulados ao Projeto Pedagógico 

Institucional da Faculdade Ibmec-MG, considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais e 

dentro de uma perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar. Nesse sentido os nossos objetivos 

são estes, abaixo elencados. 

 

 Promover a qualidade dos cursos e serviços oferecidos;  

 Consolidar programas de pesquisa e de iniciação científica; 

 Expandir os programas de extensão e ação comunitária; 

 Estimular o clima de bem-estar organizacional; 

 Adequar, permanentemente, a gestão acadêmica e organizacional em resposta às novas 

realidades; 

 Consolidar e atualizar a infraestrutura física e tecnológica; 

 Consolidar a avaliação institucional; 

 Aperfeiçoar o apoio ao discente. 

 Criação de cursos de graduação e de pós-graduação.  

 Promover a qualificação docente.  

Esses objetivos são desdobrados em metas que visam possibilitar a sua consecução e 

melhor atender à missão institucional. A Faculdade Ibmec-MG busca trabalhar sempre com os 

melhores recursos humanos disponíveis, voltados ao desenvolvimento do conhecimento e à 

formação de profissionais competentes e futuros líderes na sociedade. Visando aprimorar seu 

processo de ensino e aprendizagem, definimos metas que possibilitem a efetivação dos 

objetivos que pretendemos atingir e que estão expostos acima. As metas propostas evidenciam-

se como a quantificação dos objetivos postulados e, neste sentido, estão associadas a objetivos 

específicos, conforme segue: 
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 Rever e adequar continuamente os Projetos Pedagógicos de cada curso. 

 Rever e adequar continuamente os currículos, programas, ementas e bibliografias. 

 Promover cursos de aprofundamento e atualização nas diversas áreas do conhecimento.  

 Desenvolver um programa de qualificação e atualização didático-pedagógica dos 

professores e capacitação do corpo administrativo.  

 Realizar uma atualização sistemática dos serviços e do acervo da biblioteca.  

 Reforçar a interação entre as atividades de ensino, extensão e ação comunitária.  

 Estimular a Pesquisa e a Iniciação Científica. 

 Aprofundar programas de extensão e ação comunitária.  

 Estimular o compromisso social com as comunidades carentes.  

 Apoiar projetos estimuladores do exercício da cidadania.  

 Atender da melhor maneira ao PROUNI – Programa Universidade para Todos.  

 Estimular o clima de bem-estar organizacional.  

 Oferecer programas de formação continuada.  

 Estimular o bom relacionamento interpessoal e intersetorial.  

 Adequar a gestão acadêmica e organizacional em resposta às novas realidades.  

 Melhorar os sistemas de gestão acadêmica e de desempenho dos serviços.  

 Normatizar as rotinas dos processos operacionais internos.  

 Incrementar as parcerias acadêmicas com empresas do setor tecnológico.  

 Aperfeiçoar continuamente o parque de equipamentos dos laboratórios de computação.  

 Promover a atualização continua dos softwares de apoio didático.  

 Realizar diagnóstico institucional para melhoria do ensino e dos serviços prestados.  

 Dar continuidade à avaliação das coordenações de curso, corpo docente, corpo técnico 

administrativo, nos processos de autoavaliação dos cursos.  

 Garantir o processo de avaliação da Instituição.  

 Aperfeiçoar o apoio ao discente.  

 Aperfeiçoar o programa de monitoria.  

 Aprimorar o apoio à colocação profissional.  

 Estimular a qualificação docente.  

 Capacitar didática e pedagógica do quadro docente.  

 Melhoria constante das instalações físicas.  

 Manter as instalações físicas, assegurando conformidade com a Portaria 1679/99.  

 Investir em novas instalações da instituição.  
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Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

A Faculdade Ibmec-MG compreende que a Instituição é o lugar onde, por excelência, 

encontram-se diversas culturas. Essa diversidade necessita de um olhar que consiga, além de 

valorizar as diferenças, entendê-la no âmbito pedagógico, da ação educativa pertinente à 

unidade escolar. Partindo dessa premissa, a Faculdade Ibmec-MG traz consigo esta 

preocupação. Assim sendo, julgamos ser de extrema relevância ressaltar o papel de seus 

agentes não na homogeneização, mas na valorização das diferenças e na percepção da 

importância do coletivo e da interdependência entre os sujeitos para a construção de uma 

formação profissional ética, preocupada com a dinâmica e a inclusão social.  

Preocupada com a dinâmica e a inclusão social, a Faculdade Ibmec-MG aderiu ao 

Programa Universidade para Todos – PROUNI, onde oferece bolsas integrais e parciais (50%) 

para os alunos encaminhados pelo programa. Desde a primeira entrada de alunos beneficiados 

pelo PROUNI, a Instituição, preocupada com a qualidade do ensino e com as condições de 

permanência dos alunos oriundos do programa, tem investido no aumento do acervo 

bibliográfico. Do ponto de vista Institucional, este programa tem uma relevância particular ao 

não apenas permitir a inclusão de alunos carentes ao sistema escolar de nível superior de 

qualidade, como também ao promover um importante intercâmbio sócio-econômico e cultural 

entre dois “Brasis”  distintos. O contato entre alunos, cuja história e a realidade são tão 

diferentes, permite a ambos o aprendizado de valores importantes para a  vida profissional e a 

prática da cidadania, estimulando valores como a solidariedade, a cooperação e a compreensão 

das diferenças, dentre outros. 

A Faculdade Ibmec-MG, elaborou uma política de bolsa de estudo de forma a atender a 

crescente demanda social e incentivar ao mérito acadêmico. São bolsas parciais como: bolsas 

vestibulares e bolsas por mérito-acadêmico.  

As Bolsas vestibulares são 10 unidades distribuídas para cada curso.  Os ingressantes 

aprovada via vestibular que se classificaram no processo seletivo em 1° (primeiro) lugar 

receberão 80% de desconto no valor da mensalidade. Do 2º ao 5º (quinto) lugares, serão 

beneficiados com 60% de desconto no valor da mensalidade durante o 1° período (semestre).  

Os ingressantes aprovada via vestibular que se classificaram no processo seletivo do 6° (sexto) 

ao 10º (décimo) lugar, serão beneficiados com 30% de desconto no valor da mensalidade 

durante o 1° período. 

           Será elaborado um ranking por turma (Exemplo: turma 2B ECO/ADM, independente do 

curso do aluno) no qual os 03 (três) melhores alunos, com média igual ou superior a 85% de 

aproveitamento. Para participar do Ranking o aluno deverá estar matriculado em pelo menos 



IBMEC MG – R. Rio Grande do Norte 300 – Funcionários – Belo Horizonte, MG. 

 

 

18 

80% da carga horária do período na mesma turma. É possível que para algumas turmas a 

porcentagem de 80% não seja um número inteiro, e nestes casos será utilizada uma regra 

simples de arredondamento, conforme quadro abaixo.     

                                 

Nº Disciplinas 80% Arredondamento 

3 2,40 2 

4 3,20 3 

5 4 4 

6 4,8 5 

7 5,6 6 

 

As bolsas serão distribuídas de acordo com a tabela abaixo. Em caso de empate, o desempate se 

dará com base na frequência de cada um, sendo o beneficiário da bolsa aquele que tiver o 

menor número de faltas. Permanecendo o empate, será considerada a média do semestre 

anterior ao que está sendo avaliado. No caso do semestre anterior ser o 1º período, será 

considerada a média do processo seletivo. 

 

Posição por turma Bolsa 

1º lugar Bolsa de 30% 

2º lugar Bolsa de 20% 

3º lugar Bolsa de 10% 

 

Alunos que obtiveram nota final composta pela AS (Avaliação Substitutiva) e PS (Prova 

Substitutiva) não concorrerão ao Ranking. 

PROUNI 

 

O Ibmec-BH está credenciado no Prouni – Programa Universidade Para Todos que tem como 

finalidade a concessão de bolsas de estudos de 100% e bolsas parciais de 50% para cursos de 

graduação em instituições de ensino superior privadas.  

Condições:  

- Isenção: de 100% do valor da mensalidade vigente.  

- Isenção: de 50% do valor da mensalidade vigente.  

 

Quem pode participar:  
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 - Brasileiros não portadores de diploma de ensino superior que tenham participado do 

último Enem;  

 - Quem cursou o Ensino Médio completo em escola pública ou em escola privada na 

condição de bolsista integral;  

 - Portador de necessidades especiais;  

 - Para bolsas integrais - quem possua renda per capita familiar de, no máximo, 1,5 (um e 

meio) salários mínimos.    

 - Para bolsas parciais de 50% - quem possua renda per capita familiar de, no máximo, 3 

(três) salários mínimos. 

          A Instituição objetiva formar profissionais que entendam e transformem o ambiente que 

os cerca no sentido de uma promoção para uma melhor qualidade de vida e que utilizem seus 

conhecimentos no sentido de minimizar os efeitos das diferenças sócio-econômicas para o 

crescimento das organizações e para o bem-estar social.  

 

Mostra de Responsabilidade Social 2018  

 

 Durante o mês de setembro, o Ibmec integrou a programação da Campanha de 

Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, iniciativa promovida anualmente pela 

Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). Como resultado, as 

unidades Rio de Janeiro e Minas Gerais foram contempladas, em 2017, com o selo "Instituição 

Socialmente Responsável". 

Entre os dias 17 e 22 de setembro de 2018, o Ibmec promoveu mais uma edição da 

Mostra de Responsabilidade Social. O evento tem como objetivo reunir ações e serviços à 

comunidade em um dia de atividades. Por meio do evento, a faculdade pode apresentar ao 

público todos os projetos e programas de extensão realizados em conjunto com alunos, além de 

debaterem ações sociais e demais assuntos referentes à temática. Além de prestar serviços à 

comunidade, a Mostra agrega alunos, professores e demais pessoas interessadas em fazer a 

diferença e transformar a teoria em prática - tudo por um mundo melhor e objetivando sempre o 

alcance de uma sociedade mais justa e igualitária para todos. 

Em 2018, a Mostra promoveu campanhas e palestras voltadas à conscientização social. 

Conheça os projetos sociais e programas de extensão promovidos pelo Ibmec: 
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Arrecadações: 

Itens arrecadados: Livros e revistas, roupas, cobertores e afins, alimentos não perecíveis, 

itens de higiene pessoal. 

Onde: Caixas de coleta no Foyer. 

Quando: 17 a 22 de setembro 

 

Setembro Amarelo: 

Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização e prevenção ao suicídio e o Ibmec 

aderiu ao movimento. 

Onde: Informações no stand do Ibmec Social no Foyer. 

Quando: 17 a 22 de setembro 

Mostra de projetos: 

Exposição de projetos desenvolvidos pelo Núcleo Ibmec Social no segundo semestre de 

2018. 

Onde: Foyer 

Quando: 17 a 22 de Setembro 
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Visita Guiada 

Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, instituição pioneira no amparo e assistência para 

crianças deficientes, carente e com paralisia cerebral. 

Onde: Saída do ônibus na porta do Ibmec. 

Quando: 19 de setembro às 12h30, retorno às 16h. 

Inscrição: Link no Instagram @ibmecsocialmg 

 

Palestra sobre Empreendedorismo 

Renato Badaró: Ex-aluno do Ibmec, especialista em planejamento estratégico e Sócio do 

Mercado da Boca. 

Carolina Antunes e Gabriela Crego: Empreendedoras Sociais, Co-Fundadoras do NAAÇÃO, 

Clube de Impacto Social. 

Onde: Anfiteatro 2A1 

Quando: 20 de setembro de 18h às 20h 

Inscrição: Link no Instagram: @ibmecsocialmg 

 

 

EIXO 3: Políticas Acadêmicas  

 

Dimensão 2: Política para o Ensino, Extensão e Pesquisa  

 

Política de ensino 
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A Faculdade Ibmec-MG tem como política para ensino o oferecimento de cursos 

concebidos a fim de que os egressos tenham sólida formação para o mercado de trabalho, 

formação está amparada por embasamento teórico e prático que possibilite condições de 

adquirir uma visão abrangente da realidade em que os profissionais atuarão.  

A Faculdade Ibmec-MG, ciente das suas responsabilidades sociais, tem por finalidade a 

transformação da realidade onde está inserida, através da geração e difusão do conhecimento, 

orientando suas ações de acordo com os paradigmas de excelência e qualidade almejados pelas 

organizações e pela sociedade. Em consonância com tal finalidade, acreditamos que estruturar a 

proposta pedagógica pressupõe traduzir princípios ideológicos, filosóficos, políticos, 

econômicos e pedagógicos em normas de ação, ou seja, em prescrições educativas na forma de 

um instrumento que guie e oriente a prática educativa cotidiana. Isto cria a identidade da 

instituição. 

As atividades educativas respondem a finalidade intencional e necessitam de um plano de 

ação determinado. Entendemos que estas atividades são todas aquelas promovidas pela 

Instituição e que estão relacionadas com as atividades acadêmicas, que acontecem dentro do 

espaço escolar ou fora dele. Os agentes educativos são, portanto, a própria comunidade 

acadêmica considerada como um todo, o corpo docente das instituições educacionais, 

coordenadores, diretores, funcionários e alunos. Dessa forma, essas atividades educativas estão 

a serviço do projeto político-pedagógico institucional. 

As políticas para o ensino encontram-se ratificadas nos projetos pedagógicos dos cursos, 

fundamentadas em pesquisas e estudos realizados a partir de dados e informações obtidos junto 

a órgãos e institutos de pesquisa públicos e privados, de artigos, teses e livros sobre o perfil das 

regiões brasileiras, bem como nas experiências educacionais consolidadas dentro da Faculdade 

Ibmec-MG.  Essas pesquisas revelaram-se necessárias à definição e a formatação dos 

pressupostos e preceitos a serem praticados pela Instituição, ao mesmo tempo em que 

reforçaram a definição curricular de cada curso. 

Essas políticas fundamentam-se em um processo educativo que busca favorecer o 

desenvolvimento de profissionais capacitados para atenderem às necessidades e expectativas do 

mercado de trabalho e da sociedade, com competência para formular, sistematizar e socializar 

conhecimentos em suas áreas de atuação. São princípios básicos dessas políticas: 

 

 A formação de profissionais na área de Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias e 

Arquitetura. 
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 O cuidado e atenção às necessidades da sociedade e região no que concerne à oferta 

de cursos e programas para a formação e qualificação profissional. 

 A valorização e priorização de princípios éticos. 

 A flexibilização dos currículos, de forma a proporcionar ao aluno a maior medida 

possível de autonomia na sua formação acadêmica. 

 A atualização permanente dos projetos pedagógicos, levando-se em consideração as 

Diretrizes Curriculares e as demandas da região onde a Instituição está inserida. 

 

Políticas de extensão e pesquisa 

A extensão, para a Faculdade Ibmec-MG, evidencia-se como uma maneira de aproximar a 

Instituição e a sociedade de uma forma integrada. A Instituição, através da extensão, aplica os 

conhecimentos adquiridos a partir do ensino e da pesquisa, transferindo-os para a sociedade na 

medida de suas necessidades. Portanto, a apreensão das demandas e das necessidades da 

sociedade é que irão orientar a produção e o desenvolvimento de novas atividades. Esse 

processo recíproco é importante à medida que caracteriza uma relação dinâmica entre a 

Faculdade Ibmec-MG e o seu meio social. A extensão encontra na Instituição seu primeiro 

contato, idealizado a partir da realização de atividades complementares institucionalmente 

definidas, adequadas e integradas aos cursos, caracterizando-se no estímulo inicial à descoberta 

da extensão pelo discente. 

A extensão se estrutura segundo uma hierarquia, que se inicia com os programas de 

extensão, que funcionam como grandes linhas norteadoras do programa e sob os quais se 

inserem os projetos de extensão e, sucessivamente, as atividades e ações que reúnem a 

participação e o comprometimento institucional através do seu corpo docente, discente, técnico 

administrativo e o grupo gestor da Instituição. 

Dentro dessa perspectiva, a Faculdade Ibmec-MG incentiva a investigação científica 

através de diversos mecanismos institucionais.  A modalidade de estágio interno é um exemplo, 

através do qual se pretende elaborar projetos visando a descoberta de novas tecnologias e 

estabelecer contato com agências financiadoras de atividades de investigação. Outras atividades 

de extensão são freqüentes, como a participação em encontros, palestras, visitas técnicas, 

sempre articuladas com as disciplinas e a coordenação do curso. As modalidades de articulação 

entre estas duas atividades ocorrem no cotidiano da vida universitária de formas variadas. Ao 

ingressar na faculdade grande parte dos alunos ainda não trabalha. Os primeiros contatos 

surgem através das oportunidades de estágios extracurriculares oferecidos pelas empresas à 

nossa Instituição. Através do Ibmec Carreiras, são firmados contratos com empresas e, assim, é 
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possível que os alunos desfrutem de experiências profissionais, construindo um elo entre a vida 

acadêmica e a vida profissional. Neste sentido, a Faculdade Ibmec-MG incentiva a pesquisa e a 

extensão, principalmente através: 

 Do cultivo da atividade científica e do estímulo ao pensar crítico em qualquer atividade 

didático-pedagógica.  

 Da manutenção de serviços de apoio indispensáveis, tais como a biblioteca, a 

documentação e a divulgação científica.  

 Da formação de pessoal em cursos de pós-graduação.  

 Da concessão de bolsas de estudos ou de auxílios para a execução de projetos 

específicos de interesse social e institucional.  

 Da realização de convênios com entidades patrocinadoras de pesquisa, extensão e ação 

social.  

 Do intercâmbio com instituições científicas e sociais.  

 Da programação de eventos científicos e participação em congressos, simpósios, 

seminários e encontros.  

 Da participação dos discentes nos projetos idealizados para o curso.  

 Da oferta de atividades de extensão de diferentes modalidades.  

 Do estabelecimento de diretrizes de valorização da participação do aluno em atividades 

extensionistas.  

 

A política de pesquisa e extensão na Faculdade Ibmec-MG assenta-se na percepção de 

que a investigação científica, a extensão e a responsabilidade social não se caracterizam apenas 

como instrumento de integração e fortalecimento do ensino, mas também, e, sobretudo, como 

uma forma de renovação do conhecimento e de prática social. A participação em projetos de 

iniciação científica e de extensão tem um importante papel na formação do aluno, no despertar 

e aprimorar de qualidades que se refletem no preparo de um profissional capacitado a enfrentar 

os problemas do dia-a-dia. Todas as atividades de extensão e pesquisa realizadas na Faculdade 

Ibmec- MG estão dentro do CEI – Centro de Empreendedorismo e Internacionalização. Segue 

tabela com a relação dos projetos de extensão e pesquisa que são realizados na Faculdade 

Ibmec-MG: 
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Nome do 

Projeto 

Descrição 

Resumida do 

Projeto 

Curso Responsável 

pelo Projeto 

Quantidade 

Participantes 

Atlética 

(membros 

efetivos) 

Desenvolver 

atividades no setor 

de esportes e 

entretenimento. 

Alunos em geral Fernando 

Tavares 

45 

Cemec Prover 

conhecimento 

técnico aos seus 

integrantes visando 

a complementação 

de sua formação 

acadêmica e 

profissional e 

difundir 

conhecimentos 

sobre temas ligados 

ao mercado de 

capitais. 

Alunos em geral Marcos Antônio 

de Camargos 

11 

Equipe de 

Arbitragem 

Ibmec/MG 

Disseminar prática 

no processo de 

arbitragem e 

proporcionar aos 

alunos vivência na 

área mediante 

desenvolvimento 

de competências 

em escrita, 

estratégia e 

oratória. 

Alunos de Direito Guilherme 

Carvalho 

Monteiro de 

Andrade e 

Hélio de 

Oliveira 

Barbosa 

15 

Grupo de 

Estudos – Grupo 

Grupo de estudos 

de comércio 

Alunos em geral Frederico 

Martini 

35 
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Nações exterior e logística 

internacional.  

Grupo de 

Estudos – 

Liberalismo e 

Democracia 

Grupo de estudos 

de temática liberal.  

Alunos em geral Adriano 

Gianturco e 

Lucas 

Azambuja 

33 

Grupo de 

Estudos – 

Política 

internacional e 

segurança – 1º 

semestre 

Grupo de estudos 

de relações 

internacionais.  

Alunos de RI Oswaldo Dehon 2 

Grupo de 

Estudos – 

Política Nuclear 

– 2º semestre 

Grupo de estudos 

de relações 

internacionais.  

Alunos de RI Oswaldo Dehon 2 

Grupo de 

Estudos de 

Arbitragem e 

Mediação da 

Faculdade 

Ibmec/MG 

Disseminar o 

estudo dos 

institutos da 

arbitragem e 

mediação. 

Alunos de Direito Guilherme 

Monteiro de 

Andrade e 

Hélio Barbosa 

15 

Grupo de 

Estudos 

Desenvolvimento 

de Compósitos 

Desenvolver 

compósitos a partir 

de material 

reciclado. Os 

protótipos deverão 

ter aplicabilidade 

comprovada na 

engenharia e 

possuírem algum 

diferencial (design, 

comportamento 

mecânico 

Alunos de 

Engenharia 

Paulo Henrique 

Campos Prado 

Tavares 

4 
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satisfatório e 

condizente com as 

normas técnicas, 

resistência à 

umidade, chamas, 

etc...) 

Grupo de 

Estudos 

Desenvolvimento 

de Produtos 

Desenvolver 

Produtos/Protótipos 

para soluções em 

engenharia 

Alunos em geral Carlos Miranda 3 

Grupo de 

Estudos em 

Liberalismo: 

Finanças 

Públicas e 

Desenvolvimento 

Grupo de estudos 

que aborda 

questões 

econômicas e de 

Direito Tributário 

como entravaes ao 

desenvolvimento 

brasileiro 

Alunos do 

Direito/Economia 

e Administração 

Paulo Adyr 

Dias do Amaral 

7 

Grupo de 

Estudos em 

Direito 

Processual Civil 

Grupo de estudos 

sobre temáticas 

ligadas ao Processo 

Civil Brasileiro  

Alunos do 

Direito 

Flávio Barbosa 

Quinaud Pedron 

24 

Núcleo de 

Negociações 

Desenvolver 

competências em 

negociação. 

Alunos em geral Luciana Grandi 35 

Grupo de 

Estudos 

Processos de 

Fabricação - 

Estudo da 

cerveja 

Estudar de 

processos de 

fabricação 

Alunos de 

Engenharia 

Paulo Henrique 

Campos Prado 

Tavares e 

Carlos Alberto 

Silva Miranda 

16 

Ibmex 

Consultoria Jr. 

Desenvolver o 

aluno por meio de 

projetos de 

Alunos em geral Fernando 

Tavares 

60 
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consultoria para 

pequenas e médias 

empresas. 

Laboratório de 

Análise de 

Ambiente de 

Negócios 

Fornecer aos 

alunos capacidade 

de análise tanto 

teórica como 

estratégica sobre as 

relações entre 

instituições e as 

formas de 

organização e de 

ação econômica, 

especialmente as 

questões sobre os 

tipos de ambientes 

institucionais que 

estabelecem 

recursos e 

empecilhos ao 

desenvolvimento 

econômico e às 

estratégias de 

negócios. 

Alunos em geral Lucas 

Azambuja 

27 

Laboratório de 

Análise de 

Conjuntura 

Oferecer 

treinamento em 

análise econômica, 

seja de análise 

setorial ou sobre a 

aplicação de 

política econômica 

(fiscal ou 

monetária). 

Atualmente 

Alunos em geral Sérgio Guerra 26 
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trabalha com a 

previsão da taxa de 

juros (SELIC) pelo 

Banco Central 

analisando as 

variáveis relevantes 

para o tema. 

Núcleo Ibmec 

Social 

Desenvolver e 

consolidar 

programas sociais 

sustentáveis e 

inovadores, 

gerando novas 

oportunidades de 

crescimento para os 

envolvidos. 

Alunos em geral Sabrina Moreira 

de Oliveira 

62 

Octógono Realizar debates 

toda semana com 

temas variados, 

utilizamos as regras 

do sistema de 

debates do 

parlamento 

Britânico, sistema 

oficial dos debates 

competitivos 

segundo o IBD 

(instituto brasileiro 

de debates). 

Alunos em geral Luciana Grandi 49 

Grupo de Estudo - 

Observatório dos 

Grandes Atores 

Estudar a posição 

dos principais atores 

internacionais do 

sistema 

internacional. 

Alunos de RI Vladimir Feijó 4 
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Grupo de Estudo - 

Estudos e 

Pesquisa sobre o 

Código Civil - 

CODEX 

Desenvolver 

competências na 

análise teórica e 

proceder um estudo 

do Código Civil de 

2002 e seus 

problemas e 

desafios 

Alunos de Direito Felipe Quintela 4 

Grupo de Estudo - 

Shell Eco-

marathon 

Projetar, construir e 

testar carros com 

eficiência energética 

para participar da 

competição Shell 

Eco-marathon 

Alunos de 

Engenharia 

Renato Aguilar, 

Carlos Miranda 

e Toshizaemon 

Noce 

10 

Grupo de Estudo - 

Técnicas de 

Programação, 

Robótica e 

Prototipagem 

Aplicadas ao 

Ciclo Básico 

Estudar e aplicar 

técnicas de 

programação para 

aplicação em 

automação de 

sistemas físicos 

Alunos de 

Engenharia 

Sabrina Oliveira, 

Rafael Amantéa 

e Sérgio Vieira 

15 

 

A proposta de excelência da Faculdade Ibmec-MG demanda que a instituição possua 

um corpo docente altamente qualificado e produtivo. Como evidência da excelência da 

Instituição, vale a pena destacar que a mesma patrocina regularmente a participação de seus 

professores e alunos em congressos nacionais e internacionais e que o corpo docente da 

instituição é composto de doutores e mestres – o que de resto se aplica tanto aos professores de 

tempo integral como aos professores de tempo parcial. Por fim, é importante ressaltar o fato de 

que a Instituição valoriza e estimula o aluno de graduação com vocação para atividade 

científica a desenvolver esta aptidão. 

 

Órgãos de apoio às atividades acadêmcias 

A Faculdade Ibmec-MG estabelece atividades acadêmicas complementares, através da 

criação de empresa júnior, a qual é assessorada por professores altamente qualificados e com 
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respeitada experiência executiva. Seguindo esta linha, a Instituição vem apoiando seus alunos 

em atividades empresariais, clube de investimentos, atividades jornalísticas e de representação 

acadêmica, dentre outros. 

Por exemplo, a Ibmec Consultoria Jr. (Ibmex) é uma empresa formada por alunos dos 

cursos de graduação da Faculdade Ibmec-MG. A empresa funciona no prédio da instituição, no 

3° andar, e conta com acesso de alta velocidade de Internet, impressoras, computadores, ramal 

telefônico independente, aparelho de FAX, diversos armários e mesa. A instituição dá total 

apoio à empresa, como o empréstimo de data show, acesso às salas de aula para capacitação e 

eventos da empresa. Além da empresa júnior, na Faculdade Ibmec-MG os alunos de graduação 

têm a possibilidade de participar de maneira ativa em diversos centros de pesquisa aplicada nos 

quais desenvolvem atividades primordialmente voltadas para a atividade empresarial. 

 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

 

As Estratégias e Meios de Comunicação utilizados na Faculdade Ibmec-MG são 

direcionadas pela missão e valores que regem o Plano de Desenvolvimento Institucional, 

visando o desenvolvimento da comunidade acadêmica e social. 

A Faculdade Ibmec-MG, foi eleita uma das marcas de maior prestígio, segundo 

pesquisa publicada no Jornal Estado de Minas. Os cursos de Administração, Ciências 

Econômicas e Relações Internacionais estão entre os cursos de destaque (todos com mais de 3 

estrelas) no Guia do Estudante e em suas publicações de melhores MBAs do país da Revista 

Você S/A  a Faculdade Ibmec sempre figura entre as melhores. 

A Instituição está presente nas redes sociais como: Facebook, Instagram, Linkedin, 

Twitter e Youtube.  

Outros canais de comunicação interna e externa 

 

A Faculdade Ibmec-MG possui Home Page institucional para alunos, ex-alunos e 

comunidade externa, constantemente atualizada, de forma a manter a comunidade e a sociedade 

atualizada sobre as ações, programas e demais assuntos de interesse acadêmico e público. 

         Com base nestas considerações positivas sobre o mercado e a sociedade, a Faculdade 

Ibmec-MG definiu o processo de comunicação e posicionamento de marca, maximizando o 

esforço em marketing, tornando-o mais direcionado e eficaz e possibilitando ao público uma 

continuidade perceptiva da imagem corporativa da instituição.  O Marketing desenvolve um 

trabalho de comunicação integrada explorando com sinergia assuntos e conteúdos nas suas 

redes sociais, Home Page Institucional, Intranet acadêmica e corporativa, e a comunicação 
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direta como (e-mail Marketing e SMS, Call Center, Fale Conosco e Ouvidoria) com seus 

prospects e alunos.  

Neste sentido, destaca-se:  

- O Call Center centraliza o recebimento de ligações telefônicas, distribuindo-as para os 

setores. Realiza divulgação de informações sobre os cursos de graduação e pós-graduação. 

- A Ouvidoria encontra-se disponível na Home Page Institucional e por meio do link 

http://ouvidoria.devrybrasil.com.br/FormularioSac/Formulario, acessa-se para  preenchimento 

em formulário eletrônico.  

 

 

Segue abaixo telas indicativas: 

 

 

 

http://ouvidoria.devrybrasil.com.br/FormularioSac/Formulario
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A Ouvidoria recebe todos os formulários de reclamações, denúncias, críticas, sugestões 

ou elogios e encaminha ao setor mencionado na demanda, cobrando o retorno da informação. 

O responsável pelo setor mencionado em sua manifestação terá o prazo de cinco dias 

úteis para responder à Ouvidoria, que se encarregará de transmitir a resposta ao solicitante. 

Todas as manifestações recebidas serão registradas e classificadas, do que resultará um 

relatório mensal que será utilizado pela Diretoria, para colaborar na detecção e solução dos 

problemas institucionais. 
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Assessoria de Imprensa 

A assessoria de imprensa é responsável pela visibilidade da marca Ibmec junto aos 

públicos interno e externo.  

Esse trabalho é feito através do relacionamento com a imprensa local e nacional; 

agendamento de entrevistas; indicação de porta-vozes para matérias de jornais, revistas, TV, 

rádio e web; negociação de espaços para publicação de artigos produzidos por nossos porta-

vozes e sugestões de pautas. 

O Ibmec conta com uma assessoria de comunicação externa para cuidar da comunicação 

e relacionamento com a imprensa. 

Cada profissional tem seu escopo de trabalho, mas todos trabalham alinhados para 

garantir uma comunicação eficaz e uniforme.  

A colaboração dos professores tem importância significativa na participação de 

entrevistas, artigos, assuntos e estudos que possam ser de interesse da sociedade. 

Segue o resultado da participação dos professores do Ibmec-MG na imprensa nacional 

em 2018:  
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Número de Inserções Mensais 

Janeiro 99 

Fevereiro 12 

Março 26 

Abril 57 
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Maio 65 

Junho 63 

Julho 101 

Agosto 84 

Setembro 71 

Outubro 86 

Novembro 69 

Dezembro 46 

 

Foram 779 demandas atendidas, 30 artigos publicados e 28 menções espontâneas da 

marca. Os resultados são apresentados a todos os professores do Ibmec-MG na reunião de 

encerramento de cada ano 

 

Parcerias e Convênios 

 

A Faculdade Ibmec-MG possui convênios com diversas instituições, com as quais 

estabelece uma relação de parceria. Estas são empresas de tecnologia e do mercado financeiro, 

além de instituições de ensino internacionais. Esses vínculos são, muitas vezes, reforçados por 

meio da atuação do Ibmex, empresa Junior constituída pelos alunos da Instituição. A utilização 

desse modelo de parcerias tem gerado inúmeras oportunidades de troca de conhecimento e 

aprimoramento para os nossos alunos.  

As parcerias com empresas de tecnologia são firmadas com a intenção de estimular a 

colaboração entre a área acadêmica e a comunidade profissional. Através delas, é possível 

disponibilizar, gratuitamente ou a custo reduzido, na Instituição, as modernas soluções 

tecnológicas disponíveis hoje no mercado. Além disso, tais parcerias nos permitem enriquecer 

os nossos cursos com a experiência prática dos profissionais das empresas parceiras, além de 

nos permitir contemplar em nossas atividades de ensino e pesquisa as demandas mais urgentes 

das empresas que constituem o mercado de trabalho de nossos formandos. A lista abaixo dá 

uma descrição das nossas empresas parceiras: 

 

EMPRESA CONTRATANTE 

LOGPYX GESTÃO E TECNOLOGIA 

11 E CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 

2WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

3ª SERVIÇOS LTDA 

ABI-ACKEL ADVOGADOS ASSOCIADOS 
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ABSOLUTA ENGENHARIA AMBIENTAL 

ACERTO COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS S/A 

AeC  

AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA 

AGIEL BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG 

AGIEL BH 

AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA 

ALIANÇA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A 

AMASB 

AMBEV 

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL 

AMERICAN TOWER DO BRASIL 

ANA TEREZA PASTOR ADVOGADOS 

ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A 

ANEETHUN FRANQUIA PROFISSIONAL LTDA 

ANGLOGOLD ASHANTI 

APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A 

ARAUJO FONTES CONSULTORIA ADM REC.LTDA 

ARCELOR MITTAL 

ARMINTER COMERCIO EXTERIOR 

AROEIRA SALLES E ADVOGADOS 

ASJA BRASIL SERVIÇOS PARA MEIO AMBIENTE 

ASSESCONT ASSESSORIA DE CONTABILIDADE  

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS 

ATI AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFOMACAO LTDA 

ATIVA INVESTIMENTOS AS CORRETORA DE TITULOS, CAMBIO E VALORES 

ATIVA S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CAMBIO E VALORES 

AZEVEDO SETTE ADVOGADOS 

BANCO BRADESCO S/A 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 

BANCO DO BRASIL S/A 

BANCO FIDIS  

BANCO INTER S.A. 

BANCO INTERMEDIUM 

BANCO MERCANTIL DO BRASIL 
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BANCO NEON S/A 

BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO 

BANCO SANTANDER S/A 

BANCO SEMEAR 

BATISTA E ASSOCIADOS, AUDITORIA, GESTÃO CONTABIL 

BATTELA, LASMAR, SILVA E JAQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

BEGREEN FAZENDAS URBANAS 

BELGO BEKAERT ARAMES LTDA 

BELLA CASA COMERCIO LTDA 

BELO HORIZONTE ILUMINAÇÃO PUBLICA S/A 

BENASSI MINAS - EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 

BMAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 

BMG UPTECH DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO 

BOLD ASSESSORIA FINANCEIRA S.A 

BRASIL INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS 

BUTIÁ GESTÃO DE INVESTIMENTOS  

BUTIA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA 

BVP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 

CAMARA E VALADARES ADVOGADOS 

CAMARA E VALADARES ADVOGADOS E ASSOCIADOS 

CAMARB CAMARA DE ARBITRAGEM EMPRESARIAL 

CARBEL S/A 

CARVALHO E FURTADO ADVOGADOS E ASSOCIADOS 

CE LOGISTICA LTDA 

CEI - ENERGETICA INTEGRADA LTDA 

CELMAQ COMERCIO DE MAQUINAS PARA PADARIA 

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 

CEMIG TELECOMUNICAÇOES S/A 

CESCON, BARRIEU, FLESCH E BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

CF CORRETORA DE SEGUROS LTDA 

CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO 

CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

CLATRA PROJETOS E CONSULTORIA 

COINEXT SERVIÇOS DIGITAIS 

COMERCIAL MINEIRA S/A 
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COMIM CONTRUTORA EIRELI 

COMPANHIA DE ESTAGIOS /PPM 

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS 

CONDOMINIO DO SHOPPING CIDADE 

CONSTRUTORA  PHV LTDA 

CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A 

CONSTRUTORA CANÇADO RIBEIRO LTDA 

CONSULADO HONORARIO DA INDIA 

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE MINAS GERAIS 

COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRAL 

COPASA MG 

CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA OZANAN 

CPHO - CONSULTORIA EM POTENCIAL HUMANO E ORGANIZACIONAL 

CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO 

CUBO CAPITAL CONSULTORIA FINANCEIRA 

DALOS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 

DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DEFENSORIA PUBLICA GERAL DA UNIÃO 

DESPACHADORIA IMOBILIARIA E VEICULAR LTDA 

DINAMITE COMERCIO DE ARTIGOS PARA REPRES 

DLM INVISTA 

DLM INVISTA GESTÃO DE RECURSOS 

DMEP - DESENVOLVIMENTO, MERCADO E PRODUTO LTDA 

DROGARIA ARAÚJO S/A 

ECM PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA 

EHR INVESTIMENTOS 

ELYON COSMETICOS LTDA 

EMAP SOLAR LTDA 

EMPRESTA SOLUÇÕES E NEGOCIOS 

ENGINERRING SELECTION VIRTUAL LTDA 

ESPAÇO AMPLIAR , ASSESSORIA, PROJETOS E EVENTOS 

FACILITA FX MERCANTIL FINANCEIRO LTDA 

FALCONI 

FCA FIAT CHRYSLER  

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL 
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FDS ENGENHARIA DE OLEO E GAS AS 

FIALHO AGUIAR ALKIMIM SALVO CASTELAR ADVOGADOS  

FOX  SMART BUSINESS DO BRASIL 

FOX SMART BUSINESS DO BRASIL LTDA 

FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO 

GBPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

GE TRANSPORTES FERROVIARIOS S.A 

GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A 

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 

GP CARGO AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA 

GUSTAVO HENRIQUE TEODORO DOS SANTOS 

HL LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELLI EPP 

HOSPITAL VERA CRUZ  

HOUER CONSULTORIA E CONCESSOES 

HPF SURGICAL LTDA 

HRS - CONSULTORIA EM GESTÃO 

IBMEX CONSULTORIA JR 

IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO 

IMERI ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO LTDA 

INDUSTRIA E COMERCIO AGUARDENTE MENAGO LTDA 

INNOVATION OASYS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

INSINIS INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS 

INSTITUTO AQUILA DE GESTÃO 

INSTITUTO AQUILA DE GESTAO DE PESSOAS 

INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL  

INTEGRA ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 

INTERMEDIUM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS 

LTDA 

INTERNATIONAL BUSINESS CHAMBER OF BRAZIL 

INVESTOR CONSULTING PARTNERS CONSULTORIA LTDA 

IORBOM INDUSTRIA E COMERCIO 

ITAMBE ALIMENTOS S.A 

ITAÚ UNIBANCO S.A 

IVAN MERCEDO MOREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

J.A. DE ALMEIDA JUNIOR - ENGENHARIA DE CONTRATOS 

JM CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA LTDA 

JOÃO BOSCO LEOPOLDINO, ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C 
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JOÃO CARLOS NUNES JUNIOR 

JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ADVOCACIA 

JOSÉ FABRICIO GONTIJO TEIXEIRA 

JWAD CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS LTDA 

KALIL SALUM SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

KINASE INVESTMENTS ,LLC 

LASSES DESENVOLVIMENTO LTDA 

LASSES INFORMÁTICA LTDA 

LATICINIOS SÃO VICENTE DE MINAS S.A 

LEAN PROJECT ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LEANDRO CALEMBO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

LIFECENTER SISTEMA DE SAUDE S/A 

LIGAS DE ALUMINIO S/A - LIASA 

LOCALIZA GESTÃO DE FROTAS 

LOCALIZA RENT A CAR 

LOGO LOGISTICS ADVERTISING LTDA 

LOPYX TECNOLOGIA S/A 

LT LOCAÇÕES EIRELI 

MADSON ELETROMETALURGICA  

MAIO MARKETING 

MARCELO TOSTES ADVOGADOS 

MARTINS, CARVALHO & SANTIAGO ADVOGADOS 

MEREO TECH LTDA 

MF CONSULTORIA 

MF CONSULTORIA LTDA 

MG INFO INFORMATICA LTDA 

MIDHAZ INTERMEDIAÇÕES ONLINE 

MINERAÇÃO RIACHO DOS MACHADOS 

MINISTERIO DA FAZENDA 

MINISTERIO DA FAZENDA -MG 

MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PUBLICA 

MIP ENGENHARIA S.A 

MM SOCIAL EIRELI 

MONTEIRO DE ANDRADE DINIZ GALUPPO ALBUQUERQUE E VIANA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS 

MONTERRE CONSTRUTORA S/A 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇOES S/A 
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MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA S.A 

NELSON WILIANS 

NERIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

NLBH EDUCAÇÃO LTDA 

NUBE ESTAGIARIOS E APRENDIZES 

OFFERWISE DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISA LTDA 

OLIVEIRA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 

ONCOCENTRO ONCOLOGIA CLINICA MEDICA 

ORGANIZAÇÃO COMERCIAL DE PNEUS 

PACTO ADMINISTRADORA 

PAPINI LACERDA ADVOGADO 

PBH ATIVOS 

PIZZARIA NOVA LIMA 

PLAN B COMUNICAÇÃO 

PLANSIS PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 

PODER JUDICIONARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

PREVIDÊNCIA USIMINAS 

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

PRIMETAIS TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA 

PRIVATE ADMINISTRAÇÃO, PREVIDENCIA E CORRETORA 

PROCISÃO CORTE LASER 

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM MINAS GERAIS 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

PROJETO DE INICIAÇÃO CENTIEFICA 

QEEP ME TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 

QUIBASA QUÍMICA BÁSICA 

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A 

REEV SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA- EPP 

RENNÓ E MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

RF CONSULTORES E ASSOCIADOS 

RIMA INDUSTRIAL S/A  

RIO BRANCO ALIMENTOS S/A 

RIVA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA 

RN COMÉRCIO VAREJISTA 
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ROCK CONTENT 

ROCK CONTENT SERVIÇOS DE MÍDIA LTDA 

ROLIM VIEOTTI & LEITE CAMPOS ADVOGADOS 

SACHA CALMON MISABELDERZI CONSULTORES E ADVOGADOS 

SALOMÃO CATEB E ASSOCIADOS 

SAMBA MOBILE MULTIMIDIA LTDA 

SANNAR CONTABILIDADE EPP 

SANTO OFICIO CWK LTDA 

SATEL SAFAR TERRAPLENAGEM LTDA 

SAYERMINAS LIXAS E VERNIZES 

SEOYON INTECH FABRICAÇÃO DE SISTEMA INTERIOR 

SEOYON INTECH FABRICAÇÃO DE SISTEMA INTERIOR AUTOMOTIVO DO 

BRASIL 

SETTE CAMARA E BASTOS ADVOGADOS 

SGA TECNOLOGIA INTELIGENTE LTDA 

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A 

SILVA FREIRE ADVOGADOS 

SINDICATO DA INDUSTRIA DE REPARAÇÃO DE VEICULOS 

SINGULAR ENSINO E TREINAMENTO  

SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS 

SMART INTELIGENCIA EMPRESARIAL LTDA 

SNC LAVALIN PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA 

SOFTWAREONECOMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA 

SOLIDES TECNOLOGIA S/A 

SOLIDES TECNOLOGIA S/A 

SONAR SERVIÇOS DE INVESTIMENTO LTDA 

SPARK GLOBAL CONSULTORIA LTDA 

SPL ENGENHARIA LTDA  

STRIDER DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

SUPORTE INFORMATICA 

SUUB COMERCIO 

SUUB COMERCIO LTDA 

SYMPLA INTERNET SOLUÇÕES S/A 

TALA APOIO ADMINISTRATIVO 

TEKSID DO BRASIL 

THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA 

TINSEI COMERCIO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
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TOP TRADE SERVICE CONSULTORIA LTDA 

TRAXYS BRASIL AGENCIAMENTOS LTDA 

TREC TOMAZ RIGOTTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS 

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA 

UCOFFEE COMERCIO DE CAFES ESPECIAS S.A 

UNIMED BELO HORIZONTE 

UNIMED BH 

USIMINAS 

VALE S/A 

VENETO CONSULTORIA E GESTÃO 

VENETO CONSULTORIA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA 

VERDE FERTILIZANTES LTDA 

VLI   

VLI MULTIMODAL S/A 

VPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE  

YPLAN CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA 

 

A Faculdade Ibmec-MG possui também parcerias com alguns estabelecimentos 

comerciais que oferecem descontos aos alunos e funcionários em seus produtos e serviços.  

Além disso, a Instituição mantém relacionamentos estreitos com outras instituições 

internacionais, com o intuito de promover o intercâmbio entre os corpos discentes e docentes 

das instituições.  

 

Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes  

 

A Faculdade Ibmec-MG possui um sistema de atendimento exclusivo para seus alunos, 

esclarecendo suas dúvidas e oferecendo aulas de reforço como apoio acadêmico complementar. 

Esse trabalho é desenvolvido por todos os seus professores.  

Há na instituição um período de nivelamento dos novos alunos, especialmente no caso 

de matemática, como o pré-cálculo, que ocorre no início de cada semestre. Aulas extras e 

monitorias são comumente desenvolvidas pela Instituição como recurso pedagógico, 

objetivando o aprofundamento do aprendizado do aluno.  
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Comprometido com a qualificação de seu corpo discente, a Faculdade Ibmec-MG criou 

uma unidade de serviço com profissionais especializados que tem como objetivo orientar 

alunos no planejamento de suas carreiras, contribuindo desta forma para maximizar sua 

competitividade no mercado de trabalho. 

Dentre os objetivos fundamentais do Ibmec Carreiras, ser um canal efetivo de 

aproximação com o mercado, contribuindo para agilidade em seus processos seletivos, é por 

certo um dos mais relevantes. Além disso, busca sempre alinhar o perfil do aluno às 

necessidades do mercado e, consequentemente, maximizar as possibilidades de sucesso de sua 

escolha. A orientação e a divulgação de informações relevantes sobre o mercado de trabalho, 

perfil profissional e carreira, são, nesse sentido, peças fundamentais no andamento deste 

processo. 

           Por meio de workshops, palestras, encontros e contato constante com as empresas, o 

Ibmec Carreiras dissemina informações relevantes e sempre atualizadas sobre o mercado de 

trabalho. Além disso, propicia aos interessados um atendimento individualizado e 

personalizado que permite também compreender as reais necessidades de nossos alunos e 

Alumni, proporcionando um apoio efetivo e diferenciado que busca o alinhamento entre seu 

perfil e as demandas atuais.  

 A eficiência deste serviço se dá pela confiança estabelecida entre o Ibmec Carreiras e as 

organizações. Estes benefícios são evidenciados pela participação significativa de profissionais 

formados pelo Ibmec em posições de destaque e liderança no mercado, dentro das empresas ou 

empreendendo seus próprios negócios. 

 

Atendimento aos alunos de graduação 

 O Ibmec Carreiras orienta os alunos de graduação, pós-graduação e ex-alunos na 

definição de seus objetivos profissionais e na melhor estratégia para alcançá-los. Esse apoio ao 

aluno que inicia a trajetória profissional é fundamental para prepará-lo para o ingresso no 

mercado de trabalho. 

 Foi definido juntamente com a coordenação acadêmica um plano necessário para os 

alunos de graduação que desejam atuar no mundo corporativo: 
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.~/  

Através de aconselhamento profissional personalizado e também por meio de eventos, 

workshops e palestras, a unidade auxilia os alunos de graduação a: 

 

 Conhecerem os mercados.  

 Definirem um foco de atuação profissional, com base em suas expectativas. 

 Ampliarem o autoconhecimento. 

 Desenvolverem suas competências. 

 Elaborarem seus currículos. 

 Desenvolverem postura e atitudes adequadas em processos seletivos. 

O encaminhamento do aluno ao mercado de trabalho é realizado pelas parcerias 

existentes entre o Ibmec Carreiras e as empresas. São divulgadas permanentemente 

oportunidades de estágio e vagas para trainee, por meio dos quais é possível colocar em prática 

conhecimentos teóricos e exercitar atitudes e comportamentos que serão determinantes no 

futuro, como relacionamento em equipe, senso crítico e flexibilidade. 

 

Atendimentos aos Aluminis (comunidade de ex-alunos)  

 

A Faculdade Ibmec-MG julga ser de suma importância dispensar toda a atenção 

possível ao seu egresso. A Instituição se propõe atender este tipo de demanda através de 

assessoria profissional personalizada e também por meio de eventos, workshops e palestras. O 

Ibmec Carreiras, nesse sentido, auxilia a: 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 

 

• Autoconhecimento, 

• Autodesenvolvimento 

• Mercado de Trabalho 

 
 
 

 

 

• Integração 

• Autoconhecimento 
 
 

 

 

• Planejamento de Carreira 

• Desenvolvimento de  
Competências 

• Programas Trainees 

 
 
 

 

 

• Autoconhecimento, 

• Autodesenvolvimento 

• Mercado de Trabalho 

 
 
 

 

Atendimento Individual 
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 Atualizarem-se sobre as tendências do mercado.  

 Definirem um foco de atuação profissional, com base em suas trajetórias e expectativas. 

 Ampliarem o autoconhecimento. 

 Aprimorarem suas competências. 

 Darem maior visibilidade a seus currículos. 

 Desenvolverem postura e atitudes adequadas em processos seletivos. 

 

Por meio da Intranet do Ibmec Carreiras, o aluno e ex-aluno têm acesso a uma 

ferramenta online exclusiva que permite elaborar o currículo, consultar e candidatar-se às vagas 

efetivas disponíveis com mais agilidade. Também é possível ter acesso a informações 

atualizadas sobre o mercado de trabalho, sobre o perfil profissional e a carreira. Os links para 

os sites são: https://www.ibmec.br/mg/carreiras e https://carreiras.ibmec.com.br/.  

As políticas adotadas reconhecem as necessidades diversas dos alunos, acomodando os 

estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos, por meio 

de metodologias de ensino apropriadas, arranjos organizacionais, uso de recursos diversificados 

e parceria com as organizações especializadas. Independentemente do perfil do discente da 

Faculdade, as atividades e práticas correspondentes visam efetivamente auxiliar na assessoria 

da gestão da carreira. 

 

Seguem alguns exemplos de atividades desenvolvidas pelo Ibmec Carreiras: 

 

https://www.ibmec.br/mg/carreiras
https://carreiras.ibmec.com.br/
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Evento que promove a aproximação dos alunos ao mercado. As empresas que se interessem 

agendam com o Ibmec Carreiras e vêm explanar sobre as possibilidades de carreira nesta 

organização, ou de programas específicos como o de estágio ou trainee.  
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Programa com 4 encontros de 4 horas por dia, que visa trabalhar o autoconhecimento e a 

efetiva interação com o mercado de trabalho. Alguns dos temas trabalhados: autoconhecimento, 

mercado de trabalho, marketing pessoal, networking, processo seletivo, currículo, entrevista, 

simulação de processo seletivo com empresa convidada, simulação de entrevista individual 

com a equipe do Ibmec Carreiras. Dinâmicas de grupo e Planejamento de Carreira. 
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Ibmec Connection|8ª edição Evento que visa reunir diversas empresas, de segmentos também 

diversos, para que apresentem seu negócio e possibilidades de carreira aos (as) nossos (as) 

alunos (as). Desta edição, participaram as empresas: Ticket - Edenred, Kraft Heinz, EY, Ambev 

e Gaia Silva Gaede Advogados. Foram 192 inscritos no evento e 233 presentes 
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Número de atendimentos realizados em 2018: 1794 

Número de alunos impactados: 513 

 

 

O número de vagas divulgadas no Portal de Oportunidades em 2018 foi de 831. Isso 

corresponde a um número de vagas 105% maior que em 2017.  
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Acessibilidade 

Com foco nas melhores condições de acesso para a comunidade acadêmica, a Faculdade 

Ibmec-MG prioriza as políticas classificadas em conformidade com o nível de atendimento 

necessário. Por exemplo, no caso fundamental dos Portadores de Necessidades Físicas: 

a) livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo;  

b) vagas reservadas no estacionamento da unidade; 

c) rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de rodas;  

d) portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o 

acesso de cadeira   de rodas;  

e) barras de apoio nas paredes e campainhas nos banheiros adaptados;  

f) bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas; 

g) placas em braile. 

 

 

 

 

 

 

EIXO 4: Políticas de Gestão  
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Dimensão 5: Políticas de Pessoal e Carreiras  

 

Corpo docente 

A Faculdade Ibmec-MG é uma instituição acadêmica centrada nos campos de 

administração, economia, relações internacionais, engenharia de produção, engenharia civil, 

engenharia mecânica, direito, ciências contábeis, arquitetura e áreas correlatas, cujos objetivos 

fundamentais são a transmissão e produção efetiva de conhecimento em um ambiente onde 

valores como verdade, transparência, integridade e ética predominam. Objetiva-se, portanto, a 

excelência em ensino, pesquisa e extensão em suas várias dimensões. 

Os professores da Faculdade Ibmec-MG são representantes importantes da Instituição. 

Como tal, espera-se que eles se comprometam a aderir integralmente aos valores da Instituição, 

mantendo uma atitude cooperativa, construtiva e positiva perante seus pares, alunos e demais 

colaboradores. 

A Instituição entende a pesquisa como um processo que deve aparecer em todo trajeto 

educativo, como princípio que é a base de qualquer proposta de emancipação, pois educação é, 

dentre outras coisas, motivar a criatividade do aprendiz para a atitude de pesquisa de forma a 

incentivar o nascer do novo mestre. Dessa forma, espera-se do corpo docente todo o auxílio na 

criação e formação de novos mestres, pessoas autônomas, geradoras de novos conhecimentos, 

afastadas do senso comum, visando sua emancipação política e social. Acreditando nisso, a 

Faculdade Ibmec-MG atualiza forma e financia seus professores em cursos e pesquisas. Esta 

atualização pedagógica se realiza continuamente. Apoia, também, a participação de seus 

professores em eventos científicos (congressos, seminários, conferências, Workshops) 

patrocinando, de forma integral ou parcial, os gastos de viagem e inscrição nos eventos. 

O Plano de Desenvolvimento da Carreira Docente (PDCD) da Instituição tem o objetivo 

de regulamentar os procedimentos operacionais e disciplinares relacionados à gestão da carreira 

de seu corpo docente. Desenvolvido de forma a traduzir e tangibilizar a forte convicção na 

busca da melhoria dos seus padrões de excelência, nos quais focaliza os fatores competência, 

equipe e profissionais como principais diferenciais competitivos.  

Alinhando carreira, excelência docente e titulação, o PDCD tem como finalidade 

motivar e promover o crescimento de seu corpo acadêmico, como forma de incentivo e 

reconhecimento às habilidades dos profissionais que compõem seu quadro docente.  

O PDCD está alinhado à estratégia Organizacional, expressa através de sua missão, 

visão e valores/comportamentos: 
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Visão: Empoderar estudantes a atingir seus objetivos, encontrar sucesso e fazer 

contribuições inspiradoras para a nossa comunidade global. 

Visão: Tornar-se um dos principais grupos educacionais brasileiros, reconhecidos pela 

alta qualidade e inovação, oferecendo padrão acadêmico internacional, focado no sucesso 

profissional de seus alunos. 

Comportamentos/Valores:  

• Trabalho em equipe 

• Energia 

• Apropriação 

• Comunidade 

• Heart 

 

OBJETIVOS / JUSTIFICATIVAS 

Parágrafo único - O Plano de Carreira objetiva normatizar a administração, a política de 

salários e o planejamento das atividades acadêmicas, bem como a avaliação de desempenho, 

em conformidade com as diretrizes traçadas pela entidade Mantenedora, com o Regimento 

Geral da Instituição e de acordo com a legislação vigente.  

 

§ 1°. Os fins deste Regulamento são:  

I - Orientar o ingresso, a ascensão, a promoção e o regime de trabalho do corpo docente 

do quadro de carreira;  

II - Contribuir para o aprimoramento pessoal e profissional do pessoal do Quadro de 

Carreira Docente de modo a assegurar um quadro bem qualificado para as unidades 

educacionais e cursos superiores mantidos;  

III - Estimular o professor para o exercício eficaz das funções docentes;  

IV - Promover o crescimento funcional do docente;  

V - Possibilitar o recrutamento de profissionais de reconhecida competência que 

queiram desenvolver os objetivos institucionais, a par dos seus interesses pessoais.  
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§ 2°. No exercício de atividades de ensino, o profissional é regido pela Consolidação 

das Leis do Trabalho e pela Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, em vigor e por 

disposições da Lei nº 9.394, de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

regulamentada pelo Decreto n° 5.773 de 2006, com as modificações introduzidas pelo Decreto 

n° 6.303. de 2007. 

 

A distribuição por titulação dos professores da Faculdade Ibmec-MG em 2018 foi: 

 

Titulação Número de Professores 

Doutor 51 

Mestre 58 

Especialista 1 

Graduado 0 

Total 110 

 

CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO DAS CARREIRAS E SUAS SUBDIVISÕES 

A estrutura da Carreira do Magistério Superior é constituída pelas seguintes categorias: 

I - Professores Integrantes do Quadro de Carreira Docente;  

II - Professores Visitantes;  

III - Professores Substitutos;  

I - Professor Integrante do Quadro de Carreira Docente é aquele que é admitido por tempo 

indeterminado, que ministra aulas e/ou desenvolve pesquisa e/ou extensão em conformidade 

com as normas vigentes.  

II -  Professor Visitante é admitido, por tempo determinado, em convênio, acordo ou contrato, 

para atender programa especial de ensino, pesquisa e extensão, sendo a remuneração fixada 

pela Mantenedora, em consonância com os projetos correspondentes.  

III - Professor Substituto é o admitido, por tempo determinado, para exercer atividade de 

caráter transitório, pertinentes ao ensino, à pesquisa e à extensão durante o impedimento de 

docentes que, por qualquer motivo se ausentem de sua função. 

 

 

CAPÍTULO II – SUBDIVISÃO DE CADA CARGO  

 

São atividades de ensino:  
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I - Docência, caracterizada pelo domínio de urna área de conhecimento, pela sistematização e 

organização didática dos conhecimentos dessa área, pelo emprego de métodos adequados de 

transmissão de conhecimentos e processos controláveis de avaliação, tendo corno objetivo a 

formação integral dos discentes;  

II - Complementares e afins como apoio ao ensino, planejamento, avaliação, orientação de 

alunos, realização de pesquisa e de atividades de extensão, participação em órgãos de 

representação definida no Estatuto e/ou no Regimento Geral Instituição, além do exercício de 

funções acadêmico administrativas.  

 

O Quadro de Carreira Docente está hierarquizado em categorias denominadas Classes 

cuja progressão se dá verticalmente e Níveis cuja ascensão se dá horizontalmente. As Classes 

representam as possibilidades de progressão do docente no que tange à sua titulação e 

disponibilidade de vagas, já os Níveis representam as possibilidades de ascensão por mérito, a 

saber:  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III – DESCRIÇÃO OCUPACIONAL DE CADA CARGO 

I – Denominação: Professor Auxiliar  

Propõe, participa e avalia as propostas político-educacionais para a educação superior; executa 

atividades de planejamento, de ensino, pesquisa, pedagógicas; identifica, diagnóstica, 

encaminha e/ou atende os docente com dificuldades específicas; controla informações inerentes 

ao processo educacional; controla, prepara, confecciona e sugere aquisições de materiais e 

equipamentos técnico-pedagógico; mantém relacionamento ético-profissional e integrado no 

ambiente de trabalho e junto à comunidade e reflete em seu desempenho uma postura 

pedagógica, política e filosófica clara da educação, assegurando o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da política educacional da Instituição. 

Requisitos para preenchimento: Curso superior completo, oficialmente reconhecido e portador 

de certificado de curso de especialização Lato Sensu;  
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II – Denominação: Professor Assistente 

Propõe, participa e avalia as propostas político-educacionais para a educação superior; executa 

atividades de planejamento, de ensino, pesquisa, pedagógicas; identifica, diagnóstica, 

encaminha e/ou atende os discentes com dificuldades específicas; controla informações 

inerentes ao processo educacional; controla, prepara, confecciona e sugere aquisições de 

materiais e equipamentos técnico-pedagógico; mantém relacionamento ético-profissional e 

integrado no ambiente de trabalho e junto à comunidade e reflete em seu desempenho uma 

postura pedagógica, política e filosófica clara da educação, assegurando o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da política educacional da Instituição. 

Requisitos para preenchimento: Título de mestre e/ou título de doutor obtido em Programa de 

Pós-Graduação credenciado pelo órgão competente do Ministério da Educação; 

 

III – Denominação: Professor Titular 

Propõe, participa e avalia as propostas político-educacionais para a educação superior; 

executa atividades de planejamento, de ensino, pesquisa, pedagógicas; identifica, diagnóstica, 

encaminha e/ou atende os discentes com dificuldades específicas; controla informações 

inerentes ao processo educacional; controla, prepara, confecciona e sugere aquisições de 

materiais e equipamentos técnico-pedagógico; mantém relacionamento ético-profissional e 

integrado no ambiente de trabalho e junto à comunidade e reflete em seu desempenho uma 

postura pedagógica, política e filosófica clara da educação, assegurando o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da política educacional da Instituição. 

Requisitos para preenchimento: Título de doutor obtido em Programa de Pós-Graduação 

credenciado pelo órgão competente do Ministério da Educação; 

A titulação não implica relação de subordinação entre professores de diferentes 

categorias; 

A Classe dos docentes é definida exclusivamente pela sua titulação a partir da 

apresentação de registro oficial e reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC. Não 

havendo necessidade de distinção de nomenclatura a partir de sua Classe no que tange à folha 

de pagamento. 

CAPÍTULO IV – CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO ALTERNADAMENTE POR 

MERECIMENTO E POR ANTIGUIDADE 
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Art. 5° - A classificação do professor na carreira acadêmica por ocasião de sua 

contratação para a atividade docente dar-se-á na Classe correspondente à sua formação, no 

Nível I.  

Art. 6° - A mobilidade funcional do corpo docente integrante da carreira acadêmica far-

se-á no sentido vertical - Progressão - considerada a titulação e disponibilidade de vagas.  

§ 1º. A progressão é a passagem de uma Classe para a outra em consequência de maior 

qualificação profissional.  

Art. 7º - Para efeito de Reclassificação, ou seja, mudança de Nível, serão considerados 

os indicadores de desempenho definidos neste documento. 

Para todas as Reclassificações, utiliza-se o sistema de avaliação de desempenho 

empregando uma política correta e justa de remuneração e carreira de seus colaboradores 

baseadas em competências e habilidades. A Instituição acredita que a política de diferenciação 

na gestão de pessoas contribui e esclarece que o crescimento na carreira de cada colaborador 

está vinculado à sua busca pelo aprimoramento e melhoria contínua na realização de suas 

atividades e, acima de tudo, no seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

As promoções horizontais poderão ocorrer por: 

I) Merecimento: semestralmente, todos os docentes serão avaliados e receberão sua 

classificação no ranking do Índice de Desempenho Acadêmico IDEA (Supera, Atinge, 

Desenvolvimento e Abaixo). O docente que receber, no período de 02 (dois) anos, a contar de 

sua última Reclassificação ou admissão, pelo menos duas classificações “Supera”, consecutivas 

ou não, será Reclassificado para o nível imediatamente superior em sua Classe; 

II) Antiguidade: A cada 5 (cinco) anos, se o professor não tiver Progressão (mudança de 

Classe) e/ou Reclassificação (mudança de nível), ele será reclassificado para o nível 

imediatamente superior ao que ocupava em sua Classe. 

 

 

CAPÍTULO V – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

A avaliação do corpo docente é realizada semestralmente através dos formulários online 

aplicados para cada docente. Os formulários ajudam a definir claramente os fatores que devem 

ser avaliados, servem como ferramentas para ajudar a mensurar e acompanhar a performance 

de cada colaborador, proporcionando uma visão geral da Organização. 
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Tal performance é mensurada a partir do Índice de Desempenho Acadêmico (IDEA) avaliado 

em três pilares: 

- Produção Acadêmica (20% do peso total) 

- Avaliação dos Alunos (50% do peso total) 

- Avaliação do Coordenador (30% do peso total) 

Cada pilar é composto por cinco perguntas diretamente relacionadas aos valores da Instituição. 

Cada pergunta recebe uma nota de 1 a 10 

 

Escore Definição

Supera - vai além dos

resultados 

esperados 

Desempenho excepcional, quase sem exceção. Demonstra, de forma

consistente, resultados excepcionais e comportamentos acima do que se

espera para a posição.

Atinge - totalmente

eficiente/atinge 

resultados 

esperados 

Desempenho forte. Cumpre todos os resultados e comportamentos

esperados. Gera resultados acima dos esperados para a posição em

algumas áreas.

Desenvolvimento -

Ainda se

desenvolvimento 

para atingir

resultados 

Alcança resultados em algumas áreas e necessita de desenvolvimento

em outra. Às vezes, pode necessitar mais consistência para atingir

resultados. É necessário algum desenvolvimento e melhoras adicionais

nos resultados e/ou comportamentos em certas áreas.

Abaixo - Não atinge

completamente os

resultados 

esperados

Não atinge resultados em áreas importantes. São necessários

desenvolvimento e melhora significativa nos resultados e/ou

comportamentos.

Muito cedo para

avaliação
Colaborador há pouco tempo na função - 3 meses ou menos.

 
Posição relativa a pares: Supera = 20% Atinge = 50% Desenvolvimento = 20% Abaixo = 

10% 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII – CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

Ao final da avaliação é feito um cálculo da nota média geral e é atribuída a posição que o 

colaborador está inserido no ranking institucional. No caso de dois ou mais colaboradores com 

as mesmas médias, ficará definido como critério de desempate: 
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a)            Nota na avaliação de desempenho em sala de aula; 

b)            Tempo no cargo atual; 

c)            Tempo de empresa. 

CAPÍTULO VIII- DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS DO REGIME DE 

TRABALHO 

Art. 10º - O regime jurídico de contratação é o da Consolidação das Leis do Trabalho, 

observados critérios e normas estabelecidas pela Instituição e Convenção Coletiva da 

Categoria.  

Art. 11º - A Carreira Acadêmica compreende três regimes de trabalho: 

 

I - Regime de Tempo Integral é professor contratado por 40 (quarenta) horas semanais sendo 

o máximo 50% (cinquenta) da jornada de trabalho destinada à horas-aula e as demais para 

horas-complementares;  

II - Regime de Tempo Parcial: docentes contratados com 12 (doze) ou mais horas semanais de 

trabalho, nelas reservados pelo menos 25% do tempo para horas-complementares;  

III - Regime Horista: é o professor que não atende a nenhum dos regimes citados acima.  

Por acordo ou convenção coletiva de trabalho ou definição em instrumentos de 

avaliação de curso aprovado pelo Ministério da Educação, os critérios do regime integral ou 

parcial de trabalho poderão ser alterados. 

Para fins deste Plano de Desenvolvimento de Carreira docente entende-se: 

I - Hora-aula: Aulas teóricas, práticas ou teórico-práticas relacionadas à docência de conteúdos 

educacionais vinculadas ao ensino das disciplinas dos cursos da Instituição; 

II – Hora-atividade: atividades relacionadas à pesquisa, extensão universitária, regência, 

supervisão de estágio curricular ou não-curricular, orientação de projetos, tutoria, mentoria e 

demais atividades relacionadas à área acadêmica não classificadas como hora-aula; 

Art. 12º - A base de cálculo da remuneração dos contratados para a função docente será o valor 

da hora-aula definido pela Entidade Mantenedora da Instituição para categoria e observadas às 

disposições legais ou fixadas em ajustes definidos em normas coletivas de trabalho ou dissídios 

coletivos aplicáveis.  
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§ 1º. A hora-aula dedicada à função docente, compreende, para efeito de remuneração, a aula 

efetivamente ministrada, o seu planejamento e preparação, avaliação dos alunos, desempenho 

das tarefas práticas envolvendo os alunos, registro e controle acadêmicos;  

§ 2°. A remuneração dos professores compreende as horas-aula efetivamente ministradas, 

acrescidas dos adicionais legais normativos incidentes, mais o valor estabelecido pelo exercício 

das atividades complementares. 

Art. 13º - O enquadramento do professor no regime de trabalho será realizado conforme o 

disposto nos incisos I, II e III, do artigo 11º, Capítulo VIII.  

Art. 14º - O contrato do professor deverá ser celebrado por hora-aula. 

Art. 15º - Para o desenvolvimento de projetos específicos poderão ser admitidos profissionais 

que não exerçam a docência na Faculdade, por meio de contrato celebrado por tempo 

determinado e remuneração fixada pela Mantenedora.  

Art. 16º - O professor do Quadro de Carreira do Magistério Superior que desenvolver 

atividades relacionadas à administração acadêmica exercerá seu horário de trabalho sem 

sobreposição, definido de acordo com as exigências da atividade que ocupar, e fará jus à 

remuneração de função de acordo com a tabela a ser aprovada pela Mantenedora.  

Parágrafo único - No caso de docente ocupar cargo de confiança, cessada a função, o docente 

tornará a sua posição no Plano de Desenvolvimento de Carreira Docente do Ibmec BH. 

 

Processo seletivo 

Art. 17º - A admissão dos professores para atividade docente em cursos de graduação, 

licenciaturas e tecnólogos de nível superior obedecerá a critérios a serem estabelecidos pelas 

diretorias competentes, em conjunto.  

Art. 18º – O processo de admissão de docente deverá seguir o procedimento padrão da área de 

Recursos Humanos do Grupo Adtalem Brasil respeitando-se todas as regulamentações e 

exigências inerentes a isso.  

Parágrafo Único - Para ingresso na Carreira do Magistério Superior, se prevê um processo de 

seleção que consta de:  

I - Análise do Curriculum Vitae com ênfase em: a) titulação acadêmica; b) produção científica; 

c) tempo de docência no Magistério Superior;  

II - Banca e entrevista destinadas à avaliação final de qualificação científica, literária, filosófica 

ou artística.  
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Art. 19º - A contratação do professor será efetivada pela Direção Geral da Instituição 

competindo ao Administrador da Mantenedora, por meio da Gestão de Recursos Humanos ou 

por seu responsável, as providências administrativas legais e pertinentes.  

Art. 20º - A Faculdade promoverá programa de avaliação acadêmica na docência, pesquisa e 

extensão.  

Parágrafo Primeiro – A contratação e/ou movimentação na Classe de Titular acontecerá 

mediante a disponibilidade de vagas na instituição. Semestralmente o Diretor Geral da IES irá 

estipular a quantidade de vagas disponíveis para classe de Titular. 

Parágrafo Segundo – Serão priorizados a ocupar as posições de Professor Titular, cuja titulação 

seja de Doutor, conforme os requisitos previstos no Capítulo III, os docentes já ativos na casa, 

ocupantes da classe Assistente. Após todos os colaboradores já ativos serem enquadrados na 

Classe Titular, as vagas remanescentes serão ofertadas para o processo de admissão. 

 

 

Rescisão contratual  

Art. 21º - O processo de rescisão contratual de professores terá origem no Curso.  

Art. 22º - O Gestor/Coordenador dos respectivos cursos, sempre ouvidos pela Direção 

da Faculdade, colocará o professor em disponibilidade, apresentando as devidas justificativas à 

Direção, que encaminhará o processo ao Administrador da Mantenedora.  

Parágrafo primeiro - O Administrador da Mantenedora deverá apontar as eventuais 

irregularidades e as causas impeditivas da demissão do professor, sob a ótica trabalhista, 

quando for o caso.  

Parágrafo segundo – O docente que pretenda rescindir o seu contrato deverá encaminhar 

uma carta nesse sentido ao seu Coordenador Acadêmico de Curso, com cópia ao Setor de 

Recursos Humanos. 

Art. 23º - Respeitando-se os direitos adquiridos, os professores que compõem o atual 

corpo docente, uma vez satisfeitos os requisitos quanto à qualificação serão inclusos neste 

Plano de Carreira Docente a partir de seu protocolo.  
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Parágrafo primeiro – Para os docentes citados acima, no que diz respeito à implantação 

do Plano, será considerado em primeira instância, no que tange ao Nível, a maior aderência à 

prática salarial corrente a quaisquer dos Níveis presentes em sua Classe, sendo esta definida a 

partir da comprovação de sua titulação, conforme estabelecido neste PDCD. A partir desta 

inclusão e em diante, valerão os critérios estabelecidos neste instrumento para quaisquer ajustes 

salariais. 

Parágrafo segundo – Fica garantido ao corpo docente atuante na Instituição até a data de 

homologação deste PDCD a irredutibilidade dos seus correspondentes valores de hora-aula. 

Art. 24º - Caberá à Direção Geral propor normas complementares a este Plano de 

Carreira Docente, que deverão ser aprovadas pela Entidade Mantenedora.  

Art. 25º - Os professores, ao serem enquadrados neste PDCD não sofrerão redução 

salarial quando suas classificações os coloquem em categoria/nível inferior à atual. 

Art. 26º - No enquadramento do atual corpo docente será observado o estabelecido no 

art. 23º e ocorrerá com base na documentação existente ou na apresentação dos documentos 

comprobatórios.  

Art. 27º - O Docente terá todo apoio didático pedagógico necessário à realização de suas 

atividades acadêmicas.  

Art. 28º - Os casos omissos serão dirimidos pela Direção Geral.  

Art. 29º - O presente Plano de Desenvolvimento de Carreira Docente não esgota a 

possibilidade de ser revisto em função de resultados de avaliação dos professores que estiverem 

dentro dos critérios estabelecidos.  

§ 1°. Os professores que eventualmente não forem enquadrados permanecerão com sua 

remuneração e os reajustes salariais serão definidos por ocasião da norma coletiva de trabalho 

ou dissídio coletivo da categoria.  
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Art. 30º - Este Plano, após aprovação dos Órgãos Colegiados Superiores, entrará cm 

vigor na data de sua publicação e homologação.  

Art. 31º - A remuneração das horas-aula nos cursos e programas de Pós-Graduação, 

Especialização e Extensão, presenciais ou a distância serão fixadas, especificamente, caso a 

caso, em função das características do evento, a serem pagos em titulo próprio, cessando essa 

remuneração com o fim da prestação de serviços, sem gerar, em hipótese alguma, direito de 

continuidade, reflexo ou qualquer obrigação trabalhista.  

Art. 32º - Para efeito de enquadramento e promoção na Carreira do Magistério Superior 

devem ser observados os critérios de pontuação previstos no presente Instrumento.  

Art. 33º - O presente Quadro de Carreira passa a vigorar a partir da aprovação e 

homologação no órgão competente. 

Autorizações especiais  

Art. 34º - É possível que, durante o período regular de trabalho, o docente tenha 

necessidade de se ausentar para participar de congressos, simpósios ou outras atividades 

acadêmicas. Não pode, porém, fazê-lo sem obter a correspondente autorização, que será 

concedida nos seguintes termos: 

I – Tratando-se de ausência por até duas semanas, o docente deverá solicitar ao 

Coordenador Acadêmico do respectivo Curso, o qual emitirá pronunciamento conclusivo sobre 

a concessão da licença. 

II – Tratando-se de ausência por mais de duas semanas, o Coordenador Acadêmico do 

Curso encaminhará a solicitação do docente, por escrito, ao Diretor Geral. Deverá ser indicado 

o substituto do docente para assumir as funções acadêmicas. 

A licença sem vencimentos só pode ser concedida em casos especiais, fora dos quais, a 

suspensão de atividades, ainda que provisória, dá lugar à dispensa do docente. Não poderão ser 

concedidas licenças por mais de um ano para docentes com tempo de casa inferior a 5 (cinco) 

anos, para demais casos prevalece a Convenção Coletiva do Trabalho vigente. Aos casos de 

doença e análogos, são aplicadas as normas legais. 

Ao exercer a atividade de ensino, é esperado que o Professor não transmita somente o 

conteúdo programado, mas que o faça de forma a motivar os alunos, procurando desenvolver a 
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curiosidade intelectual, o senso crítico, a capacidade analítica, a habilidade de expressão dos 

alunos e os valores da instituição, de forma efetiva, em sala de aula.  

 

Corpo Técnico Administrativo 

O Ibmec BH busca a melhoria constante de seus padrões de excelência, no qual focaliza o 

fator competência da instituição, equipe e profissionais. No Ibmec BH, o talento encontra as 

melhores possibilidades de realização e crescimento. Criamos oportunidades para nossos 

colaboradores aliadas ao crescimento de nossa instituição. No Ibmec BH, talento constitui um 

dos principais diferenciais competitivos: Somos porque realizamos. 

O modelo de Plano de Carreira apresentado contribui para o direcionamento da ênfase da 

organização na competência baseado no propósito e nos valores da instituição. 

O Plano tem como finalidade, motivar, incentivar e promover o crescimento de seus 

colaboradores, como forma de incentivo e reconhecimento às habilidades e desempenho dos 

seus profissionais. Os colaboradores poderão progredir na carreira com a excelência em suas 

práticas individuais e grupais, aperfeiçoando cotidianamente os processos em busca de 

melhoria continua e atingindo em conjunto os melhores resultados organizacionais. 

O Plano está alinhado à estratégia da empresa e expressa através de seu propósito, visão e 

valores: 

Propósito: Tornar-se um dos principais grupos educacionais brasileiros, reconhecidos pela 

alta qualidade e inovação, oferecendo padrão internacional, focado no sucesso profissional de 

seus alunos. 

Visão: Empoderar estudantes a atingir seus objetivos, encontrar sucesso e fazer 

contribuições inspiradoras para a nossa comunidade global. 

Valores: 

Trabalho em Equipe 

Energia 

Apropriação  

Comunidade  

Heart 

 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo deste PRC é orientar os colaboradores sobre as possibilidades de ascensão de 

suas carreiras, levando em consideração propósito, visão e valores da instituição. Os 



IBMEC MG – R. Rio Grande do Norte 300 – Funcionários – Belo Horizonte, MG. 

 

 

66 

colaboradores devem desenvolver suas atividades organizacionais considerando a excelência e 

foco no resultado. Além disso, este PRC se propõe a criar regras para que o colaborador 

entenda as suas reais possibilidades de crescimento junto à instituição. 

  

Para o cumprimento e sucesso deste PRC, compete a instituição: 

 

Gestão por habilidades e competências para permitir a ascensão por merecimento 

Promover a identificação de competências individuais 

Investir permanentemente na aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes 

Política de remuneração justa e por competência 

Melhoria da capacidade de gestão: conceber um instrumento para diagnóstico e 

planejamento das ações de treinamento e desenvolvimento de pessoal, que resulte em 

profissionais melhor alocados, motivados e capacitados. 

 

A IMPLEMENTAÇÃO 

 

A implementação de um plano de carreiras que leve em conta a gestão por competência 

deve se basear nos seguintes valores: 

 

- Simplicidade operacional: deve ser simples, sem grandes engenharias para se enquadrar 

os colaboradores ou para se construir suas remunerações 

- Plano em constante construção: o Plano não deve ser considerado acabado com sua 

implantação e deve ser coerente e seguro em todas as suas etapas, permitindo ajustes ou 

mudanças 

- Modelo justo e flexível: a flexibilidade é valor fundamental do Plano, permitir a 

mobilidade nas carreiras, sempre com crescimento por merecimento e com base na 

aquisição de competências e não de acordo apenas com sua formação e flexibilização da 

jornada de trabalho 

- Compromisso com resultado organizacional: como pode ser observado no Propósito e 

Visão do Ibmec BH, o Plano é um instrumento para a obtenção de convergência entre 

esforços individuais dos colaboradores e esforços/objetivos estratégicos da gestão, com 

compromisso com a melhoria da qualidade dos serviços e atendimento aos alunos e os 

resultados da administração 

- Implantação com método: em etapas definidas e transparentes 
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- Estímulo à aprendizagem: a disseminação do conhecimento deve ser promovida e 

estimulada 

- Inclusão de todos os colaboradores: possibilitar crescimento e motivação desses 

profissionais 

- Uso de TI: a construção de um plano assim deve sempre levar em consideração o uso 

das tecnologias existentes, conjugando projetos como estes com a implantação de 

sistemas integrados de gestão de RH 

  

NORMAS E PROCEDIMENTOS 

 

DAS DISPOSIÇÕES 

Artigo 1º - Os colaboradores serão contratados pela mantenedora segundo o regime 

trabalhista vigente ou outras modalidades previstas em lei. 

Artigo 2º - Os colaboradores são classificados conforme seus grupos de cargos: 

 

I. Operacional: colaboradores que ocupam cargos cujo escopo de atuação tem como 

principais atribuições o desenvolvimento de atividades de menor complexidade e alta 

padronização (ex: zeladoria, manutenção patrimonial, segurança, suporte 

logístico/operacional) 

II. Profissional: colaboradores que ocupam cargos cujo escopo de atuação tem como 

principais atribuições o desenvolvimento de atividades relacionadas a áreas de 

conhecimento específico (finanças, recursos humanos, tecnologia da informação, etc) 

cujas atividades possuem maior grau de complexidade e menor nível de padronização, 

até o nível de Supervisão 

III. Gerencial: ocupantes de cargos cuja principal finalidade é o alinhamento tático dos 

grupos Operacional e Profissional. Possuem alta qualificação e experiência em suas 

respectivas áreas de atuação. Situam-se nesse grupo Coordenadores e Gerentes em 

geral. 

IV. Estratégico: ocupantes dos cargos do nível de Direção e acima. Possuem forte ou total 

influência sobre a estratégia organizacional. 

 

 

PROMOÇÕES 

 

TALENTOS INTERNOS 
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Artigo 3º - O Ibmec BH prioriza o recrutamento de talentos internos para o 

preenchimento de suas vagas. Quando surge uma oportunidade de trabalho em algum setor da 

instituição, selecionamos internamente profissionais qualificados que poderão ocupar aquela 

posição. 

Para que um colaborador possa participar de processos seletivos internos é necessário: 

• Solicitar autorização do seu gestor 

• Possuir mais de 6 (seis) meses no cargo e de instituição 

• Preencher o perfil de competências previsto para o cargo alvo da seleção 

• Ter recebido conceito superior a “Não atende às expectativas” na última avaliação de 

desempenho 

• Tempo entre promoções não inferior a 6 (seis) meses 

  

Ao abrir uma nova vaga no Ibmec BH, o setor de Recursos Humanos fica responsável 

pela divulgação da vaga existente. Os colaboradores que tiverem interesse em participar dessas 

vagas deverão participar de um novo processo seletivo conforme procedimento estabelecido 

pela área de Recursos Humanos, Recrutamento e Seleção. 

Parágrafo único: para que o colaborador seja promovido a um cargo de liderança 

(Supervisor, Coordenador, Gerente, Diretor), será necessário que o mesmo tenha formação 

superior completa e possua as demais competências previstas na descrição de cargo. 

 

CRITÉRIOS PARA AS PROMOÇÕES 

 

Para todas as promoções o Ibmec BH utiliza o sistema de avaliação empregando uma 

política correta e justa de remuneração e carreira de seus colaboradores baseados em 

competências, valores e princípios do Grupo Adtalem Brasil. 

 

O Ibmec BH acredita que a política de diferenciação na gestão de pessoas contribui e 

esclarece de maneira transparente, que o crescimento na carreira de cada pessoa dentro da 

nossa organização está vinculado à sua busca pela melhoria contínua na realização de suas 

atividades com excelência, e acima de tudo, no seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

As promoções serão realizadas tendo como base os seguintes critérios estabelecidos: 

 

• A promoção de um colaborador deverá ocorrer de acordo com a alternância entre o 

critério desempenho e tempo, conforme já mencionado no item anterior 
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• A sugestão da promoção deverá ser encaminhada pelo superior imediato do colaborador 

• As promoções deverão ser aprovadas pela Diretoria Geral, Gestão imediata, Gestão de 

Remuneração, Diretoria de RH e Presidência. 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Anualmente, a avaliação do corpo administrativo é realizada através de formulários 

online aplicados para cada colaborador. Os formulários ajudam a definir claramente os fatores 

que devem ser avaliados e servem como ferramentas para ajudar a mensurar e acompanhar a 

performance de cada colaborador, proporcionando uma visão geral da instituição. 

  

A metodologia de avaliação é 180º (Auto avaliação e avaliação do gestor imediato). 

Existem quatro tipos de formulários. Todos os formulários são idênticos, o que muda é o 

avaliador e o avaliado de cada um: 

1) QSELF – Auto avaliação 

2) QSTAFF – Avaliação de colaborador sem cargo de gestão pelo seu gestor 

3) QBOSS – Avaliação do gestor pelo subordinado 

 

Cada formulário (Anexo 1) é composto por cinco perguntas diretamente relacionadas aos 

valores da Instituição. Cada pergunta recebe uma nota de 1 a 10. 

 

Para os colaboradores sem cargo de gestão: 

 

Ao final da avaliação, o sistema calcula a nota média geral que o colaborador recebeu na 

QSTAFF. Dentro de uma mesma equipe, os colaboradores são ranqueados pela ordem da nota 

média recebida na avaliação. O sistema atribui então automaticamente um conceito para cada 

colaborador, seguindo a seguinte curva forçada: 

 

• Conceito Excede às Expectativas: 20% dos colaboradores que estão com as maiores 

notas. 

• Conceito Totalmente Eficiente: 55% dos colaboradores que estão com as maiores notas, 

depois dos colaboradores com conceito anterior. 

• Conceito Desenvolvimento/Não eficiente ou Novo na função: 20% dos colaboradores 

que estão com as maiores notas, depois dos colaboradores com conceito anterior. 

• Conceito Não atende às expectativas: 5% dos colaboradores que estão com as menores 

notas. 
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No caso de dois ou mais colaboradores com as mesmas médias, fica a cargo do gestor 

direto definir a classificação final. Estes conceitos seguem as seguintes definições em termos de 

desempenho: 

  

Escore Definição 

Excede às 

expectativas 

Excelente desempenho quase sem

 exceção. Consistentemente demonstra 

resultados excepcionais e 

comportamentos acima do que é esperado da posição. 

Totalmente 

eficiente 

Desempenho sólido. Cumpre todos os resultados, 

comportamentos e requisitos da função. Ocasionalmente 

Desenvolvimento/ 

Não eficiente 

O desempenho é forte em algumas áreas e precisa de 

melhorias em outras. Desenvolvimento adicional e 

melhoria 

nos resultados e/ou comportamentos são necessários em 

 

 

Novo na 

função 

O desempenho é forte em algumas áreas e precisa de 

melhorias em outras. Desenvolvimento adicional e 

melhoria nos resultados e/ou comportamentos são 

necessários em 

áreas específicas. A pessoa está no cargo há menos de 90 

Não atende 

as 

expectativas 

Os resultados em áreas importantes não estão sendo 

atendidos. É necessário um desenvolvimento significativo 

e melhoria nos resultados e/ou comportamentos. 

 

 

 

Para os colaboradores que ocupam cargos de gestão: 

 

Para os colaboradores que ocupam cargos de gestão: 

 

Os colaboradores com cargo de gestão, a partir de supervisor, não recebem a QSTAFF no 

sistema. Esses colaboradores são avaliados em reuniões denominadas Reuniões de Calibragem. 

Em cada Reunião de Calibragem, são avaliados em conjunto os colaboradores de um mesmo 

cargo: 

• Reunião 1: Gerentes, Coordenadores Gerais Acadêmicos e Coordenadores de Pós 

Graduação 

• Reunião 2: Coordenadores Acadêmicos de Curso, Coordenadores Operacionais 

Acadêmicos e Coordenadores de Curso 

• Reunião 3: Diretores 
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• Reunião 4: Supervisores 

 

Em cada uma dessas reuniões, os colaboradores avaliados têm sua performance discutida 

e são divididos entre os conceitos  Excede às expectativas, Totalmente Eficiente, 

Desenvolvimento/Não eficiente, Novo na função e Não atende às expectativas, já apresentados 

acima, seguindo a mesma distribuição de curva forçada dos colaboradores que não têm cargo 

de gestão: 

 

• Conceito Excede às Expectativas: 20% dos colaboradores que estão com as maiores 

notas. 

• Conceito Totalmente Eficiente: 55% dos colaboradores que estão com as maiores notas, 

depois dos colaboradores com conceito anterior. 

  

• Conceito Desenvolvimento/Não eficiente ou Novo na função: 20% dos colaboradores 

que estão com as maiores notas, depois dos colaboradores com conceito anterior. 

• Conceito Não atende às expectativas: 5% dos colaboradores que estão com as menores 

notas. 

MÉRITO 

 

Para fins deste PRC, entende-se como mérito o aumento salarial dirigido a um 

colaborador acarretado exclusivamente pela performance do mesmo sem alteração de cargo 

e/ou escopo de entrega organizacional. Logo, distingue-se do conceito de promoção, 

amplamente entendido como ascensão a novo nível de carreira. 

Em todo o Grupo Adtalem Brasil, o período de análise de concessão de aumentos por 

mérito é chamado de Ciclo de Meritocracia que acontece uma vez por ano conforme calendário 

definido junto à matriz do Grupo nos EUA. Sendo este outro ponto de distanciamento em 

relação às Promoções, uma vez que estas podem ocorrer a qualquer momento do ano, desde 

que haja a disponibilidade de vagas. 

Para ser elegível ao Ciclo de Meritocracia, o colaborador deve atender a 3 (três) critérios: 

1) Ocupar cargo dos Grupos Ocupacionais Profissional, Gerencial ou Estratégico 

2) Ter mais de 6 (seis) meses de casa 

 

Atendendo aos requisitos acima a recomendação salarial do mesmo levará em 

consideração duas variáveis: 

1) Avaliação de Desempenho: conceito obtido mediante processo ilustrado no item 4.3 
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2) Zona    Salarial:    segmentação percentual das faixas salariais pré- estabelecida 

pela Diretoria de RH do Grupo Adtalem Brasil 

A intersecção entre as variáveis acima define nossa Tabela de Mérito ilustrada 

abaixo: 

 

 

Como pode ser observado, a metodologia aplicada favorece o nivelamento salarial dos 

colaboradores que se encontram mais distantes do ponto médio de suas respectivas faixas 

salariais 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Os casos omissos ou excepcionais não contemplados nesse plano serão resolvidas o 

Ibmec BH ouvida a Direção Geral. 

O PRC entrará em vigor a parte da data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QSTAFF 
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IDP 
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IPP 
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Cargos por Grupo Ocupacional 

 

 

 

 

 

Cargos por Grupo Ocupacional 
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Para a execução das tarefas da secretaria é utilizado um programa de gestão acadêmica 

que conta com suporte técnico. Este sistema armazena e gerencia uma variedade de dados 

acadêmicos dos alunos, dos professores e das disciplinas. É importante destacar que a 

instituição mantém uma pasta individual para cada aluno, onde todos os seus registros são 

armazenados em papel, de forma sigilosa. Tal arquivo serve como um sistema de backup 

adicional para o sistema de controle digital.  

O controle das informações acadêmicas é eletrônico. O acesso dessas informações é 

restrito ao pessoal da administração da instituição e controlado por software especializado. 

Outra medida adotada para garantir a integridade e confiabilidade dos registros acadêmicos é a 

separação física da rede onde o banco de dados acadêmico se encontra da rede utilizada pelos 

alunos. Além de ser utilizada como plataforma de operação do software acadêmico nos 

laboratórios, esta última rede serve também para disponibilizar material didático e informações 

relevantes para os alunos. 

Todos os colaboradores da Faculdade Ibmec-MG possuem código do usuário e senha 

próprios. Os sistemas de gestão acadêmica possuem dispositivos de auditoria, tais como logs de 

todas as transações efetuadas, inclusive com a identificação dos usuários que as realizaram. 

 

Justificativa 

Um plano de cargos e salários constitui-se em instrumento relevante de gestão e deve 

contemplar princípios fundamentais, como flexibilidade, mobilidade funcional, motivação 

profissional e racionalidade administrativa, que promovam o estímulo ao desenvolvimento 

pessoal e profissional, propiciem oportunidades de progressão funcional com possibilidade de 

desempenho de atividades em diversas áreas operativas, atendendo a níveis de proficiência 

técnica requeridos pela organização. 

A Faculdade Ibmec-MG tem por finalidade zelar pela ética e disciplina no exercício das 

profissões e necessita de ferramentas consistentes para gerir seus recursos humanos, não só 

voltadas ao atendimento dos requisitos legais, mas, fundamentalmente, para integrar suas 

atividades e ampliar a produtividade, dentro de uma visão de prestação de serviço de interesse 

público, tornando o processo decisório mais eficaz. 

 

 

 

 

 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
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No que diz respeito aos seus órgãos colegiados, a Faculdade Ibmec – MG trabalha em 

consonância com o estabelecido em seu Regimento Interno e Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI. 

 

A instituição e seus objetivos 

 

A Faculdade Ibmec de Belo Horizonte é regida pela legislação federal da educação superior e 

pelo seu Regimento Interno, por resoluções e normas baixadas pelos órgãos competentes; e, 

pelo estatuto da mantenedora, no que couber. 

 O regimento interno define a estrutura da Instituição, a competência de seus órgãos, as 

atribuições de seus dirigentes e disciplina aspectos gerais e comuns de seu funcionamento. 

 

A Instituição tem por objetivos: 

 

-  Oferecer cursos de nível superior de graduação e pós-graduação; 

- Realizar pesquisas, especialmente de iniciação científica, e estimular as atividades criadoras; 

- Desenvolver atividades de extensão abertas à comunidade, visando à integração desta com a 

Instituição por meio da difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa gerada no âmbito acadêmico; 

-  Fomentar a criação cultural e artística, difundindo-as; 

-  Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 

- Promover a formação continuada de profissionais nas áreas de conhecimento 

correspondentes aos cursos ministrados; 

- Contribuir para o fortalecimento da solidariedade humana, cultivo dos valores 

educacionais, culturais, morais e éticos; e, 

- Prestar serviços especializados à sociedade, estabelecendo com ela uma relação de 

reciprocidade.  

 

Para atendimento de seus fins, a Instituição adota os seguintes princípios de organização: 

 

- Unidade de patrimônio e administração; 

- Estrutura orgânica fundada em coordenações de cursos, ligada diretamente à administração 

superior; 
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- Busca permanente de integração entre as funções do ensino, da pesquisa e da extensão, 

objetivando a plena utilização de seus recursos materiais e humanos; 

- Flexibilidade de métodos e critérios, em atenção às diferenças entre alunos, às peculiaridades 

da região e do mercado de trabalho, bem como às circunstâncias ou características específicas; 

- Observância às diretrizes gerais emanadas da mantenedora; e, VI - busca permanente da 

qualidade e excelência. 

 

Compete à mantenedora da Instituição: 

 

- Representar a Instituição perante as autoridades públicas e o público em geral, incumbindo-

se de tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitando os limites da lei 

e deste regimento, a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade 

própria dos seus órgãos normativos, deliberativos e consultivos; 

- Aprovar a proposta orçamentária e a prestação de contas da Instituição, sendo-lhe 

facultado vetar deliberação que implique em aumento de despesas; 

- Aceitar doações, legados e heranças; 

- Fixar mensalidades e taxas escolares, na forma da lei; 

- Homologar o Plano de Desenvolvimento Institucional da Instituição; VI - nomear os 

dirigentes da Instituição; e, 

- Homologar a concessão de títulos honoríficos.  

 

A organização administrativa 

 

São órgãos de administração da Instituição:  

I - Conselho Superior; 

II - Diretoria; 

III - Colegiado de Curso; e,  

IV – Coordenação de Curso. 

 

A organização acadêmica e administrativa serve como forma de instrumentalização dos 

objetivos e metas institucionais. A estrutura organizacional e organização didático-pedagógica 

mostram-se como fatores de suma importância na execução destes. A educação e a gestão, 

enquanto responsáveis pela “condução”, firmam-se em ideais comprometidos com a formação 

humana de profissionais da educação e de profissionais em geral, cidadãos e cidadãs. A 
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organização da instituição é indispensável para promover o desenvolvimento e a aprendizagem 

dos alunos, o que implica no compromisso dos membros da equipe escolar com o corpo 

discente. 

 

O CONSUP 

O Conselho Superior é órgão de natureza normativa, deliberativa, jurisdicional e consultiva da 

Instituição, para assuntos de planejamento, administração geral, ensino, pesquisa e extensão. 

O Conselho Superior é constituído:  

I - Pelo Diretor Geral, seu presidente; 

II - Pelo Coordenador Geral de Graduação;  

III - Por dois coordenadores de curso; 

IV - Por um representante da mantenedora; 

V - Por um representante da comunidade ou do setor produtivo;  

VI - Por um representante do corpo docente; 

VII - Por um representante do corpo técnico-administrativo; e, 

VIII - Por um representante do corpo discente, na forma da legislação vigente. 

 

Para o exercício da função prevista no inciso I, a mantenedora designará um professor, após 

processo de seleção. Para o exercício da função prevista no inciso II, o Diretor Geral designará 

um coordenador, após processo de seleção. Os representantes mencionados nos incisos III, VI e 

VII serão eleitos por seus pares para mandatos de 2 (dois) anos, podendo haver recondução por 

igual período. O representante mencionado no inciso IV será indicado pela mantenedora e 

escolhido pelo Diretor, com  mandato de 2 (dois) anos, podendo haver recondução por igual 

período.  O representante mencionado no inciso V será indicado pelo Conselho Superior e 

escolhido pelo Diretor, com mandato de 2 (dois) anos, podendo haver recondução por igual 

período. O representante mencionado no inciso VIII será eleito entre os pares, em processo 

convocado pelo Diretor Geral, com procedimentos estabelecidos em edital, para mandato de 1 

(um) ano, permitida uma recondução por igual período.  

Os representantes serão eleitos, escolhidos ou indicados juntamente com os seus respectivos 

suplentes. Em caso de empate em votações, o presidente do Conselho Superior decide, com 

voto de desempate ("voto de Minerva"). 
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Compete ao Conselho Superior: 

 I - Formular políticas estratégicas, administrativas e educacionais e fixar diretrizes gerais de 

funcionamento da Instituição; 

II - Apreciar o plano anual de trabalho e a proposta orçamentária correspondente, submetendo-

os à aprovação da mantenedora; 

III - Aprovar a criação, incorporação, fusão, suspensão e extinção de programas, cursos e 

habilitações, mediante a prévia autorização ou homologação do competente órgão do sistema 

federal, submetendo tais atos decisórios à homologação da mantenedora; 

IV - Apreciar o relatório anual das atividades desenvolvidas pela Instituição, submetendo-o à 

mantenedora; V - decidir, em grau de recurso, os casos apreciados pelo Colegiado de Curso e 

pela Diretoria da Instituição; 

VI - Aprovar, mediante proposta do Diretor Geral da Instituição, a concessão de títulos 

honoríficos, submetendo à homologação da mantenedora; 

VII - Aprovar os projetos pedagógicos dos cursos oferecidos pela Instituição; 

VIII - Aprovar, no âmbito da Instituição, emendas a este regimento, por proposta do Diretor 

Geral, encaminhando-as ao órgão competente para aprovação, no que couber; 

IX - Interpretar, baixar normas complementares e deliberar sobre os casos omissos neste 

regimento; X - constituir comissões especiais; 

XI - Aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional, submetendo-o à homologação da 

mantenedora; XII - aprovar os programas e projetos de pesquisa e extensão; 

XIII - Aprovar, semestralmente, o calendário acadêmico proposto pelo Diretor Geral; e, XIV - 

exercer outras atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste regimento. 

 

O Conselho Superior reúne-se ordinariamente 2 (duas) vezes ao ano e, extraordinariamente, 

quando convocado pelo Diretor Geral. 

 

Colegiado de curso 

O Colegiado de Curso, órgão de coordenação e assessoramento consultivo e deliberativo em 

matéria didático-pedagógica e científica do curso, é constituído: 



IBMEC MG – R. Rio Grande do Norte 300 – Funcionários – Belo Horizonte, MG. 

 

 

81 

I- Pelo Coordenador do Curso, seu presidente; 

II- Por 3 (três) a 8 (oito) professores, escolhidos entre os docentes do curso; III - por um 

representante do corpo discente. 

 Os membros referidos no inciso II serão designados pelo Diretor Geral, com mandato de 2 

(dois) anos, podendo haver uma recondução. O membro referido no inciso III será eleito pelo 

corpo discente do curso, em pleito convocado pelo Diretório Acadêmico ou equivalente, ou na 

sua inexistência pelo Diretor Geral da Instituição, para mandato de um ano, podendo haver uma 

recondução. Os membros referidos nos incisos I, II e III serão indicados entre os componentes 

dos corpos docente e discente dos cursos oferecidos nas modalidades presencial ou a distância. 

Compete ao Colegiado de Curso: 

 

I - Coordenar e supervisionar os planos de trabalho e atividades desenvolvidos pelo 

Coordenador do Curso;  

II - Emitir parecer sobre proposta de programas de pesquisa e extensão, no âmbito do curso; 

III - Propor normas sobre transferência de alunos e aproveitamento de estudos, no âmbito do 

curso, encaminhando-as para aprovação do Conselho Superior; 

IV - Emitir parecer sobre os regulamentos de estágio supervisionado e do trabalho de conclusão 

de curso, no âmbito do curso, quando houver; 

V - Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades 

acadêmicas e serviços da Instituição; 

VI - Constituir comissões específicas; 

VII - Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas; e, VIII - emitir parecer sobre o 

projeto pedagógico do curso. 

 

O Colegiado de Curso reúne-se, ordinariamente, 2 (duas) vezes ao ano e, extraordinariamente, 

quando convocado pelo Coordenador do Curso. 

Das reuniões do Colegiado são lavradas as respectivas Atas, que devem ser assinadas por todos 

os presentes na própria sessão ou na sessão seguinte àquelas em que forem aprovadas, devendo 

ser anexadas ao Livro de Atas e transmitidas, com caráter normativo, aos integrantes do Curso, 

consoante às diretrizes gerais da Faculdade. 
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Diretoria Geral 

 

A Diretoria Geral, órgão de superintendência, administração, coordenação e fiscalização 

executiva da Faculdade Ibmec-MG é exercida pelo Diretor Geral Sr. Jaime Sadao Yamassaki 

Bastos. Por regimento em sua ausência e impedimentos, a Direção Executiva será substituída 

por pessoa indicada pela Mantenedora. 

O Diretor Geral coordena, superintende e fiscaliza todas as suas atividades, competindo-lhe: 

 

I - Administrar os recursos humanos, financeiros e materiais da Instituição, visando ao 

aperfeiçoamento e o desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

 II - Acompanhar a execução do orçamento, propondo ao órgão competente, quando 

necessário, a transferência de dotações orçamentárias e a abertura de créditos; 

III - Acompanhar a execução dos planos e projetos aprovados pelo Conselho Superior, 

avaliando os resultados e adotando medidas para seu cumprimento; 

IV - Promover o intercâmbio entre a Instituição e a comunidade, instituições congêneres e 

organismos que possam contribuir para o alcance dos seus objetivos; 

V - Decidir sobre os pedidos de transferência externa e reingresso para a Instituição; 

VI - Apreciar os pedidos de contratação, promoção e demissão do pessoal docente e 

técnico-administrativo; 

VII - Indicar, para contratação pela mantenedora, os coordenadores de curso, professores e 

demais colaboradores; 

VIII - Exercer o poder disciplinar no âmbito da Instituição; IX - convocar e presidir as 

sessões do Conselho Superior; X - delegar competências no âmbito de suas atribuições; 

XI - Exercer outras atribuições que forem conferidas por este regimento, por resoluções, 

convênios e outros atos decorrentes da sua competência legal; 

XII - Convocar as eleições para a escolha dos representantes dos corpos docente, discente e 

técnico- administrativo no Conselho Superior; e, 

XIII - Elaborar, semestralmente, com a colaboração dos coordenadores de curso, o 

calendário acadêmico. 

O Diretor Geral é auxiliado em suas funções pelo Coordenador Geral de Graduação e 

por gerentes e supervisores, nomeados pela mantenedora. Para atender às necessidades da 

Instituição, poderão ser criados outros cargos, mediante aprovação da mantenedora.  
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O Diretor Geral será nomeado pela mantenedora, sendo substituído, em seus impedimentos, 

pelo Coordenador Geral de Graduação. 

 

São atribuições da Diretoria Executiva: 

 

I - Representar a Instituição; 

II - Administrar, superintender, coordenar e fiscalizar todas as atividades da Instituição;  

III - Convocar e presidir o Conselho Superior; 

 IV - Promover a integração e a harmonização na execução das atividades da Instituição; V - 

zelar pela fiel observância da legislação do ensino e deste regimento; 

VI - Praticar os atos necessários à administração, à manutenção da ordem e da disciplina; 

VII - Encaminhar ao Conselho Superior e à mantenedora, nos prazos estabelecidos, o plano de 

trabalho, a proposta orçamentária, a prestação de contas e o relatório de atividades; 

VIII - Indicar para a mantenedora os coordenadores de curso e demais ocupantes de funções de 

direção e assessoramento; 

IX - Baixar resoluções ou portarias referentes às deliberações do Conselho Superior, do 

Colegiado de Curso e da Diretoria Geral; 

X - Firmar convênios, acordos e ajustes, submetendo-os ao referendo dos órgãos competentes, 

quando expressamente previsto neste regimento; 

XI - Conferir grau aos diplomados pela Instituição, podendo delegar esta atribuição aos 

coordenadores de curso; 

XII - Assinar, juntamente com o Coordenador do Curso, diplomas ou certificados dos cursos de 

graduação, pós-graduação e extensão; 

XIII - Resolver, em regime de urgência, os casos omissos neste regimento "ad referendum" do 

Conselho Superior, submetendo a decisão ao colegiado, no prazo de até 30 (trinta) dias, para 

aprovação; 

 

XIV - Propor, ao Conselho Superior, emendas a este regimento; 

XV - Baixar normas complementares necessárias ao funcionamento da Instituição; e, XVI - 

desempenhar outras atividades inerentes ao cargo de Diretor Geral. 

 

Ao Diretor Geral compete organizar outros serviços que visem atender às necessidades gerais 

da Instituição e, em especial, nomear comissões ou pessoas em caráter permanente ou 

temporário, para o estudo de assuntos ou encaminhamento de problemas específicos. 
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Coordenação do Curso 

 

A coordenação de curso será feita pelo Coordenador, cuja competência está afeita à execução 

das atividades didático-pedagógicas dos cursos e à fixação da programação semestral da 

Instituição. 

 

O Coordenador de Curso, indicado pelo Diretor Geral, será preferencialmente escolhido dentre 

os docentes das disciplinas que compõem o currículo pleno do curso. 

 

São atribuições do Coordenador de Curso: 

 

I - Exercer a supervisão didático-pedagógica do curso, zelando pela qualidade do ensino e 

adequação curricular; 

 II - Fiscalizar a fiel execução do regime acadêmico, especialmente quanto ao cumprimento da 

carga horária, ao desenvolvimento eficiente dos planos de ensino e à realização de atividades 

docentes e discentes; 

III - Convocar e realizar reuniões com os professores do curso; 

IV - Realizar reuniões sistemáticas com os representantes estudantis, estabelecendo um canal 

de comunicação constante com os alunos; 

V - Propor, após processo de avaliação, alterações ao projeto pedagógico do Curso, para 

aprovação pelo Conselho Superior; 

VI - Articular o ensino, a pesquisa e a extensão, a partir da definição de linhas temáticas; VII - 

cumprir e fazer cumprir as diretrizes e normas emanadas dos órgãos superiores; 

VIII - Implementar o processo de avaliação do curso, atendendo às orientações emanadas da 

Diretoria; 

IX - Elaborar semestralmente o plano de trabalho do curso, integrado ao planejamento 

acadêmico semestral da Instituição, para aprovação do Diretor Geral, após apreciação do 

Colegiado de Curso; 

X - Elaborar, em cooperação com o Diretor Geral, semestralmente, a proposta de orçamento e 

plano de aplicação dos recursos orçamentários para o curso, para aprovação da mantenedora; 

 

XI - Aprovar as solicitações de aproveitamento de estudos e adaptação curricular; 

XII - Realizar levantamento, junto aos registros acadêmicos, da frequência, dos índices de 

evasão e trancamento de matrícula, dos resultados das avaliações, com o objetivo de 

acompanhar o desempenho do corpo discente; 
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XIII - Encaminhar ao Diretor Geral proposta de termos de acordos, convênios com entidades 

nacionais e estrangeiras que envolvam interesse da Instituição; 

XIV - Exercer o poder disciplinar, obedecendo ao disposto neste regimento; e, XV - 

desenvolver outras ações que lhe forem atribuídas pelo Diretor Geral. 

 

Órgãos colegiados e dos recursos 

 

 Os órgãos deliberativos funcionam colegiadamente e decidem por maioria simples. As 

reuniões de caráter solene são públicas e funcionam com quórum mínimo de 50% da totalidade 

dos membros. A ausência de determinada categoria ou classe de representantes não impede o 

funcionamento dos colegiados, nem invalida as decisões, desde que haja o quórum mínimo 

exigido. É obrigatório e preferencial a qualquer outra atividade acadêmica o comparecimento 

dos membros dos colegiados às reuniões plenárias ou às reuniões de comissão de que façam 

parte. 

 

A ausência de um membro do colegiado a três reuniões consecutivas ou a cinco alternadas, sem 

apresentação de motivo justificado, aceito pelo dirigente do órgão colegiado, acarretará a perda 

do mandato e poderá implicar, se for o caso, em dispensa do cargo que ocupa. 

 

§5º Exige-se maioria simples de votos favoráveis para deliberações sobre os seguintes assuntos, 

observadas as competências de cada órgão colegiado: 

 

I - Alterações e reforma deste regimento; 

II - Criação, incorporação, suspensão ou fechamento de cursos de graduação e pós-graduação; 

III - Criação, desmembramento, fusão e extinção de órgãos; 

IV - Abertura de processo administrativo para apurar responsabilidade dos dirigentes da 

Instituição e aplicação das penas decorrentes; e, 

V - Rejeição do veto do Diretor Geral às decisões do Conselho Superior. 

 

 As reuniões dos colegiados compreendem uma parte reservada para comunicações e 

outra para a ordem do dia, durante as quais serão tratadas as matérias pertinentes com vistas à 

adoção de deliberação pela maioria dos presentes. 

 

As votações devem obedecer às seguintes normas:  

I - Nas matérias atinentes à pessoa, a votação é sempre secreta; 
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II - Nos demais casos, a votação é simbólica, podendo, mediante requerimento de dois terços 

dos membros, ser nominal ou secreta; 

III - não é admitido voto por procuração; 

IV - Os membros do colegiado têm direito a apenas um voto, mesmo que a ele pertença sob 

dupla condição;  

V - O presidente dos órgãos colegiados possui voto de quantidade e qualidade; e, 

VI - Os membros dos órgãos colegiados devem se abster de votar, quando se tratar de matéria 

de interesse pessoal, de seu cônjuge ou de seus parentes até terceiro grau. 

 

Os órgãos colegiados reúnem-se ordinária e extraordinariamente, na forma do disposto neste 

artigo:  

I - Ordinariamente, de acordo com o disposto neste regimento. 

II - Extraordinariamente, por convocação do seu presidente ou por requerimento de dois terços 

de seus membros. 

  

 A convocação dos órgãos colegiados é feita com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) 

horas, pelo seu dirigente ou substituto legal, devendo ser assegurado, em qualquer caso, o 

inteiro teor da pauta. 

 

Os órgãos colegiados podem ser convocados em caráter de urgência, com a observância do 

prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, com pauta única e específica. 

 

De cada reunião do colegiado é lavrada ata que, discutida e votada, será subscrita, após 

aprovação pelo presidente e demais membros presentes. 

 

Art. 24. As decisões dos órgãos colegiados constam em ata e são comunicadas, em súmulas, à 

comunidade acadêmica, podendo assumir forma de resolução, portaria ou afins, baixadas pelo 

presidente do colegiado respectivo. 

 

O Conselho Superior possui secretaria de apoio para organizar e registrar seus atos, vinculada à 

Diretoria ou à Coordenação Geral de Graduação. 

 

Das decisões das autoridades ou órgãos da administração acadêmica cabe pedido de 

reconsideração à própria autoridade ou órgão, ou apresentação de recurso à instância 

imediatamente superior, na forma seguinte do: 
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I - Professor ao Coordenador de Curso; 

II - Coordenador de Curso ao Coordenador Geral de Graduação;  

III - Coordenador Geral de Graduação ao Diretor Geral; e, 

IV - Diretor Geral ao Conselho Superior. 

 

É de 5 (cinco) dias úteis o prazo para pedido de reconsideração e de 10 (dez) dias úteis para 

interposição de recurso, contados ambos os prazos da data da notificação da decisão ao 

interessado. A apresentação de pedido de reconsideração suspende o prazo para a apresentação 

do recurso, o qual retomará a sua contagem após a prolação da decisão do pedido de 

reconsideração. O recurso, interposto perante a autoridade ou órgão recorrido, será 

encaminhado à instância superior dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do 

recebimento. O recurso não tem efeito suspensivo, salvo se da execução imediata do ato ou 

decisão recorrido resultar sua ineficiência, com prejuízo irreparável para o recorrente, no caso 

do seu provimento. 

 

A autoridade deve declarar, para os fins do parágrafo anterior, a natureza dos efeitos em que é 

recebido o recurso. 

 

Os recursos devem ser decididos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua 

interposição. 

Os órgãos colegiados devem ser convocados pelo presidente, para deliberar sobre o recurso, de 

modo que não se ultrapasse o prazo previsto neste artigo. 

 

Julgado o recurso, o processo é devolvido à autoridade ou órgão recorrido para cumprimento da 

decisão prolatada. 

 

 

 

Coordenação dos Cursos de Graduação e Coordenação dos cursos de Pós-Graduação 

 

A coordenação de Curso de Graduação e a coordenação da Pós-Graduação são exercidas por 

docente qualificado, indicado pela Diretora Executiva. Por regimento a coordenação de Curso 

de Graduação e a coordenação da Pós-Graduação serão substituídas nas suas faltas, 
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impedimentos ou vacância, por quem a Direção Executiva designar. A Coordenação de Curso 

de Graduação subordina-se à Diretoria Executiva e a Coordenação da Pós-Graduação 

subordina-se à Coordenação Geral da Pós-Graduação. Os Coordenadores de Cursos reunir-se-

ão com seus docentes no mínimo duas vezes por semestre para tratarem de assuntos referentes 

a seus cursos. 

São atribuições da Coordenação de Curso da Graduação e da Coordenação de Curso da Pós-

Graduação:  

 

 Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente; 

 Convocar e presidir as reuniões do NDE e do Colegiado de Curso; (Graduação);  

 Coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas no(s) curso(s) sob sua 

responsabilidade;  

 Sugerir cursos de Graduação, Especialização e Extensão;  

 Deliberar sobre pedidos de transferência e aproveitamento de estudos, ouvidos, quando 

for o caso, pelo professor responsável pela disciplina e o Comitê Acadêmico; 

 Sugerir medidas que visem aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da 

Faculdade Ibmec-MG, bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam 

submetidos pela Coordenação Geral e pela Diretoria Executiva; 

 Representar o Curso de Graduação e o Curso de Pós-graduação junto às autoridades 

externas e órgãos da Faculdade Ibmec-MG; 

 Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas, bem como a 

assiduidade dos professores; 

 Nomear o professor responsável pela disciplina; 

 Julgar em grau de recurso, os pedidos de revisão de provas dos alunos; 

 Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e/ou confiadas pela 

Coordenação Geral e pela Diretoria Executiva. 

 

O Núcleo Docente Estruturante de Curso (NDE) 

 

O Núcleo Docente Estruturante de Curso é órgão consultivo, responsável pela concepção do 

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação e tem por finalidade a implantação do mesmo. 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 
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 Elaborar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), definindo sua concepção e 

fundamentos; 

 Estabelecer o perfil profissional do egresso do Curso; 

 Atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico do Curso; 

 Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular do Curso, sempre que necessário; 

 Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do Curso; 

 Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

 Promover a integração horizontal e vertical das atividades desenvolvidas no Curso, 

respeitando os eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico; 

 Supervisionar as atividades de pesquisa desenvolvidas no Curso;  

 Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando a indicação ou substituição 

de docentes, quando necessário. 

 

O NDE de Curso tem a seguinte constituição: 

 

 Mínimo de 5 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente do Curso; 

 60% (sessenta por cento) de seus membros com titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu; 

 Todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo pelo 

menos 20% (vinte por cento) em tempo integral. 

 

O Núcleo Docente estruturante (NDE) reúne-se, ordinariamente, por convocação de iniciativa 

de seu presidente, uma vez por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo 

presidente ou pela maioria de seus membros titulares. 

 

 

 

 

Segue composição atual do NDE dos respectivos cursos do Ibmec MG: 

 

COMPOSIÇÃO NDE ADMINISTRAÇÃO 

DOCENTE  REGIME DE TRABALHO TITULAÇÃO MÁXIMA 

Eduardo Senra Coutinho (Presidente)  Integral Doutorado 

Frederico Martini do Espírito Santo  Parcial Mestrado 

Lucas Rodrigues Azambuja Parcial Doutorado 
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Fernando Tavares Pires Parcial Mestrado 

Marcos Antônio de Camargos  Parcial Doutorado 

   COMPOSIÇÃO NDE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

DOCENTE  REGIME DE TRABALHO TITULAÇÃO MÁXIMA 

Alexandre Queiroz de Oliveira (Presidente) Integral Mestrado  

Marcos Antônio de Camargos  Parcial Doutorado  

Márcio Antônio Salvato  Integral Doutorado 

Eduardo Senra Coutinho Integral Doutorado 

Luciana Tavares Pires  Parcial Mestrado 

 
 

  COMPOSIÇÃO NDE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

DOCENTE  REGIME DE TRABALHO TITULAÇÃO MÁXIMA 

Márcio Antônio Salvato (Presidente) Integral Doutorado 

Adriano Gianturco integral Doutorado 

Lucas Rodrigues Azambuja Parcial Doutorado 

Marcos Antônio de Camargos  Parcial Doutorado 

Ari Francisco Araújo Júnior  Parcial Mestrado 

   COMPOSIÇÃO NDE DIREITO 

DOCENTE  REGIME DE TRABALHO TITULAÇÃO MÁXIMA 

Dorival Guimarães Pereira Júnior (Presidente)  Integral Mestrado 

Paulo Adyr Dias do Amaral Parcial Doutorado  

Alexandre Bahia  Parcial Doutorado 

Flávio Barbosa  Quinaud Pedron Parcial Doutorado 

Vladimir Pinto Coelho Feijó  Parcial Mestrado 

 
 

  COMPOSIÇÃO NDE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

DOCENTE  REGIME DE TRABALHO TITULAÇÃO MÁXIMA 

Renato Soares de Aguilar (Presidente) Integral Mestrado 

Gisele Tessari Santos Parcial Doutorado 

Wilson Reis Júnior  Parcial Doutorado 

Fernando Tavares Pires  Parcial Mestrado 

Carlos Alberto Silva de Miranda  Parcial Doutorado 

Sérgio Luiz de Araújo Vieira Parcial Doutorado 

 

 

COMPOSIÇÃO NDE ENGENHARIA CIVIL 

DOCENTE  REGIME DE TRABALHO TITULAÇÃO MÁXIMA 

Renato Soares de Aguilar (Presidente) Integral Mestrado 

Gisele Tessari Santos Parcial Doutorado 

Wilson Reis Júnior  Parcial Doutorado 

Fernando Tavares Pires  Parcial Mestrado 

Carlos Alberto Silva de Miranda  Parcial Doutorado 
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Sérgio Luiz de Araújo Vieira Parcial Doutorado 

 

COMPOSIÇÃO NDE ENGENHARIA MECÂNICA 

DOCENTE  REGIME DE TRABALHO TITULAÇÃO MÁXIMA 

Renato Soares de Aguilar (Presidente) Integral Mestrado 

Gisele Tessari Santos Parcial Doutorado 

Wilson Reis Júnior  Parcial Doutorado 

Fernando Tavares Pires  Parcial Mestrado 

Carlos Alberto Silva de Miranda  Parcial Doutorado 

Sérgio Luiz de Araújo Vieira Parcial Doutorado 

 
 

COMPOSIÇÃO NDE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

DOCENTE  REGIME DE TRABALHO TITULAÇÃO MÁXIMA 

Dorival Guimarães Pereira Júnior (Presidente) Integral Doutorado 

Lucas Rodrigues Azambuja  Parcial Doutorado 

Eduardo Senra Coutinho  Integral Doutorado 

Adriano Gianturco  Parcial Doutorado 

Vladimir Pinto Coelho Feijó  Parcial Mestrado 

 

COMPOSIÇÃO NDE ARQUITETURA 

DOCENTE  REGIME DE TRABALHO TITULAÇÃO MÁXIMA 

André Luiz Prado de Oliveira (Presidente) Parcial Doutorado 

Dorival Guimarães Pereira Júnior Integral Mestrado 

Márcio Antônio Salvato Integral Doutorado 

Renato Soares de Aguilar Integral Mestrado 

Wilson Reis Júnior Integral Doutorado 

 

Núcleo de Atendimento ao Aluno e Financeiro - NAAF 

 

O Núcleo de Atendimento ao Aluno e Financeiro é o órgão de apoio ao qual compete 

centralizar todo o registro acadêmico da Faculdade Ibmec-MG, dirigido por uma Secretária 

Geral. Por regimento a NAAF terá sob sua guarda os documentos de escrituração escolar, 

arquivos, prontuários dos alunos e demais assentamentos em livros fixados pelo Regimento e 

pela legislação vigente. 

Compete à Secretária: 

 Chefiar a Secretaria, fazendo a distribuição equitativa dos trabalhos aos seus 

auxiliares, para o bom andamento dos serviços; 

 Comparecer às reuniões do Comitê Acadêmico, secretariando-as e lavrando as 

respectivas atas; 
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 Abrir e encerrar os termos referentes aos atos escolares, submetendo-os à assinatura 

da Diretoria Executiva; 

 Organizar os arquivos e prontuários dos alunos, de modo que se atenda, 

prontamente, a qualquer pedido de informação ou esclarecimentos de interessados 

ou da direção da Faculdade Ibmec-MG; 

 Redigir editais de processo seletivo, chamadas para exames e matrículas; 

 Manter atualizados os manuais dos alunos; 

 Emitir os documentos acadêmicos;  

 Organizar as informações e os documentos necessários para controle dos registros 

acadêmicos; 

 Acatar, cumprir e fazer cumprir as determinações da Direção da Faculdade Ibmec-

MG, além de exercer as demais funções que lhe forem confiadas. 

 

Biblioteca 

 

A Biblioteca, sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado, destina-se a 

atender a professores, alunos e à comunidade. Pelo regimento a Biblioteca está organizada 

segundo os princípios mais modernos da biblioteconomia, regendo-se por regulamento 

especial, baixado pelo (a) Diretor (a) Executivo (a). 

 

Serviço de Orientação Educacional  

O Serviço de Orientação Educacional é realizado pelo CASA (Coordenadoria de Apoio 

e Suporte ao Aluno) que proporciona atendimento aos alunos com o objetivo de estimular a 

redescoberta de suas capacidades, a exteriorização de seu potencial criativo de forma a se 

tornar um estudante e futuro profissional mais seguro, expressivo, que consiga relacionar os 

conhecimentos acadêmicos com a realidade do contexto social e profissional de forma crítica. 

Pelo regimento, o Serviço de Orientação Educacional atua em três frentes, tendo as seguintes 

funções.  

 

Com alunos: 
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 Avaliar e acompanhar as situações dos estudantes com baixa performance acadêmica, 

auxiliando-os por meio de orientações e instrumentos para que sejam capazes de mudanças 

de postura quanto aos estudos; 

 Apoiar as atividades escolares aos estudantes que enfrentam dificuldades ocasionais ou 

permanentes e que podem refletir em seu déficit de aprendizagem; 

 Intervir específica e individualmente ou em grupo, quanto aos problemas com a 

aprendizagem, oferecendo suporte necessário para um melhor aproveitamento no processo 

de ensino – aprendizagem; 

 Mediar situações que envolvam o relacionamento do estudante com os demais profissionais 

da Instituição; 

 Atender alunos com problemas de adaptação e/ou com dificuldades de relacionamento 

interpessoal; 

 Atender alunos encaminhados pelo corpo docente por apresentarem alguma alteração de 

comportamento; 

 Atender alunos com problemas psico afetivo oferecendo suporte e/ou encaminhamento 

adequado para outros profissionais quando se mostrar necessário. 

Com docentes:  

 Reunir-se periodicamente com os Coordenadores de Cursos para avaliar situações 

conflitivas relativas ao processo ensino-aprendizagem; 

 Ouvir as demandas espontâneas de professores com o intuito de buscar alternativas para 

evitar conflitos entre professor e aluno; 

 Atender solicitação de professores e coordenadores para atendimento de alunos indicados 

pelos mesmos; 

 Orientar o corpo docente quanto a lidar com alunos problemas e/ou com dificuldades 

emocionais; 

 Dar suporte com artigos e/ou matérias que possam elucidar situações problemas com alunos 

sinalizados pelos professores, com o intuito de apontar possíveis saídas; 

 Trabalhar com as monitorias do 1º período com o intuito de encontrar meios para que o 

aluno possa aproveitar melhor esse espaço de aprendizado;  
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 Acolher as solicitações de atendimento ou intervenções necessárias quando demandadas pela 

coordenação de curso e corpo docente; 

 Trabalhar buscando integrar todos os setores da faculdade para melhoria do processo ensino-

aprendizagem e o bem estar do estudante. 

 

Nos processos de evasão escolar:  

 Levantar os motivos de evasão ou trancamento e definir focos e estratégias de atuação junto 

aos alunos; 

 Definir processo de atendimento de alunos em processo de trancamento de matrícula em 

parceria com os coordenadores acadêmicos; 

 Criar cultura de envolvimento de professores e coordenadores dos cursos na busca de 

estratégias de diminuição da evasão. 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade Ibmec-MG é órgão autônomo em 

relação ao Comitê Acadêmico e demais órgãos colegiados existentes. A CPA será composta por 

cinco membros, assim distribuídos, também por determinação em regimento: um representante 

do corpo docente, um Procurador Institucional; um representante do corpo discente; um 

representante do corpo técnico-administrativo e um representante da sociedade civil 

organizada. A CPA reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes a cada semestre nas datas previstas 

em calendário elaborado por seus membros em sua primeira reunião e, extraordinariamente, 

quando convocada por seu Procurador ou por pelo menos um terço de seus membros.  

Compete a CPA: 

 Avaliar o desempenho institucional, tendo em vista a qualificação do processo 

educativo e utilizar os resultados para melhoria efetiva das ações desenvolvidas. 

 Elaborar uma metodologia de avaliação que garanta a participação dos segmentos 

constituintes da comunidade institucional. 

 Consolidar o processo de avaliação como prática permanente na Instituição.  

 Validar os achados da pesquisa, oportunizando aos distintos segmentos a reflexão sobre 

os resultados obtidos. 
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Departamento de Carreiras  

 

Compete ao Departamento de Carreiras orientar alunos e ex-alunos de graduação e pós-

graduação a desenvolverem suas carreiras de forma completa, traçando metas e objetivos 

profissionais. Pelo regimento, o departamento de Carreiras desenvolve as atividades: 

 

 Workshops sobre profissões e tendências;  

 Programas de preparação para o mercado de trabalho;  

 Eventos de relacionamento com as empresas (Ibmec Connection);  

 Encontros com headhunters; 

 Relacionamento direto com empresas para auxiliar o ingresso de alunos e ex-alunos no 

mercado de trabalho, em experiências efetivas e estágios ou para contratação de 

profissionais para atuarem na Faculdade;  

 Atendimentos individualizados à alunos e ex-alunos;  

 Divulgação de oportunidades para os programas de estágio e de trainee;  

 Encaminhamento de currículos de alunos e ex-alunos, de acordo com o perfil solicitado 

pelas empresas;  

 Recrutamento de pessoal in loco, no campus da Faculdade. 
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Ouvidoria 

 

A Ouvidoria tem caráter exclusivo de mediadora das questões que envolvem a 

Administração da IES, servidores, alunos e a comunidade externa. Subordinada à Diretora 

Executiva, a Ouvidoria Acadêmica não possui poder deliberativo, executivo e judicativo e 

exercerá suas funções com independência e autonomia, atendendo às disposições legais, 

estatutárias e regimentais aplicáveis. A Ouvidoria Acadêmica manterá em rigoroso sigilo o 

nome dos envolvidos, salvo nos casos em que sua identificação seja indispensável para a 

solução do problema e atendimento ao interessado. A Ouvidoria terá contato com a 

comunidade através de um link 

(http://ouvidoria.devrybrasil.com.br/FormularioSac/Formulario,) disponível na sua Home Page 

e dos demais canais de comunicação, como o Call Center e o Fale Conosco, além de manter 

registro, classificação das ocorrências, incidentes e soluções de problemas trazidos à sua 

consideração. As solicitações da Ouvidoria Acadêmica deverão ser atendidas no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias. 

São atribuições da Ouvidoria Acadêmica:  

 

 Exercer a função de representante da comunidade junto à IES e, dentro de sua 

competência, ao Grupo Ibmec Educacional SA;  

 Encaminhar, prontamente, a questão ou sugestão apresentada à área competente;  

 Agilizar a remessa de informações de interesse do usuário ao seu destinatário;  

 Acompanhar o andamento dos procedimentos, verificando o cumprimento do prazo 

estabelecido para sua solução, fazendo constar no relatório mensal aqueles não 

atendidos;  

 Identificar e sugerir soluções de problemas ao dirigente do órgão em que ocorre;  

 Propor a correção de erros, omissões ou abusos cometidos no atendimento à 

comunidade;  

 Atuar na prevenção e solução de conflitos; 

 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira   

 

A estratégia de manter contratos de longa duração viabilizou o investimento em salas de 

aula e laboratórios de informática com recursos de última geração e, principalmente, para 

contratação de um corpo docente de alto nível. Em 2010 foi inaugurado o campus atual, na Rua 

Rio Grande do Norte, após um investimento que consumiu, à época, mais de R$21 milhões.  

http://ouvidoria.devrybrasil.com.br/FormularioSac/Formulario
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Trata-se de um campus próprio, moderno, com ambientes de ensino entre salas de aula, 

laboratórios de informática e laboratórios para as engenharias, todos com ar condicionado e 

equipamentos de projeção multimídia, biblioteca com acervo bibliográfico de mais de 28.000 

volumes, ampla sala de professores, escritório administrativo além de ambientes de 

convivência e lanchonete. Estratégias adequadas permitiram a continuidade das atividades, em 

condições adequadas de qualidade, atendendo plenamente às expectativas da comunidade 

acadêmica. A geração de caixa tem origem nas mensalidades escolares previstas no PDI. Os 

contratos foram e são abertos aos alunos, havendo atendimento às diretrizes dos órgãos de 

proteção ao consumidor. Os investimentos são feitos pela mantenedora, seja com recursos 

próprios do caixa gerado por suas atividades educacionais ou com apoio de instituições 

financeiras, o que viabilizou a manutenção operacional da Faculdade Ibmec-MG e o 

desenvolvimento de edificações, laboratórios e novos equipamentos.  

A participação no Prouni garante à instituição isenção de imposto sobre a renda (IRPJ e 

CSLL), PIS e COFINS sobre a receita para as atividades da graduação. Os resultados anuais da 

Faculdade Ibmec-MG têm sido positivos, com excedentes suficientes para manutenção de 

investimentos. Todas as obrigações trabalhistas e tributárias são cumpridas.  

 A estratégia de criação e crescimento da Faculdade Ibmec-MG assegurou que o 

empreendimento fosse viável e seguro, garantindo o compromisso com a qualidade na 

Educação e no apoio à sociedade. Tal perspectiva vem se realizando, principalmente a partir 

não só da demanda discente pelo ingresso na instituição como também pelos vários projetos 

que vinculam academia e sociedade. O reconhecimento qualitativo se reflete nos indicadores do 

MEC e de mercado (rankings do Guia do Estudante, Revista Você S/A, entre outros), o que 

atesta a boa saúde acadêmica e administrativo-financeira. Projetos de curso são precedidos por 

pesquisas de opinião e demanda, do levantamento de custos decorrentes dos projetos 

pedagógicos, o que transmite a necessária segurança institucional e aos membros da 

comunidade acadêmica.  

Os balanços anuais da instituição são auditados por empresa de auditoria externa e 

divulgados conforme as exigências legais. Anualmente a instituição elabora os orçamentos das 

unidades, que são rigorosamente aplicados e controlados, respeitando-se a autonomia de cada 

projeto. 

 

EIXO 5: Infraestrutura Física  

 

Dimensão 7: Infraestrutura Física  
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A Faculdade Ibmec-MG, uma das principais instituições de ensino de Belo Horizonte, 

mudou de sede e desde agosto de 2010 ocupa a nova edificação. Além de obras profundas de 

adaptação do edifício às necessidades da Instituição (o interior do prédio tem oito mil metros 

quadrados e 3 andares), o investimento também previu a modernização de toda a parte de 

infraestrutura de salas, laboratórios de informática, auditório, biblioteca, instalações elétricas, 

telefonia e hidráulica. O novo prédio conta com quatro modernos elevadores, uma biblioteca de 

300 metros quadrados, auditório de 200 lugares, três pavimentos de sala de aula, com mais de 

28 modernas salas e anfiteatros totalmente informatizados. O ambiente conta com uma área de 

convivência de 115 metros quadrados de área coberta e 180 metros quadrados de área 

descoberta. A manutenção e conservação das instalações físicas são de responsabilidade do 

departamento de infraestrutura, cuja conservação e limpeza são destinadas a uma empresa 

terceirizada para este serviço, sendo supervisionada por este departamento. A manutenção das 

instalações físicas e do mobiliário, que é feita diariamente, fica a cargo de um grupo de trabalho 

lotado no departamento de infraestrutura. A manutenção e conservação dos equipamentos 

eletrônicos são de responsabilidade do departamento de informática. 

Localizada no centro financeiro e empresarial de Belo Horizonte, a Faculdade Ibmec-

MG dispõe de uma estrutura moderna e eficiente para atender aos seus alunos e professores. O 

espaço da sala de aula atende às especificidades da proposta didático-pedagógica e 

metodológica da Instituição, contemplando espaços amplos e suficientes para que os alunos 

possam trabalhar individualmente ou em grupos, de acordo com os objetivos traçados para cada 

aula ou conteúdo curricular. Além das salas de aula, a instituição conta com pequenas salas de 

estudo, quando solicitado tarefas em equipe e discussões sobre os casos.  

A luminosidade é excelente para que os estudantes possam acompanhar as aulas, 

inclusive durante a projeção dos slides. O quadro magnético é grande o suficiente para que o 

conteúdo possa ser expresso pelo professor de forma graficamente correta. O espaço da sala de 

aula inclui recurso tecnológico para que o conteúdo das aulas seja projetado pelo professor para 

acompanhamento dos alunos. 

A quantidade de laboratórios de informática atende às especificidades das metodologias 

de ensino da Faculdade Ibmec-MG. São atualmente 5 (cinco) laboratórios de informática para 

acesso aos alunos, mais uma sala de aula que pode ser convertida em laboratório móvel com 

um total de 330 (trezentos e trinta) computadores com acesso à internet, e aos seguintes 

softwares: IZarc, Adobe Reader, Microsoft Office,  Microsoft Project, Microsoft Visio, HP12-

C Calculator, Economática, E-views, Stata, pacote de ferramentas do Decision tools, além de 

várias ferramentas livres como Gretl e R, dentre outros. Em 2017, somando-se todos os alunos 
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matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação do Ibmec-MG, chega-se a um total de 

2.172 (dois mil cento e setenta e dois) alunos, sendo 1.778 na graduação (2017-1) e 394 na pós-

graduação (2017-1). Para o segundo semestre de 2017, a soma de todos os alunos matriculados 

nos cursos de graduação e pós-graduação do Ibmec-MG, chega-se a um total de 2.133 (dois mil 

cento e trinta e três) alunos, sendo 1665 na graduação (2017-2) e 468 na pós graduação (2017-

2). Isto implica que os laboratórios disponíveis ofereciam aproximadamente 1 (um) computador 

para cada 5,4 alunos de graduação e 1 (um) computador para cada 1,2 alunos de pós-graduação. 

Em 2018, somando-se todos os alunos matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação 

do Ibmec-MG, chega-se a um total de 2124 alunos, sendo 1671 na graduação (2018-1) e 453 na 

pós-graduação (2018-1). Para o segundo semestre de 2018, a soma de todos os alunos 

matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação do Ibmec-MG, chega-se a um total de 

1978 alunos, sendo 1547 na graduação (2018-2) e 431 na pós-graduação (2018-2). Isto implica 

que os laboratórios disponíveis oferecem aproximadamente 1 (um) computador para cada 5 

alunos de graduação e 1 (um) computador para cada 1,4 alunos de pós-graduação. Vale 

destacar que além dos laboratórios de informática, encontram-se à disposição dos alunos 

diversos computadores localizados na área de convivência, biblioteca e salas de estudo.  

O processo de registros acadêmicos da Faculdade Ibmec-MG é informatizado, sendo 

facilmente acessado por alunos e professores da Instituição. Na interface de discentes 

(Integrees) o aluno consegue visualizar as seguintes informações: 

 

a) Matriz curricular; 

b) Histórico escolar; 

c) Quadro de horários; 

d) Frequência; 

e) Notas nas atividades avaliativas; 

f) Emissão de 2ª via de boleto; 

g) Conteúdo programático por disciplina, bibliografia, conteúdo ministrado por 

disciplina, e arquivos; 

h) Calendário; 

Além dessas informações, o aluno pode utilizar o sistema acadêmico para realizar de 

maneira rápida e segura diversos requerimentos on-line, a saber: 
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a) 2º via de Diploma; 

b) Alteração de dados cadastrais; 

c) Alteração do responsável Financeiro; 

d) Antecipação de Disciplinas; 

e) Análise para cursar disciplinas em intercâmbio; 

f) Assistência pedagógica domiciliar; 

g) Atualização de Endereço para cobrança; 

h) Cancelamento de matrícula; 

i) Colação de grau especial; 

j) Declaração com data de conclusão do curso; 

k) Declaração de Autorização/reconhecimento de curso; 

l) Declaração de Conclusão do curso; 

m) Declaração de Matrícula; 

n) Dispensa de disciplinas; 

o) Justificativas de Faltas; 

p) Mudança de curso; 

q) Trancamento de Disciplina; 

r) Trancamento de Semestre; 

s) Retificação de Matricula; 

t) Validação para cursar disciplina Isolada em outra IES. 

 

Todas as solicitações de requerimentos on-line são confirmadas por e-mail e são 

repassadas eletronicamente para a coordenação, ou outro setor responsável, para análise. As 

decisões (deferimentos ou indeferimentos) são informadas aos alunos também por e-mail, 
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sendo que eles podem ser informados da necessidade de comparecimento à secretaria para 

entrega de documentação, quando for o caso. 

No que se refere à interface dos professores (Integrees), é possível a publicação de 

arquivos (conteúdo programático, bibliografia, conteúdo ministrado por aula, arquivos, 

atividades de fixação e recapitulação e links referentes às disciplinas que ministra), bem como a 

visualização do quadro de horários e calendário. A atualização da frequência dos alunos é feita 

on-line, diariamente, nos computadores instalados nas salas de aula, sendo automaticamente 

inserido no sistema, o mesmo acontecendo com notas de atividades avaliativas. Finalmente, os 

professores conseguem imprimir relatórios de notas e frequência para cada uma de suas 

turmas/disciplinas. 

É extremamente importante que os alunos tenham acesso a bibliografia recente, que 

espelhe as novas diretrizes do mundo dos negócios. Essa é uma importante fonte de informação 

e atualização para o profissional, independente de sua área de atuação. Acreditando nisso, o 

Ibmec-MG firmou parcerias com novas bases de dados que tornam disponíveis informações 

sobre o mercado financeiro e o mundo empresarial em geral, bases que possibilitam o acesso a 

variados índices e artigos constantes nas mais importantes revistas de negócios do mundo. 

Estão disponíveis as bases Business Source Complete, Econlit, Newspaper Source, Regional 

Business News e Human Resources Abstracts. 

Enfim, antecipando-se às necessidades de seu público, a Faculdade Ibmec-MG procura 

oferecer educação superior e empresarial de alto padrão, que lhes permita alcançar os 

diferenciais que o mercado valoriza. 

 

Espaço físico 

Como dito, a Faculdade Ibmec-MG encontra-se instalada em uma região nobre da 

cidade de Belo Horizonte, no bairro Funcionários, área de destaque na região central. Ocupa 

um moderno edifício de três andares com uma área total de 12 mil metros quadrados (com 

estacionamento), com agradável e confortável infraestrutura, contando com ar condicionado 

central e todas as condições de segurança necessárias.  

Em volta do condomínio encontram-se todas as facilidades requeridas para o conforto 

de sua comunidade acadêmica, como por exemplo, um fácil acesso a partir de qualquer região 

da cidade e proximidade com a principal área de saúde do município. Esta localização 

privilegiada é atendida no seu entorno por uma série de empresas que provêm serviços e 

produtos os mais diversos, como lojas de conveniência, papelarias, lanchonetes e restaurantes, 

supermercados, estacionamentos, farmácias e outras atividades de interesse. 
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Sala de aula 

 

As salas de aula comportam com conforto os alunos, estando disponíveis: 3 (três) salas 

anfiteatros com capacidade de até 64 (sessenta e quatro) assentos, todos com cabeamento de 

energia e de rede; 33 (trinta e três) salas de aula, sendo 23 (vinte e três) com capacidade de 

comportar 60 (sessenta) alunos, 7 (sete) salas de aula com capacidade de comportar 50 

(cinquenta) alunos, 1 (uma) sala com capacidade de comportar 40 (quarenta) alunos e 2 (dois) 

salas de aula com capacidade para 24 (vinte e quatro) alunos. As salas de aula são dotadas com 

vários pontos de acesso à rede acadêmica, mesas com cadeiras para dois alunos, lousa branca, 

projetor multimídia, tela para projeção e com disponibilidade de TV, vídeo, equipamentos de 

som e flip chart.  

As salas ainda contam com um computador com acesso à internet para uso do professor, 

e telefone para contato com diversos setores da Instituição, como a informática, as 

coordenações e o setor de suporte, dentre outros. Há, ainda, um auditório com capacidade para 

200 (duzentos) lugares, informatizado e sonorizado. 

 

Instalações para docentes 

A Faculdade Ibmec-MG conta com uma sala de professores de 90 m2, com mesa para 

reuniões, escaninho para guarda de pertences, e oito (8) estações de trabalho individuais, todas 

com computadores ligados à internet. Todos esses ambientes atendem de maneira excelente aos 

requisitos de limpeza, dimensão, iluminação, acústica, conservação e comodidade necessários à 

atividade desenvolvida.  

A IES conta com 3 (três) salas para uso exclusivo dos professores em tempo integral, 

com um total de 9 (nove) mesas equipadas com computadores com acesso à internet e 

softwares necessários para o desenvolvimento de seus trabalhos, numa área total de 

aproximadamente 50 m2. Além disso, na sala dos professores há 8 (oito) postos de trabalho 

individuais com computadores com acesso à internet e softwares necessários para uso dos 

professores horistas e de tempo parcial. Os coordenadores contam com sala própria, localizada 

no 3º andar, equipada com mesas e computadores com acesso à internet e disponibilidade dos 

softwares necessários. Finalmente, vale destacar que todos os professores possuem acesso à 

impressora, com uma quota de impressões oferecida pela IES. 

 

Condições de acesso para portadores de necessidades especiais 
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Todas as instalações atenderam ao projeto de acessibilidade aos portadores de 

necessidades especiais. 

 

Instalações Administrativas 

As Instalações Administrativas encontram-se distribuídas da seguinte forma:  

 

Secretaria/Financeiro: localizados no andar térreo, ocupam uma área de aproximadamente 90 

metros quadrados, com sala reservada para processamento de informações financeiras e 

acadêmicas, arquivos e balcão para atendimento com quatro estações de trabalho. O horário 

para atendimento presencial ao aluno é de segunda à sexta-feira, das 08:00h às 21:00 h, e aos 

sábados, das 08:00 h às 12:00 h.  

 

Informática: localizada no segundo andar, ocupa uma área de 45 metros quadrados, onde se 

encontra o CPD (servidores) e a equipe de Help Desk. 

 

Departamento de Carreiras: localizado no segundo andar, ocupa uma área de 

aproximadamente 10 m2. 

 

Coordenação dos cursos de graduação: os coordenadores dos cursos dispõem de uma sala de 

aproximadamente 60 m2 no terceiro andar, com estações de trabalho próprias. No segundo 

andar, encontra-se a sala para os professores de tempo integral e parcial (50 m2), além das 2 

salas de reunião de uso exclusivo dos professores e coordenadores. 

 

Site Xerox: está instalado no segundo andar e possui duas copiadoras/ impressoras, além de 

uma estação de trabalho. Os alunos têm direito a uma cota semestral de 150 cópias ou 

impressões. O horário de atendimento ao aluno é de segunda à sexta-feira, das 07:30 hs às 

21:00 hs.  

 

Contact center: as atividades de Call Center são desempenhadas em uma sala apropriada no 

terceiro andar, onde estão instaladas as estações de trabalho que contam com um software de 

CRM (Plusoft). Quatro atendentes, uma coordenadora, uma colaboradora encarregada do 

BackOffice e uma auxiliar trabalham nesse departamento.  

 

Open Space: visando uma maior integração dos departamentos administrativos, foi criado um 

espaço integrado no segundo andar do prédio da rua Carandaí, no qual encontram-se os 
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departamentos de Marketing e Comunicação, Administrativo, Infraestrutura, e Operações. Este 

espaço ocupa uma área de cerca de 50 m2 e é dotado com estações de trabalho individuais. Este 

espaço conta com 1 (uma) sala de reunião próxima, sendo equipada com TV e equipamento de 

videoconferência. 

 

Recursos Humanos/Departamento Pessoal: localizado no segundo andar do prédio da rua 

Carandaí, ocupa uma área de 10 m2. 

 

Empresa Júnior (IBMEX): localizada no prédio da rua Carandaí, ocupa uma área de 14 m2. 

Através dela os alunos têm a oportunidade de exercer atividades acadêmicas complementares, 

com a assessoria de professores  

 

Infraestrutura de segurança 

O prédio possui equipe de vigilância 24 horas por dia, além de sistema de segurança 

informatizado, com monitoramento dos principais ambientes, através de câmeras. Além disso, 

conta com sistema de identificação de todos os visitantes, alunos e funcionários. 

 

Instalações sanitárias 

 Todos os andares são dotados de instalações sanitárias adequadas e com serviço de 

limpeza das 05:00h às 21:48h. 

 

Estacionamento 

 A Faculdade Ibmec-MG conta em suas edificações com um moderno estacionamento 

(terceirizado) de 4 mil metros quadrados com vagas para 200 veículos, sendo reservadas 9 

vagas para portadores de necessidades especiais. 

 

Biblioteca 

A Faculdade Ibmec-MG considera que o conhecimento científico poderá ter repercussão 

mais positiva e relevante no processo de transferência e inovação tecnológica se houver um 

serviço especializado de informação estruturado, desenvolvido e bem preparado para selecionar 

informação técnica cultural e científica. Dentro desse contexto, a biblioteca se caracteriza como 

parte essencial do projeto institucional, com a finalidade de organizar e disseminar a 

informação, desenvolver atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem, bem como 

coordenar a dinâmica e a atualização de informações que deverão ser observadas e geradas no 

desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. 
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A Biblioteca da Faculdade Ibmec-MG foi implantada em agosto de 2000 juntamente com 

a criação das graduações em economia e administração de empresas. Atualmente localiza-se no 

térreo do Edifício sede. O conceito de Biblioteca ultrapassa a noção mais antiga de ser apenas 

um local de empréstimo de livros: é um serviço oferecido ao cidadão, que deve estar além de 

suas expectativas, oferecendo qualidades e facilidades. A biblioteca da Faculdade Ibmec-MG é 

especializada em Administração de Empresas, Economia, Relações Internacionais, Direito, 

Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, 

Arquitetura e áreas afins, tendo como principal característica a atualidade das obras que 

compõem seu acervo.  

A biblioteca é totalmente informatizada, objetivando maior comodidade e praticidade aos 

discentes e docentes, que têm acesso ao acervo completo da biblioteca “online”. Encontram-se 

disponíveis no acervo da biblioteca os livros citados na bibliografia básica e complementar dos 

cursos de graduação e pós-graduação, normalmente utilizados em cursos oferecidos por 

instituições universitárias de alto nível, de graduação e pós-graduação.  

          A expansão do acervo bibliográfico é feita por meio de sugestões do corpo docente e dos 

alunos, da coordenação e dos técnicos pesquisadores e se encontra em atualização constante, de 

acordo com as necessidades das disciplinas implantadas e demais atividades de ensino e 

pesquisa. A biblioteca oferece, ainda, serviços de consulta e localização de publicações, 

empréstimos entre bibliotecas, serviço de cópias de periódicos e consulta no Catálogo Coletivo 

Nacional de Publicações Periódicas por meio do Programa de Comutação Bibliográfica. 

 O objetivo geral da biblioteca da Faculdade Ibmec-MG é adquirir, processar, armazenar 

e disseminar a informação, buscando sempre desempenhar papel de destaque e excelência na 

prestação de serviços, disponibilizando com qualidade, facilidade e agilidade todo seu acervo. 

Para tanto, utiliza as tecnologias da informação para otimizar seus serviços, de forma a 

proporcionar maior interatividade entre usuário e Biblioteca. Em termos específicos, seus 

objetivos são:  

 

 Dar apoio e suporte aos programas de ensino. 

 Acompanhar o crescimento informacional e tecnológico das áreas do conhecimento 

específicas e proporcionar o acesso a informação contida nos diversos suportes 

existentes no acervo. 
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 Promover a leitura e pesquisa, proporcionando condições adequadas para que os 

estudantes, professores encontrem material de apoio à pesquisa e respostas aos 

questionamentos individuais.  

 Adquirir material de conteúdo técnico e científico na quantidade e proporções exigidas 

pelos padrões de qualidade atuais.  

 Oferecer serviços de qualidade objetivando a total satisfação dos usuários.  

 

Em termos de serviços, é fundamental ressaltar que a biblioteca da Faculdade Ibmec-MG 

não é apenas um local de empréstimo de material bibliográfico. É um serviço oferecido ao 

usuário, através do qual se procura sempre estar além de suas expectativas, oferecendo-lhe 

qualidade e facilidades. Como forma de instrumentalização desta perspectiva, destacamos: 

 

 Periódicos online: A biblioteca indica como fontes de pesquisa base de dados online com 

acesso gratuito ao conteúdo completo de artigos em periódicos especializados, indexados e 

correntes nas áreas do conhecimento. Encontram-se disponíveis no Portal Ibmec. 

 Homepage: um canal de divulgação dos produtos e serviços prestados pela a Biblioteca aos 

usuários, como o catálogo da coleção, serviço de empréstimo, acesso às bases de dados, 

leitura de artigos o regulamento e outros.  

 Catálogo online: possibilita a consulta à coleção da Biblioteca via intranet, com chave de 

acesso para palavras do título, autor, assunto e termos livres. Apresenta o resultado da 

busca, somados a localização da publicação na estante e disponibilidade para empréstimo.  

 Estação multimídia: espaço de aprendizagem com microcomputadores com acesso a 

internet, ferramentas do Office, softwares estatísticos, bases de dados bibliográficas 

referenciais e textuais e base de dados econômicos financeiros.  

 Bases de dados bibliográficos: acesso local e a distância a mais de 2000 títulos de 

periódicos em textos completos. (Base de periódicos Ebsco) 

 Empréstimo: disponibiliza os serviços de empréstimo, reserva e renovação de obras pela 

intranet e na Biblioteca do Ibmec Rio Centro, Rio Barra e Brasília. 

 Empréstimo entre Bibliotecas: mantém intercâmbio para empréstimo de publicações com 

as Bibliotecas do Ibmec e conveniadas. 



IBMEC MG – R. Rio Grande do Norte 300 – Funcionários – Belo Horizonte, MG. 

 

 

107 

 Livro de consulta: a Biblioteca mantém para consulta local um exemplar das obras 

pertencentes à bibliografia básica.  

 Fotocópia de artigos: oferece o serviço de fotocópia de artigos de periódicos localizados 

em Bibliotecas brasileiras pelo Comut. 

 Impressões/Fotocópia in loco: A biblioteca oferece um Toten para o aluno realizar 

impressões e fotocópias. 

 Treinamento de usuários: promove apresentação aos alunos sobre recursos disponíveis na 

Biblioteca, para divulgar e promover o uso produtos e serviços prestados.  

 Espaço de estudo individual: neste local, acomodam-se baias individuais para o usuário 

que precisa do silêncio para a produção e a aprendizagem.  

 Salas de estudo em grupo: usar a informação como ferramenta de trabalho, transformá-la 

em novas reflexões que satisfaçam as necessidades do grupo. A Faculdade Ibmec-MG tem 

o conhecimento que, quando existe infraestrutura de uma instituição acadêmica, há 

também produção intelectual. Assim reservou-se o espaço físico de 16 salas para ambiente 

de estudo em grupo. 

 DSI: Assuntos selecionados de acordo com a demanda dos usuários, usando como suporte 

alguns jornais de destaque e de circulação nacional (serviço interno restrito aos gerentes da 

Faculdade Ibmec-MG).  

A infraestrutura da biblioteca é excelente, contando com 16 salas de estudo em grupo 

(salas informatizadas e com capacidade para 4 pessoas), 14 baias para estudo individual, 

totalizando 30 computadores para consulta livre, com acesso à internet, 2 computadores para 

consulta de acervo, 5 computadores de acesso restrito aos serviços da biblioteca e 1 impressora 

para uso técnico da biblioteca. Todo o acervo encontra-se informatizado e tombado junto ao 

patrimônio da IES.  

A formação do acervo é feita tomando-se como ponto de partida a bibliografia indicada 

pelos docentes em cada disciplina dos cursos ministrados na instituição, sendo que a IES 

procura oferecer uma proporção de exemplares da bibliografia básica para cada turma que 

possibilite o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas.  

Resumo total do acervo da biblioteca Ibmec-MG 

Tipo de Material Títulos Exemplares 
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CD-ROMs 95 133 

Teses e Dissertações 52 76 

DVDs 505 565 

Livros 4.429 24.496 

Normas Técnicas 11 11 

Periódicos 124 2.082 

Monografias 805 828 

 Total: 6.926 Total: 28.191 

A biblioteca da Faculdade Ibmec-MG tem automação completa e utiliza um software de 

gerenciamento de Bibliotecas, tendo como objetivo a modernização dos serviços de informação 

prestados. O sistema Pergamum contempla as principais funções de uma biblioteca, 

funcionando de forma integrada da aquisição ao empréstimo, utilizando o formato MARC21 

para intercâmbio de dados. Além da agilidade na efetuação do empréstimo, os usuários 

poderão, através do site da Biblioteca, consultar seu status (livros pendentes, data de devolução, 

reservas, etc.). A escolha do sistema foi feita através de estudos e avaliações de vários 

softwares próprios para bibliotecas, levando em consideração a plataforma computacional e a 

realidade da instituição, além da experiência de outras bibliotecas. 

A formação do acervo é feita tomando-se como ponto de partida a bibliografia indicada 

pelos docentes em cada disciplina dos cursos ministrados na Instituição.  

 

Laboratórios Especializados  

Com o objetivo de transformar os alunos em profissionais por meio da interação 

empresa-escola, a Faculdade Ibmec-MG mantém ativo o CEI – Centro de Empreendedorismo e 

Internacionalização que é um conjunto de células e projetos que dão ao aluno Ibmec um 

ambiente para exercitar suas competências e habilidades, com liberdade e autonomia. Dentro 

deste conjunto de células e projetos podemos mencionar: Grupo de Estudos de Conjuntura 

Econômica, Grupo de Estudos de Política, Grupo de Estudos de Comércio Exterior e Grupo de 

Modelagem em Processos de Engenharia. 

Com atividades práticas focadas na solução de problemas reais, os centros da Faculdade 

Ibmec-MG fazem parte de um processo educativo pioneiro e cumpre com uma das metas da 

faculdade, que é aproximar os alunos das empresas e mostrar a realidade do mercado de 

trabalho. Os centros permitem que os alunos vivenciem na prática o que é aprendido em sala de 

aula. 
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Os alunos são selecionados dentro da Faculdade Ibmec-MG com o acompanhamento 

dos professores responsáveis pelos centros de estudo. 

 

Laboratórios das Engenharias 

 

A Faculdade Ibmec-MG conta com laboratórios de Física e Química situados no 1º 

andar das instalações da instituição, numa área de 105 m², cada. Os laboratórios contam com os 

mais modernos equipamentos para a realização das atividades práticas das disciplinas. Possuem 

bancadas de trabalho com capacidade para 25 (vinte e cinco) alunos por aula.  

O laboratório de Desenho além das pranchetas, utilizadas para o desenho a mão, conta 

com uma impressora 3D. 

O laboratório de Fenômenos de Transporte está localizado no prédio da Avenida 

Carandaí e conta com equipamentos para práticas, dentre outras, relacionadas a determinação 

do número de Reynolds, estudo de jatos livres, estudo de bombas e de condução térmica. 

O laboratório de Ciências e Engenharia dos Materiais conta com equipamentos para 

ensaios relacionados às características e propriedades de diversos materiais como resistência 

mecânica, dureza e variações das propriedades devido a tratamento térmico. Localizado na 

avenida Carandaí. 

O laboratório de Geologia conta com diversas amostras de minerais e rochas além dos 

equipamentos adequados para a determinação de suas propriedades como; dureza, densidade, 

traço, textura, etc. e fica localizado no prédio da Avenida Carandaí. 

O laboratório de Hidráulica é equipado com equipamentos que permitem o estudo de 

canais abertos, associação de bombas, perda de carga e golpe de aríete. Localizado no prédio da 

Avenida Carandaí. 

O laboratório de Mecânica dos Solos conta com equipamentos didáticos para 

determinação de diversas propriedades físicas do solo, como: granulometria, índices físicos, 

cisalhamento direto, compactação, permeabilidade, etc. Fica no prédio da Avenida Carandaí. 

O laboratório de Materiais de Construção e Técnicas Construtivas possui os 

equipamentos para desenvolvimento do estudo das propriedades dos diversos materiais 

utilizados na construção, assim como um equipamento de ensaio universal, totalmente 

automatizado, para determinação da resistência de corpos de prova de concreto, argamassas e 

de barras de aço. O laboratório também possui diversos equipamentos de uso corrente em 

construções. Está localizado no prédio da Avenida Carandaí. 

O laboratório de Materiais Betuminosos (estradas) possui diversos equipamentos 

destinados a ensaios de materiais utilizados em pavimentos flexíveis. Como misturador 
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planetário, centrifugador Rotatex, pórtico de Lottman, Rice test, dentre outros.  Este laboratório 

está localizado no prédio da Avenida Carandaí. 

O laboratório de Topografia conta com níveis automáticos, teodolitos eletrônicos e 

estações totais para a realização de levantamentos topográficos. Além disso, conta com 

softwares específicos e um plotter para utilização na disciplina.  

O laboratório de Saneamento possui bancadas didáticas para o estudo de estações de 

tratamento de água (ETA) e para tratamento de efluentes (ETE). Além destes equipamentos o 

laboratório possui uma estufa de cultura, um turbidímetro, um medidor de oxigênio dissolvido 

e medidores de PH. Este laboratório está localizado no prédio da Avenida Carandaí. 

O laboratório de Instalações Elétricas, Eletroeletrônica, Máquinas elétricas e 

Automação está equipado com diversos painéis que simulam instalações elétricas e de telefonia 

residenciais. Também existem bancadas para estudo das ligações de motores elétricos. Este 

laboratório está localizado no prédio da Avenida Carandaí Os laboratórios atendem à demanda 

das disciplinas dos cursos de Engenharia.  Tem ainda os laboratórios de Metrologia, 

Solda/Fundição/Motores/Usinagem que ficam na avenida Carandaí.  

 

 

4 - ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

Os resultados do processo de autoavaliação são encaminhados às instâncias superiores 

da Faculdade Ibmec-MG, a quem compete a redefinição e implementação das políticas 

acadêmicas que o processo avaliativo sugerir. Os resultados da avaliação subsidiam as ações 

internas e a reformulação do Plano de Desenvolvimento da Instituição e do Projeto Pedagógico 

Institucional. 

O conhecimento gerado pelo processo de autoavaliação e disponibilizado à comunidade 

acadêmica, aos avaliadores externos e à sociedade tem uma finalidade clara de priorizar ações 

de curto, médio e longo prazos, planejar de modo compartilhado e estabelecer etapas para 

alcançar metas simples ou mais complexas que comprometam a Instituição para o futuro.  

O projeto de Autoavaliação da Faculdade Ibmec-MG disponibiliza indicadores para a 

revisão de ações e redirecionamento das estratégias de atuação da Instituição. É uma ferramenta 

para o planejamento e gestão institucional, instrumento este de acompanhamento contínuo do 

desempenho acadêmico e do processo sistemático de informações à sociedade.  

Para que a avaliação cumpra sua missão, ou seja, sirva de instrumento para o 

aperfeiçoamento do projeto acadêmico e sócio-político da Instituição, garantindo a melhoria da 

qualidade e a pertinência das atividades desenvolvidas, é realizada uma análise criteriosa dos 
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resultados do processo de avaliação. Os relatórios gerados servem para que a Instituição 

identifique os acertos e as ineficiências, as vantagens, potencialidades e as dificuldades 

envolvendo-se num processo de reflexão sobre as causas das situações positivas e negativas, 

assumindo assim a direção efetiva de sua gestão política, acadêmica e científica. Os resultados, 

portanto, também servem de base para revisar o planejamento do PDI, bem como os projetos 

pedagógicos dos cursos. 

 

 

Os alunos do Ibmec – MG avaliaram a unidade nos seguintes parâmetros com as 

respectivas notas: 

Parâmetro 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 

NPS 75,48 70,85 62,32% 56,66% 51,49% 57,20% 

Professores 8,68 8,62 8,50 8,40 8,20 8,24 

Salas de aula 8,73 9,01 8,56 8,81 8,18 8,14 

Laboratórios e 

equipamentos 
8,34 8,51 8,16 8,11 7,88 7,85 

Biblioteca - acervo 7,63 7,68 7,66 7,60 7,38 7,30 

Biblioteca - atendimento 8,92 8,98 8,85 9,04 8,72 8,81 

Eventos acadêmicos 8,03 8,34 7,94 8,09 7,71 7,62 

Estágios, TCCs e PIs 7,79 7,72 7,45 7,53 7,47 7,42 

Casa 7,99  
 

7,50 7,08 7,32 

Coordenadores 8,71 8,58 8,36 8,28 8,07 8,13 

NAA/Secretaria 7,55  
 

7,03 6,58 7,08 

Carreiras 8,47 8,24 8,11 7,97 7,74 7,73 

Cyber/Informática 7,68 7,84 7,78 7,55 7,39 7,46 

Serviços de alimentação 7,25 7,43 7,24 7,57 6,75 7,14 

Estacionamento 6,19 6,36 6,33 6,33 5,98 6,47 

Instalações gerais 8,49 8,65 8,38 8,63 8,04 8,09 

Programas internacionais 6,85 6,78 6,45 6,29 6,35 7,15 

Custo\Benefício 7,51 7,59 7,28 7,14 6,61 6,95 

NAF 7,83 - - 7,03 6,58 7,08 

Proposta Internacional 6,87 6,61 6,46 6,34 6,47 7,42 

Satisfação com boleto 

online 
8,63 8,64 6,85 6,59 6,48 7,33 

Respostas 673 662 714 923 606 472 

 

Podemos relacionar alguns resultados das avaliações e as ações realizadas no Ibmec-

MG, destacando que o NPS médio do ano de 2018 foi de 54,35%, um valor alto para padrões 
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internacionais de avaliação de satisfação e qualidade. Essa nota significa que o percentual dos 

alunos que atribuíram notas 9 ou 10 ultrapassam em mais de 54% o percentual dos que deram 

notas de 0 a 6.  

Em 2018, houve uma queda de aproximadamente 22% no número de alunos 

participantes da avaliação. Houve uma queda de 606 para 472 alunos participantes. A possível 

justificativa para a redução do número de alunos é que a avaliação foi realizada na semana 

anterior à semana de provas. Como desafio, a CPA tem planejado realizar um trabalho maior de 

sensibilização dos alunos, passar nas salas e mostrar a importância das melhorias que ocorrem 

na faculdade em função dos resultados obtidos nas avaliações, e com isso, aumentar a 

participação dos alunos na avaliação de 2019. Em 2017, o número de alunos participantes 

saltou de 714 para 923, no último semestre de 2017, indicando um aumento de quase 30%. Um 

aumento bem mais significativo (37%) se comparado aos dados do 1º semestre de 2016. Em 

relação ao ano de 2015, quando a pesquisa era realizada em formato impresso, houve uma 

pequena queda no número de alunos que respondem a pesquisa, mas devemos levar em 

consideração que o formato da pesquisa mudou significativamente.  Desde 2016 a pesquisa 

passou a ser realizada no formato online.  

A CPA busca trabalhar cada vez mais na sensibilização os alunos para o processo de 

avaliação e mostrar que é um instrumento importante para a melhoria da qualidade da 

instituição. 

A nota média dos professores, conforme avaliação dos alunos, foi de 8,2 no 1º semestre 

de 2018, e 8,24 no 2º semestre. As notas de avaliação dos professores têm apresentado níveis 

de satisfação superiores a 80% desde 2015. Estes resultados demonstram o alto nível de 

satisfação dos alunos com o corpo docente do Ibmec – MG.  

A Coordenação Acadêmica recebeu, em 2018, notas de 8,07 e 8,13 dos alunos, 

respectivamente para o 1º e 2º semestres, mantendo o índice de satisfação observado nos anos 

anteriores (superiores a 8,0). Mais uma vez, isso reforça o trabalho de excelência realizado 

pelos professores e o alto nível de satisfação dos alunos com o trabalho desenvolvido no 

Ibmec-MG.  

A Biblioteca recebeu notas de satisfação superiores a 8,7 no atendimento em ambos os 

semestres de 2018. O acervo recebeu nota de satisfação superiores a 7,30 nas avaliações dos 

dois semestres.  Manteve uma nota de satisfação bem elevada em relação aos anos anteriores.   

O setor de Carreiras recebeu, em 2018, praticamente a mesma nota de satisfação (7,74 e 

7,73) dos alunos, para o 1º e 2º semestres. A média de nota próxima de 8 foi mantida nos anos 

anteriores. O Carreiras possui um sistema de avaliação dos workshops, das palestras e dos 

eventos organizados e o utiliza como instrumento de gestão para melhoria contínua.   
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A Secretaria (NAAF – Núcleo de Atendimento ao Aluno e Financeiro) apresentou notas 

de 6,58 e 7,08, respectivamente, no 1º e 2º semestres de 2018, mantendo o mesmo nível de 

satisfação de 2017. Embora o nível de satisfação dos alunos com a secretaria seja superior a 

70%, houve uma pequena queda na nota atribuída em 2016 para o 2º semestre de 2017, mas 

manteve notas superiores a 70% nos dois últimos semestres. 

As Salas de Aula apresentaram, em 2018, notas superiores a 8,0, assim como nos anos 

anteriores. Isso mostra o alto nível de satisfação dos alunos com a estrutura oferecida nas salas 

de aula.  

Com relação à Infraestrutura do Prédio, ou instalações gerais, as notas dos dois 

semestres de 2018 foram de 8,08 e 8,04. Apresentou nível de satisfação superior a 8,0, 

semelhante aos semestres anteriores. A manutenção das salas e das instalações gerais do prédio 

é realizada diariamente. 

A avaliação dos laboratórios obteve níveis de satisfação bem próximos a 80% em 2018, 

semelhantes às notas atribuídas em 2017 e 2016.   

Os eventos acadêmicos realizados no Ibmec – MG em 2018 mantiveram níveis de 

satisfação semelhantes aos que foram realizados nos anos anteriores. As notas obtidas para o 1º 

e 2º semestres de 2018 foram 7,71 e 7,62, respectivamente. Pela baixa variação do nível de 

satisfação, podemos concluir que os alunos estão muito satisfeitos com os eventos realizados no 

Ibmec. Esse item só foi incluído na pesquisa a partir de 2016.  

As notas atribuídas aos estágios, TCCs permaneceram praticamente inalteradas para os 

dois semestres de 2018, e nos dois anos anteriores, com nível de satisfação superiores a 7,4.  

Os serviços de alimentação também apresentaram uma nota de satisfação superior a 

71% em 2018, para os dois semestres de 2017, e para os dois semestres de 2016. Outro fator 

importante apontado na pesquisa é o nível de satisfação dos alunos com a relação 

custo/benefício. As notas obtidas para os dois semestres de 2016 e de 2017 foram superiores a 

71%. Em 2018, as notas obtidas para o 1º e 2º semestres foram de 6,61 e 6,95, respectivamente. 

Se arredondarmos as notas para valores inteiros, o nível de satisfação permanece inalterado nos 

dois últimos anos.  

O CASA apresentou níveis de satisfação superiores a 70% para os anos de 2016, 2017 e 

2018. Abaixo, breve descritivo sobre os “tipos” de atendimentos e logo em seguida, alguns 

gráficos representativos. 

 

1. Acompanhamento: Alunos atendidos mais de uma vez com demanda relacionada a 

dificuldade de aprendizagem, adaptação, queixas de ordem emocional, etc... 
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2. Acompanhamento a pedido dos pais: Atendimento motivado por contato espontâneo 

dos pais que relatam alguma dificuldade específica do estudante, como por 

exemplo, reprovações, problemas familiares, mudança de cidade, adaptação à 

faculdade, alterações de comportamento ou outras questões pessoais, transtornos 

diversos. 

 

3. Administração de conflitos Professores / Alunos: Queixas relacionadas ao 

relacionamento Aluno X Professor. 

 

4. Encaminhado pela Coordenação: A Coordenação Acadêmica e o AE trabalham em 

constante parceria. Por isso é comum receber alunos encaminhados pelos 

coordenadores que percebem algum ponto a ser tratado. Normalmente são 

demandas relacionadas a problemas de aprendizagem, alterações comportamentais 

dentro ou fora de sala, ou alunos com algum transtorno específico que necessitam de 

suporte para desenvolver as atividades acadêmicas.  

 

5. Intercâmbio: Atendimentos relacionados a orientação para Intercâmbios, Convênios 

Internacionais Ibmec, Ciências sem Fronteiras, Processos de Aplicação, Escolha das 

IES. Obs.: Atendimentos por intercâmbio em outro material a seguir. 

 

6. Justificativas de faltas: Alunos que necessitam de orientação e suporte por alguma 

questão importante que o impediu de comparecer as aulas – neste caso são 

orientados a informar a Secretaria também. 

 

7. Mudança de curso e orientações sobre escolha de curso: Alunos com demandas 

relacionadas a indecisão sobre o curso que escolheram. 

 

8. Mudança de turma: Alunos com demandas relacionadas a pedido de mudança de 

turma. 

 

9. Orientação para P.S., Orientações, Orientações sobre estudos, Planejamento de 

Estudos/Orientações: Atendimentos com objetivo de direcionamento do aluno a 

construção de sua própria trilha de desenvolvimento pessoal, acadêmico e 

consequentemente profissional. 
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10. Sobre trancamentos: Orientações básicas relacionadas ao processo de trancamento 

de curso, após escuta, análise e discussão sobre decisão. 

 

Existem ainda, os atendimentos relacionados a Cancelamentos e Trancamentos de 

matrícula e semestre. Estes podem ser solicitados por alunos regulares, calouros ou ainda pré-

matriculados. Atenção especial faz-se necessária aqui, pois entendemos que a escuta e análise 

dos motivos da evasão, podem nos direcionar em relação ao entendimento do comportamento 

de perda do aluno. 

Estimar as variáveis envolvidas e possíveis fatores influenciadores é importante para a 

estruturação de ações que sirvam como preventivas para evitar e diminuir a evasão. Existe um 

esboço de projeto específico sendo desenvolvido pelo AE. 

Os Programas Internacionais apresentaram uma sensível melhora na avaliação realizada 

em 2018, com satisfação superior a 71%. 

O setor de Cyber/Informática tem apresentado mesmo nível de satisfação dos últimos 

dois anos. As notas foram superiores a 7,4 nos dois semestres de 2018. 

Os resultados desta avaliação foram encaminhados à Diretoria Executiva e à 

Coordenação Geral da Graduação para tratativa individual com cada coordenador, dos aspectos 

a serem alterados ou trabalhados. 

 

5 – AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

As Coordenações dos cursos têm utilizado os resultados da CPA como meio de gestão. 

Os dados obtidos pela avaliação resultaram em melhora na reestruturação dos planos de aula, 

no reforço ao aprendizado dos alunos na disciplina de Cálculo com a reformulação das aulas de 

pré-cálculo, melhoria no apoio psicopedagógico aos alunos que enfrentam dificuldades no 

aprendizado. 

Após os resultados obtidos da avaliação dos professores pelo corpo discente a 

coordenação selecionou os melhores professores avaliados de cada curso para receber, 

anualmente, uma premiação. Todos os anos, a Adtalem Educacional do Brasil realiza um 

grande evento chamado Academic Stars para reconhecer os colaboradores que mais se 

destacaram no ano anterior, pela excelência na entrega de resultados e que representam os 

valores TEACH nas instituições, dentre elas, o Ibmec BH. 

Os homenageados ganharam uma viagem nacional com tudo pago. Durante este evento, 

os participantes têm a oportunidade de fazer uma imersão na cultura Adtalem através de 
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palestras, momentos de lazer e integração. Essa premiação é uma forma de incentivar o 

aprimoramento na carreira. 

Os resultados obtidos com as notas da biblioteca motivaram uma discussão para 

atualização e compra de novos exemplares pela instituição, nos últimos 3 anos. Diante dos 

resultados gerados na avaliação realizada pela CPA, a biblioteca mantém a constante 

atualização do acervo. 

Como a Secretaria (NAAF – Núcleo de Atendimento ao Aluno e Financeiro) apresentou 

notas de 7,5 e 7,3, nos 1º e 2º semestres de 2016, o sistema acadêmico e de matrícula foi 

modificado, passando para a resolução de problemas de alunos especialmente on-line. Essa 

alteração foi realizada do ano de 2016 para 2017. Em 2018, houve a total migração das 

atividades da secretaria para o sistema Integrees, que aperfeiçoou as operações para os alunos e 

funcionários. 

 Mesmo que as notas atribuídas aos laboratórios de informática apresentem resultados 

extremamente satisfatórios (notas superiores a 78%), é prática do Ibmec atualizar os 

computadores e softwares por outros com tecnologias mais avançadas.  

O CASA trabalha com atendimentos aos alunos, em sua maioria acontecem 

individualmente e são motivados por diversas demandas. Importante ressaltar que existe 

movimento do apoio educacional para despertar demanda reprimida atingindo o maior número 

de estudantes possível durante o ano, especialmente os de primeiro período. 

Para efeito de análise, identificamos pontos em comum nos atendimentos e nas 

demandas dos estudantes.  

 

   Análise dos atendimentos 

 

A seguir, estão representados alguns gráficos que ilustram os atendimentos realizados 

pelo CASA em 2016-1, 2016-2, 2017-1, 2017-2, 2018.1 e 2018.2. 
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As demandas que se destacaram no semestre foram: Intercâmbio (105/273), 

Planejamento de estudos/Orientações (73/273), Acompanhamento em geral (45/273) e 

Orientações em geral (25/273). 

O Intercâmbio foi a maior demanda do semestre. Os alunos demonstram muito interesse 

e procuram pelos programas internos. Em muitos casos eles procuram por orientações referente 

às parcerias que existem hoje com o Ibmec e procedimentos. Temos também alunos que optam 

por intercâmbios independentes e precisam de esclarecimentos e procuram o apoio educacional. 
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Tivemos um número significativo de procura por Planejamento de estudos/Orientações. 

Os alunos, principalmente nos primeiros períodos apresentam dificuldades de administrar sua 

aprendizagem e depois dos primeiros resultados, quem na grande maioria foram baixos, 

acabam procurando o AE. Especificamente esse semestre, após a reunião de conselho de classe, 

devido ao grande número de aluno realizamos intervenção coletiva em sala de aula, fazendo 

com que a procura por orientação aumentasse. A intensão é trabalhar preventivamente e evitar 

o baixo desempenho.   

   

 

A maior demanda é dos alunos do 1° período, principalmente por ser uma fase de 

adaptação, surgem muitas dúvidas e procuram por auxílio e orientações. Esse semestre tivemos 

um número elevado de procura de alunos do 3° período, que procuram por orientações 

referentes ao intercâmbio. 

 

Atendimento por curso 
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Os cursos de Administração e Economia apresentaram maior demanda do CASA. Isso 

pode ser atribuído ao maior número de alunos matriculados nestes cursos. 

 

 

 

 

Atendimento por demanda e curso 
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IBMEC MG – R. Rio Grande do Norte 300 – Funcionários – Belo Horizonte, MG. 

 

 

121 
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Evasão 

 

Abaixo estão representados alguns gráficos que ilustram as informações com relação 

aos motivos que levam os alunos ao trancamento e cancelamento de matrícula  
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Perfil dos alunos que solicitaram cancelamento/trancamento: 

Pre matriculados: Alunos que fizeram vestibular ou processo seletivo anterior ao 

semestre de entrada. 

Calouros: Alunos que se matricularam mediante processo seletivo específico à entrada. 

Calouros Em Aulas: Alunos que tiveram a experiência Ibmec e no decorrer do 1° 

período de aulas, solicitam o cancelamento. 

Veteranos: Alunos que já estavam pelo menos no segundo semestre da faculdade 

 



IBMEC MG – R. Rio Grande do Norte 300 – Funcionários – Belo Horizonte, MG. 

 

 

124 

 

 

Os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito foram os que tiveram o maior 

número de alunos desligados, seguidos do curso de Ciências Econômicas. Do número total de 

desligados, os alunos pré-matriculados tiveram destaque (74/124), e o motivo principal desse 

desligamento se deva à mudança para outra instituição de ensino superior, principalmente pela 

escolha de cursos que não são oferecidos no Ibmec. 
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Observa-se também, que a grande maioria dos alunos evadidos, desiste pela exigência 

da instituição, alegando que outras faculdades são mais “fáceis”. 

 

 

 

 Os trancamentos ocorrem principalmente devido aos programas de intercâmbio 

oferecidos pela instituição e por intercâmbios independentes. O trancamento por motivo 

profissional acontece, muitas vezes, porque o aluno não está conseguindo se dedicar e 

frequentar as aulas por causa da demanda de trabalho. 
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Atendimentos realizados no 1º semestre de 2017 

 

 

 

 

 As demandas que se destacaram no semestre foram: Programas internacionais 

(147/190) e agendamento psicológico (26/190). 

 O Intercâmbio é a maior demanda do semestre. Os alunos demonstram muito 

interesse e procuram pelos programas internos. Em muitos casos eles procuram por orientações 

referente às parcerias que existem hoje com o Ibmec e procedimentos.  
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Atendimentos realizados por curso no 1º semestre de 2017 

 

 

 

Atendimento por demanda e curso no 1º semestre de 2017 
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Suporte psicológico no 1º semestre de 2017 
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As demandas que se destacaram no 1º semestre de 2017 no Suporte Psicológico foram: 

Planejamento de Estudos (81/210), Atendimento Inclusivo (62/210) e Questões Pessoais 

(35/210). 

Houve um número significativo de procura por Planejamento de estudos/Orientações, 

com ocorre em todo semestre. Os alunos, principalmente nos primeiros períodos, apresentam 

dificuldades em administrar seu tempo e sua rotina de estudos e depois das primeiras provas, 

que na grande maioria foram baixos. 

 

Para o 2º semestre de 2017 temos os seguintes resultados: 
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 As demandas que se destacaram no semestre foram: Programas internacionais 

(92/136) e agendamento psicológico (12/136). 

 O Intercâmbio é novamente a maior demanda do semestre. Os alunos 

demonstram muito interesse e procuram pelos programas internos. Em muitos casos eles 

procuram por orientações referente às parcerias que existem hoje com o Ibmec e 

procedimentos. Temos também alunos que optam por intercâmbios independentes e precisam 

de esclarecimentos, procurando assim a CASA.  

 

Atendimento por curso 
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Atendimento por demanda e curso 
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Suporte psicológico 

 

 

 

As demandas que se destacaram no 2º semestre de 2017 no Suporte Psicológico foram: 

Atendimento Inclusivo (91/186), Planejamento de Estudos (48/186) e Questões Pessoais 

(25/186). 
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No 1º semestre de 2018 o CASA apresentou os seguintes resultados: 

 
 
 

  
 

 

 

 

  
 

 

 As demandas que se destacaram no 1º semestre de 2018 foram: Programas 

internacionais (67/163) e entrevistas de desligamentos (55/163). 
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 O Intercâmbio, assim como nos anos anteriores, é a maior demanda do semestre. Os 

alunos demonstram muito interesse e procuram pelos programas internos. Em muitos casos eles 

procuram por orientações referente às parcerias que existem hoje com o Ibmec e 

procedimentos. Temos também alunos que optam por intercâmbios independentes e precisam 

de esclarecimentos, procurando assim a CASA.  

  

Atendimento por curso 
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Atendimento por demanda e curso 
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Suporte psicológico 
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As demandas que se destacaram no semestre no Suporte Psicológico foram: 

Planejamento de Estudos (46/123), Atendimento Inclusivo (40/123) e Questões Pessoais 

(28/123). 

 

Evasão 
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Os cursos de Administração e Ciências Econômicas têm o maior número de alunos que 

realizaram cancelamento de matrícula. Os motivos variam, confome representa o gráfico acima. 

Temos também um número alto de pessoas que optam por não falarem sobre a decisão de se 

desligar da instituição. 

O mesmo acontece com os trancamentos, muitos não querem informar o motivo, mas a 

maioria acontece por causa do intercâmbio. O curso de Ciências Contábeis apresenta um 

número elevado de desligamentos, levando em conta que são alunos que estão inseridos no 

mercado de trabalho e muitas vezes precisam trabalhar fora da cidade ou até incompatibilidade 

de horário. 
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 Para o 2º semestre de 2018 temos os seguintes resultados: 

 

 

 

 

 

As demandas que se destacaram no semestre foram: questões acadêmicas (31/89) e 

entrevista de desligamento (22/89). 

 A CASA é a área referência dos alunos no que se refere ao desenvolvimento e 

sucesso acadêmico, por isso as demandas sobre questões acadêmicas aumentaram muito no 

semestre. Os alunos procuram o setor para vários esclarecimentos e principalmente para 
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pensarmos em melhores estratégias para melhorar o desempenho acadêmico durante o 

semestre. 

Atendimento por curso 

 

 

 

Atendimento por demanda e curso 
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Suporte psicológico no 2º semestre de 2018 

 

 

  

 

 As demandas que se destacaram no 2º semestre de 2018 no Suporte Psicológico foram: 

Atendimento Inclusivo (65/109), Planejamento de Estudos (31/109) e Questões Pessoais 

(10/109). 
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O atendimento inclusivo se refere ao atendimento realizado aos alunos com 

necessidades especiais e transtornos ou distúrbios e necessitam de acompanhamento e suporte 

do decorrer do semestre. 

Houve um número significativo de procura por Planejamento de estudos/Orientações. 

Os alunos, principalmente nos primeiros períodos, apresentam dificuldades em administrar seu 

tempo e sua rotina de estudos e depois das primeiras provas, que na grande maioria foram 

baixos, acabam procurando a CASA/Suporte Psicológico. 

 

Evasão 
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Assim como nos anos anteriores, o curso de Administração tem o maior número de 

alunos que realizaram cancelamento de matrícula. Os motivos variam e alguns alunos optam 

por não falar sobre a decisão de se desligar da instituição. 
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O curso de Administração tem o maior número de alunos que realizaram cancelamento 

de matrícula. Os motivos variam. Assim como nos anos anteriores, temos um número alto de 

pessoas que optam por não falar sobre a decisão de se desligar da instituição. 

O mesmo acontece com os trancamentos, muitos não querem informar o motivo, mas a 

maioria acontece por causa do intercâmbio. 

O CASA está se tornando cada vez mais referência para os alunos. Desta forma esses 

acompanhamentos e as orientações de maneira geral estão mais frequentes. Sempre que sentem 

dificuldade, seja na vida acadêmica ou pessoal, os alunos procuram auxílio.  

O conhecimento das estratégias adequadas norteia as decisões, no sentido de disseminá-

las, generalizando o sucesso. Por outro lado, as formas de ação que não apresentam resultados 

satisfatórios são modificadas, buscando-se alternativas para introdução de novos caminhos. 

Uma vez que o trabalho tem como um dos objetivos apontar os pontos fortes e fracos da 

Instituição, permitindo alterações favoráveis, os resultados obtidos são cuidadosamente 

analisados pelos diretores, coordenadores, professores e, especialmente, pela Comissão Própria 

de Avaliação. 
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Anexo I 

 

Ata da 3° Reunião ordinária da Comissão Própria de Avaliação (CPA) 
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