


PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE 
PERMANÊNCIA E ÊXITO 

 
Com o intuito de atender ao Ofício Circular n° 60 DDR/SETEC/MEC, 
observando as orientações da Nota Informativa 138/DPE/DDR/SETEC/MEC e 
de alcançar o objetivo proposto no Planejamento Estratégico, as ações foram 
organizadas quatro fases:  
 
• Fase 1 - Instituição da Comissão Interna Geral  
• Fase 2 – Elaboração de Diagnóstico Quantitativo  
• Fase 3 – Elaboração de Diagnóstico Qualitativo  
• Fase 4 – Consolidação e Elaboração do Plano Estratégico (aprovado pela 

Resolução Cosup nº 14/2016) 



FATORES, ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO E OS 
ATORES ENVOLVIDOS PARA O COMBATE A 

EVASÃO. 



ATORES ENVOLVIDOS E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO PARA 

COMBATER A EVASÃO 
METAS E INDICADORES DAS CAUSAS DA EVASÃO 

ITEM DO 

QUESTION

ÁRIO 

PRINCIPAI

S 

FATORES 

QUE 

CAUSAM 

EVASÃO 

ESTRATÉ

GIAS DE 

INTERVEN

ÇÃO PARA 

PERMANÊ

NCIA E 

ÊXITO 

DOS 

ESTUDAN

TES DO 

IFMS 

(COMO?) 

QUEM? 

(RESPONS

ÁVEL) 

QUANDO 

(PERÍODO) 
QUEM? 

(REALIZARÁ) 
OBJETIVO METAS INDICADORES 

CÁLCULO 

INDICADORES 



 

PRINCIPAIS FATORES QUE CAUSAM 

EVASÃO 

  Dificuldade pessoal de adaptação à vida estudantil ou habilidades de estudos. 
 Dificuldades relativas à formação escolar anterior (falta de conteúdos). 
 Dificuldade de conciliar o estudo com o trabalho. 
 Desmotivação dos estudantes acerca do curso escolhido. 
 Didática utilizada em sala de aula pelos professores. 
 Reprovações constantes 
 Dificuldades de adaptação à organização didático- pedagógica (regime semestral, 

matrícula por unidades curriculares, dependência). 
 Dificuldade financeira. 
 Distância de casa ao Instituto, aliada à dificuldade de transporte. 
 Falta de apoio da família. 
 



FATORES, ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO E OS 
ATORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A 

RETENÇÃO. 



ATORES ENVOLVIDOS E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO PARA 

COMBATER A RETENÇÃO 
METAS E INDICADORES DAS CAUSAS DA RETENÇÃO 

ITEM DO 

QUESTION

ÁRIO 

PRINCIPAI

S 

FATORES 

QUE 

CAUSAM 

A 

RETENÇÃ

O 

ESTRATÉ

GIAS DE 

INTERVEN

ÇÃO PARA 

PERMANÊ

NCIA E 

ÊXITO 

DOS 

ESTUDAN

TES DO 

IFMS 

(COMO?) 

QUEM? 

(SERÁ O 

RESPONS

ÁVEL) 

QUANDO 

(PERÍODO

) 

QUEM? 

(REALIZA

RÁ) 

OBJETIVO METAS 
INDICADO

RES 

CÁLCULO 

INDICADORES 



 

PRINCIPAIS FATORES QUE CAUSAM RETENÇÃO 

 
 Dificuldade de adaptação aos estudos na área do curso (disciplinas técnicas). 

 Dificuldades relativas à formação escolar anterior (falta de conteúdos). 

 Falta de hábitos de estudo. 

 Dificuldade de conciliar o estudo com o trabalho 

 Desmotivação para os estudos de um modo geral. 

 Dificuldade de adaptação à metodologia de ensino utilizada pelo professor. 

 Dificuldade com o modelo de avaliação adotado. 

 Dificuldades de adaptação à organização didático-pedagógica (regime semestral, matrícula por 
unidades curriculares, dependência). 

 Dificuldade financeira, que o impede de permanecer mais tempo no instituto, para atendimento 
individualizado (permanência). 

 Falta de apoio da família. 



COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DAS 
AÇÕES DE PERMANÊNCIA E ÊXITO DO INSTITUTO FEDERAL 

DO MATO GROSSO DO SUL 

 

• Orientar as Comissões Locais na elaboração e o aperfeiçoamento das ações de 
Permanência e Êxito dos campi.  

• Receber, melhorar e propor melhorias nos planos de ação de Permanência e Êxito dos 
Estudantes.  

• Monitorar e acompanhar a execução do Plano Estratégico nos Campi.  

• Propor mecanismos de divulgação das ações institucionais e dos seus resultados.  



COMISSÃO LOCAL DE ACOMPANHAMENTO DAS 
AÇÕES DE PERMANÊNCIA E ÊXITO 

  
       

 Elevar os índices de aprovação nas unidades curriculares e conclusão do curso dentro do prazo 
previsto para integralização;       

 Identificar os fatores que levam à evasão e retenção nos cursos do IFMS, analisando a 
frequência e relevância de cada um deles;        

 Definir metas para redução dos índices de evasão e retenção a partir do diagnóstico 
quantitativo;  

 Analisar e definir os fatores mais recorrentes de evasão e retenção, a fim de subsidiar o plano 
de ação       

 Implantar três ações de intervenção sistêmica e institucional, para enfrentamento das 
situações relativas aos fatores mais recorrentes de evasão e retenção;   
       

  



COMISSÃO LOCAL DE ACOMPANHAMENTO DAS 
AÇÕES DE PERMANÊNCIA E ÊXITO 

        

 Analisar os fatores levantados nos campi e definir os aspectos mais relevantes 
observados na realidade local;       

 Implantar duas ações de intervenção, respeitando as especificidades e problemas 
locais do campus;        

 Instigar o sentimento de pertencimento ao IFMS, apoiando a consolidação da 
identidade institucional;         

 Monitorar periodicamente as ações locais implantadas que permita verificar a 
eficácia e a necessidade de ajustes.   



PLANO DE AÇÃO DO CAMPUS CORUMBÁ 



ATORES ENVOLVIDOS E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO PARA COMBATER A EVASÃO 
METAS E INDICADORES DAS CAUSAS DA 

EVASÃO 

ITEM DO 

QUESTION

ÁRIO 

PRINCIPAIS 

FATORES QUE 

CAUSAM 

EVASÃO 

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO PARA PERMANÊNCIA E ÊXITO 

DOS ESTUDANTES DO IFMS (COMO?) 

QUEM? 

(RESPONSÁVEL

) QUANDO (PERÍODO) 

QUEM? 

(REALIZARÁ) OBJETIVO METAS 

INDICADORE

S 

CÁLCULO 

INDICADORE

S 

1 

Dificuldade 

pessoal de 

adaptação à 

vida 

estudantil ou 

habilidades 

de estudos. 

Promover um evento de acolhida aos estudantes e 

suas famílias. 

Nos últimos dias de planejamento docente ou nos 

primeiros dias de aula, a comissão sugere uma 

evento com 3 dias para proporcionar a 

acolhida/adaptação dos novos estudantes e suas 

famílias. Para tal, indica-se as seguintes ações: 

- Diálogo com estudantes e familiares apresentando a 

Instituição (Ensino e Nuged), utilizando-se, para isso, 

de imagens, pequenos vídeos e esclarecimento de 

dúvidas dos pais e estudantes; 

- Apresentação dos cursos para estudantes e 

familiares (Coordenação/ Egressos); 

- Apresentação das possibilidades e perspectivas 

para o aluno do IFMS (Feiras/Jogos/Eventos 

Sistêmicos internos e externos/Banda). 

Obs. Solicitar aos setores responsáveis a produção 

de um vídeo institucional para passar nas reuniões 

para gerar uma confiança nos responsável e 

estimular os estudantes. 

Coordenadore

s de 

Curso/Eixo 

Início do ano letivo 

de 2017. 

Coordenadores de 

Curso/Eixo 

Apoiar a 

formação 

continuada 

aos 

servidores 

com 

referência 

nos fatores 

identificado

s a fim de 

subsidiar as 

ações do 

Planejamen

to 

estratégico 

Institucional 

de 

Permanênci

a e Êxito - 

PEIPEE 

Reduzir a 

dificuldade 

de 

adaptação 

à vida 

estudantil 

em 50% 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 



2 

Dificuldade

s relativas à 

formação 

escolar 

anterior 

(falta de 

conteúdos). 

Estabelecer 03 níveis de atendimento do 

aluno com dificuldades no aprendizado. São 

eles: 

 

1º - P.E. (com metodologia específica no que 

concerne à defasagem de conteúdos); 

 

2º - Resgate Pedagógico; 

 

3º - Curso de Estratégias de Aprendizagem 

(futuro atendimento psicopedagógico). 

 

*A metodologia para os „3 Níveis de 

Prevenção de Evasão‟ encontram-se no 

anexo. 

 

Nivelamento antes do começo das aulas. 

Coord. Eixo e 

Nuged 

Início em Janeiro 

(Calendário 

Acadêmico) 

Coord. Eixo e 

Nuged 

Apoiar a 

implantaçã

o de ações 

preventiva

s e 

corretivas 

nos campi 

que 

dissemine

m a 

cultura de 

enfrentam

ento dos 

problemas 

relacionad

os ao 

baixo 

desempen

ho dos 

estudantes 

e à evasão 

nos 

cursos. 

Reduzir 

em 20% a 

deficiência 

de 

conteúdos 

anteriores. 

Análise do 

rendiment

o dos 

alunos. 



3 

Didática 

utilizada em 

sala de aula 

pelos 

professores. 

Estabelecer Perfil do Estudante. 

Incluir conteúdos de base dentre aqueles que serão 

abordados em sala de aula, em especial, para os 

alunos do primeiro semestre. Os conteúdos poderão 

ser adotados a partir de uma Avaliação Diagnóstica. 

 

Proporcionar aos docentes e a Nuged acesso as 

seguintes informações: 

- Desempenho do estudante no Exame de seleção; 

- Questionário socioeconômico (Sendo possível 

sugere-se incluir questões de nacionalidade); 

 

Obs. O conjunto de informações deve ser usado para 

realizar a acolhida dos estudantes 

Assistência 

Social 

Início em 2016 – 

Períodos Letivo 

(Calendário 

Acadêmico) 

Assistência Social 

Apoiar a 

formação 

continuada 

aos 

servidores 

com 

referência 

nos fatores 

identificado

s a fim de 

subsidiar as 

ações do 

Planejamen

to 

estratégico 

Institucional 

de 

Permanênci

a e Êxito - 

PEIPEE 

Melhorar 

em 20% as 

notas dos 

docentes 

neste 

quesito na 

avaliação 

do docente 

pelo 

discente 

Análise do 

Relatório 

de 

avaliação 

do docente 

pelo 

discente 

(Média dos 

docentes 

neste item - 

média 

anterior) 

média 

anterior) * 

100 Ações de formação teórica e prática contínua para os 

docentes. 

Direção de 

Ensino, Coord 

de Eixo e 

Pedagogia 

Direção de 

Ensino, Coord de 

Eixo e Pedagogia 

Utilizar-se das Avaliações Diagnósticas para entender 

o nível de desenvolvimento dos alunos e definir como 

será a abordagem dos conteúdos a serem 

ministrados em sala de aula. 

- Formular questionário para preenchimento dos 

estudantes (Com base no material a ser aplicado “A 

escola que os alunos querem”); 

Direção de 

Ensino, Coord 

de Eixo e 

Pedagogia 

Direção de 

Ensino, Coord de 

Eixo e Pedagogia 



4 
Reprovações 

constantes 

Estabelecer parâmetros para atendimento e 

indicação de ação dos estudantes 

 

Acompanhamento de matrícula por parte da 

coordenação com análise situacional dos 

estudantes. 

 

Criar uma rotina de acompanhamento dos 

estudantes dependentes (suped/TAE). 

 

Orientações aos pais sobre a importância das 

P.E.‟s e a existência das ações “Resgates de 

Conteúdos” e “Curso de Estratégias de 

Aprendizagem”. 

 

Orientação aos quanto ao número de 

disciplinas matriculadas (dependências). 

Reuniões com a família – reforço das 

orientações. 
 

 

. 

Suped e TAE. 
Início do 

semestre. 
Suped e TAE. 

Elevar os 

índices de 

aprovação 

nas 

unidades 

curriculares 

e conclusão 

do curso 

dentro do 

prazo 

previsto 

para 

integralizaç

ão. 

Reduzir em 

50% a taxa 

de 

reprovaçõe

s. 

Taxa de 

Reprovaçã

o 

(Reprovado

s/nº de 

matrículas 

atendidas) * 

100 



5 

Falta de 

apoio da 

família. 

Promover encontros sobre estratégias de 

aprendizagem aos pais, para que 

desenvolvam formas de auxiliar na 

organização da rotina de estudos dos filhos 

(em especial, as famílias que possuem 

alunos com baixo rendimento). 

Nuged e 

PROEN 

Início 1º 

semestre 2016 
NUGED 

Promover 

articulação 

da família 

do 

estudante 

com o 

IFMS. 

Realizar 

no mínimo 

duas 

reuniões 

semestrais 

para cada 

item. 

Número 

de 

reuniões e 

participaçã

o nas 

reuniões. 

Contagem 

dos 

participant

es 



8 

Dificuldade

s de 

adaptação 

à 

organizaçã

o didático- 

pedagógica 

(regime 

semestral, 

matrícula 

por 

unidades 

curriculares

, 

dependênci

a). 

Recolher propostas para a revisão do regulamento 

da organização didático- pedagógica. 
Nuged 

No ano letivo de 

2016 

Pedagogos 

DIREB 

DIRES DIRGA 

Promover 

a 

adaptação 

do 

estudante 

ao regime 

institucion

al 

Realizar 

no mínimo 

duas 

reuniões 

semestrais 

para cada 

item. 

Número 

de 

reuniões e 

participaçã

o nas 

reuniões. 

Contagem 

dos 

participant

es 

Realizar reuniões entre NUGED e pais e estudantes 

para tratar da organização didática dos cursos. 

Nuged 

 
Pedagogos 

Orientar e acompanhar estudante/família na 

realização das matrículas 

Coordenador

es de Eixo 

Pedagogos 

Coordenadores 

de Eixo 



AÇÕES E RESULTADOS OBSERVADOS 
 

• 2017.1 SEMANA DE ACOLHIDA Foi realizado, antes mesmo de iniciar o ano letivo, uma apresentação do 
IFMS, na qual contamos com a participação de egressos que se destacaram em relação à superação das 
dificuldades encontradas no tempo em que cursaram o ensino médio técnico integrado em Metalurgia e 
em Informática.  

 

• Na primeira semana que aula, os alunos foram acolhidos por rodas de conversa, momentos de 
apresentações artísticas, diálogos com egressos (que mostraram as perspectivas alcançadas como 
alunos do IFMS, organização para o estudo, conhecimento dos setores via cartilha de autoria dos 
egressos, participação em feiras e eventos, dentre outras importantes informações que foram julgadas 
de imprescindível importância para adaptação nesta passagem do ensino fundamental para o ensino 
médio).  

 



AÇÕES E RESULTADOS OBSERVADOS 
• Foram realizadas conversas com egressos, mesmo após a semana de acolhida, nas quais foram 

abordados aspectos de organização para o estudo e de motivação para a continuidade do curso e 
compreensão de todas perspectivas que o IFMS oferece.  

• A equipe NUGED se apresentou para as turmas novas, explicando as atribuições de cada profissional 
que compõe o Núcleo. Foram realizadas entradas da coordenação com o corpo docente da área 
específica para apresentação de documentos institucionais, bem como, uma mostra de 
profissões.2017.1  

 

• Os professores de educação física tem realizado projetos voltados ao ensino e extensão, na área de 
lutas, de esportes coletivos, de esportes individuais e de medidas e avaliações (qualidade de vida). 

• 2017.1 Há um projeto de ensino voltado à cultura (Comissão de Cultura) realizado em parceria com o 
Sesc, com atividades semanais de leitura, escrita, café literário, clube de leitura, conversa com autores 
de livros, histórias contadas, aulas de música e apresentações artísticas. Há alunos representantes em 
cada sala responsáveis por fomentar a cultura, via este projeto. 

 



AÇÕES E RESULTADOS OBSERVADOS 
• 2016.1 e 2016.2 - Foi realizado um projeto denominado “Estratégias de aprendizagem”, no 

qual os alunos, em diferentes horários, eram atendidos individualmente, de acordo com 
avaliação das dificuldades e potenciais de aprendizagem (para tal projeto, foram triados 
alunos com baixo desempenho escolar). Foram realizados pela coordenação deste projeto e 
pela Suped, visitas domiciliares e visitas às escolas de origem destes alunos (de alguns), 
visando verificar o histórico escolar e familiar dos mesmos.  

 

• 2016.1 Resgate Pedagógico (“Nivelamento”) - Nas semanas que antecederam o início 
do semestre foi realizado um curso de "nivelamento" - Resgate Pedagógico com alunos 
ingressantes nos cursos técnicos. 



AÇÕES E RESULTADOS OBSERVADOS 
 

 

• 2017.1 - Nas semanas que antecederam o início das aulas, também foi realizado um 
nivelamento (Resgate Pedagógico) de Português e Matemática com as turmas formadas pelos 
alunos aprovados em Metalurgia e Informática. Na atividade Resgate Pedagógico, além do 
professor participam monitores voluntários. 

 

• 2017.1 SEMANA PEDAGÓGICA- Na semana pedagógica, foram sugeridas aos professores(as) 
técnicas pedagógicas e reflexão sobre a didática para melhor aprendizado dos alunos do 
IFMS/Corumbá. Dentre as sugestões, a melhor forma de promover o resgate de conteúdos e a 
autonomia nos estudos a partir de uma metodologia específica para as PEs.  
 



AÇÕES E RESULTADOS OBSERVADOS 
• 2017.1 AÇÕES PEDAGÓGICAS (prevenção de evasão) Estão sendo colocadas em prática as seguintes 

ações: estabelecimento de 03 níveis de atendimento do aluno com dificuldades no aprendizado. São 
eles 1º - P.E. (com metodologia específica no que concerne à defasagem de conteúdos); 2º - Resgate 
Pedagógico (comumentemente chamado de “Nivelamento”); 3º - Curso de Estratégias de 
Aprendizagem (futuro atendimento psicopedagógico, no qual docente com aptidão no atendimento 
individualizado promoverá a reflexão do aluno quanto às estratégias de estudo e de aprendizagem 
adotadas em cada caso). 

 

 

• 2017.1 NUGED apresentou os dados dos questionários socioeconômicos referentes ao ano de 2016 dos 
Cursos Técnicos Integrados do nível médio de Informática e Metalurgia com a finalidade de mostrar aos 
docentes um pouco da realidade socioeconômica e cultural dos estudantes do Campus Corumbá, bem 
como orientá-los de que as questões sociais refletem direta e indiretamente no aprendizado e 
permanência deles na instituição de ensino. 
 



AÇÕES E RESULTADOS OBSERVADOS 
• 2016.1 e 2016.2 - Foi realizado um projeto denominado “Encontro de Pais”, momentos semanais, nos 

quais os pais receberam informações quanto ao desenvolvimento cognitivo dos filhos, bem como 
estratégias para a família acompanhar/verificar a aprendizagem dos filhos. Foi dada preferência para 
os pais dos alunos com menor rendimento. - Foi realizado um trabalho de diálogo com alunos e 
respectivas famílias por parte das coordenações de curso e da Nuged, visando minimizar dificuldades 
com a adaptação à vida estudantil e habilidades de estudos.  

 

• 2017.1 TRIAGEM E CONTATO DAS FAMÍLIAS DOS ALUNOS COM DIFICULDADES Estão sendo triadas as 
famílias que serão convocadas para receberem informações quanto ao suporte que podem dar aos 
filhos (principalmente, em relação à organização de uma rotina de estudos) e também orientar quanto 
às ações que o IFMS/Corumbá já oferece para que este apoio seja efetivo. 

 

• 2016.1, 2016.2, 2017.1 A direção de ensino e coordenações de curso têm orientado, bimestralmente os 
pais e alunos quanto ao regime semestral e a melhor estratégia de realizar as matrículas nas disciplinas 
com dependências. 



AÇÕES E RESULTADOS OBSERVADOS 
• 2017.1 AÇÕES RESOLUTIVAS PARA O CONSELHO PEDAGÓGICO Em relação à criação de um melhor 

formato para os Conselhos Pedagógicos, que visam dar ênfase para as soluções para os problemas 
apontados estão sendo adotados. Estão sendo triadas as famílias que serão convocadas para reunião, 
especificamente as famílias dos alunos que apresentam maior número de faltas e baixo rendimento 
escolar. Nesta reunião, serão explicados em pormenores as ações realizadas e que estão sendo 
sugeridas por meio do envio dos bilhetes – para a participação dos alunos nas PEs, no Nivelamento 
(Resgate Pedagógico) e no curso de Estratégias de Aprendizagem – bem como da necessidade de 
organização nos estudos (tanto no ambiente doméstico, quanto nas atividades oferecidas pelo IFMS) 
para que não se acumulem conteúdos e dependências. 



AÇÕES E RESULTADOS OBSERVADOS 
• COMUNICAÇÃO ENTRE OS SETORES (2016.1, 2016.2 e 2017.1) A Suped, Nuged, Napne, Coordenações de 

curso e Diren estão em constante contato para definir melhores estratégias de apoio aos alunos, apoio 
familiar (por meio de diálogo com as famílias e visitas domiciliares), atuação dos docentes (por meio de 
consulta aos alunos a respeito da compreensão dos conteúdos abordados em sala e observação in loco 
das aulas - pela Suped - para contribuir com o docente), apoio psicológico (por meio de conversa com 
alunos que se dispõe a dialogar, bem como daqueles indicados pelos docentes e coordenações de 
curso), dentre outras ações realizadas. 

 

• Organização de fluxo para atendimento de solicitação de transferência – quando o estudante solicita 
transferência é feita uma triagem pelo coordenador/Nuged para saber os motivos da solicitação. Em 
muitos casos o campus tem conseguido reverter a solicitação de transferência. 

 

 



Obrigado! 
 
 
Pró-Reitoria de Ensino 
proen@ifms.edu.br 
 

mailto:proen@ifms.edu.br

