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IFMG-Campus Ouro Preto tem mais de 180 discentes de cursos técnicos
integrados aprovados em Ins tuições de Ensino Superior nos processos
sele vos do primeiro semestre de 2021
1- Apresentação
No período de abril a maio deste ano, 181 estudantes das
terceiras séries dos cursos técnicos integrados ao ensino
médio do IFMG-Campus Ouro Preto (IFMG-OP) foram
aprovados em Ins tuições de Ensino Superior (IES) do
país. Esse número representa 61% dos estudantes
vinculados à úl ma série no ano le vo de 2020.
Na oportunidade, discentes dos cinco cursos ofertados
pelo campus concluíram esta etapa do aprendizado
acadêmico por meio do processo de reclassiﬁcação
através de Aproveitamento de Conhecimentos e
Experiências Anteriores (ACEA). O processo de conclusão
para os estudantes solicitantes foi possível graças à
aprovação destes nos componentes curriculares em
pendência nos cursos.
Tal processo foi amparado pela Resolução n °02, de 07 de
abril de 2021, do Conselho Acadêmico (CA) do
IFMGCampus Ouro Preto, embasada pelas normas e
procedimentos previstos nas seguintes Resoluções do
Conselho Superior (Consup) do IFMG: n° 46, de 17 de

dezembro de 2018, que dispõe sobre o Regulamento de
Ensino dos Cursos de Educação Proﬁssional Técnica de
Nível Médio do IFMG, e n° 10, de 06 de julho de 2020, que
dispõe sobre alterações nos Regulamentos de Ensino dos
Cursos Técnicos (Resolução nº 46/2018) e de Graduação
(Resolução nº 47/2018) em função do período de
excepcionalidade da pandemia de COVID-19.
Saiba mais detalhes na sequência.
2- Contexto geral
O êxito ob do por nossos estudantes foi muito
representa vo neste ano, principalmente por se tratar de
um momento sanitário que assola o mundo desde o início
de 2020.
Na sequência, buscamos apresentar um perﬁl geral dos
dados referentes a esse êxito discente para tecer, em
tópico seguinte, a especiﬁcidade das informações em
cada curso.

Abaixo, o Gráﬁco 1 mostra o percentual de estudantes
com aprovação em Ins tuições de Ensino Superior (IES)
em cada curso, a par r do total apurado de concluintes.
Gráﬁco 1: Percentual de concluintes nos cinco cursos técnicos
integrados do IFMG-OP em relação ao total de alunos aprovados

Fonte: Diretoria de Ensino, 2021

Destaca-se, neste tópico, o curso de Ediﬁcações, com
aproximadamente um terço do total de estudantes
concluintes dos cinco cursos envolvidos.

Na tabela abaixo, podemos perceber o percentual de
estudantes concluintes, em cada curso, com base no total
de alunos matriculados na terceira série, ou seja, o índice
entre os aprovados por curso pelo total de alunos
matriculados na úl ma série em cada curso.

Fonte: Diretoria de Ensino, 2021
Destacamos, na Tabela 1, o curso de Administração, com
72,09% dos estudantes de terceira série sendo aprovados
em IES pelo país, maior percentual entre os cursos. Na
sequência, se apresentam os cursos de Ediﬁcações,

Mineração, Automação Industrial e Metalurgia,
respec vamente.
Abaixo, o Gráﬁco 2 revela o percentual de estudantes
aprovados por faixa etária.

Gráﬁco 2: Percentual de estudantes concluintes por idade

Fonte: Diretoria de Ensino, 2021

Observamos que a maioria dos estudantes concluintes
possuíam a idade de 19 anos, revelando não haver uma
grande distorção idade-série pelos concluintes se
levarmos em conta os impactos do calendário acadêmico
em meio à pandemia.

Em seguida, no Gráﬁco 3, temos o número de estudantes
concluintes por turma.

Gráﬁco 3: Número de estudantes concluintes por turma

Fonte: Diretoria de Ensino, 2021
As turmas que apresentaram maior número de alunos
concluintes foram as duas turmas de Ediﬁcações e a única
turma de Administração.

em que foram aprovados, o curso convocado para
matrícula, bem como outras informações relevantes.
Técnico integrado em Administração

3- Aprofundamento: dados por curso
Abaixo, seguem as informações rela vas a discentes
concluintes por curso, com destaques para a ins tuição

Na Figura 1, abaixo apresentada, trazemos os dados
referentes ao curso de Administração melhor detalhados.

Figura 1: Dados relevantes de estudantes concluintes do curso técnico integrado em Administração (sexo,
po de ins tuição, curso em que ob veram aprovação e IES de ingresso)
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Fonte: Diretoria de Ensino, 2021

Observamos que, dentre o total de 31 estudantes
aprovados em IES, 94% o foram através do SISU e 6%
(apenas dois) ob veram aprovação por meio de ves bular
próprio da ins tuição procurada. A maioria é do sexo
feminino (61%). A IES com maior número de estudantes
aprovados foi a Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP), correspondendo a 14 dos 31 discentes do curso.

Em relação aos cursos de graduação para os quais os
alunos foram aprovados, destacamos os cursos de
Administração (3 ingressantes); Pedagogia (também 3);
Engenharia de Produção e Turismo (ambos com 2
ingressantes).

“Durante meus anos de curso ve inúmeras
experiências, conheci pessoas de outros lugares,
realidades e jeitos diferentes. Dentre eles, colegas e
professores, os quais deixaram, cada um, um pouco
de si em mim. Aprendi a dar valor aos estudos e às
oportunidades, assim como a focar em meus
obje vos e con nuar ﬁrme em meu propósito.”

“Os três anos perpassados na escola,
evidentemente, foram compostos de altos e baixos,
teses e an teses, bens e males, mas hoje tenho a
convicção de aﬁrmar que foi o melhor Ensino Médio
que eu pude ter. E neste período tão violento e
trágico da pandemia, um dos meus maiores
orgulhos foi criar e desenvolver o grupo PRIDE,
gerido autonomamente por discentes em prol de
reaﬁrmar o orgulho da comunidade LGBTQIAP+.”

Franciele Aparecida Felipe Profeta
Egressa de Administração
Aprovada em Letras na USP

Felipe Gonzaga Ba sta Rodrigues
Egresso de Administração
Aprovado em Relações Públicas na UFMG

Técnico integrado em Automação Industrial
Para o curso de Automação Industrial, a Figura 2 mostra os
dados mais relevantes.

Figura 2: Dados relevantes de estudantes concluintes do curso
técnico integrado em Automação Industrial (sexo, po de ins tuição,
curso em que ob veram aprovação e IES de ingresso)

Fonte: Diretoria de Ensino, 2021

“Dentro da ins tuição, meu vínculo social e
maturidade foram totalmente alterados. O IF não só
me ensinou como calcular o valor de «X", como
conjugar um verbo, quando e como ocorreram
guerras... Ensinou-me também como melhorar e
superar barreiras, como nunca desis r dos meus
obje vos e a me levantar sempre que cair.”

“A estrutura da escola é muito boa e
a experiência de se tornar um técnico por meio dela
é indescri vel. As diﬁculdades estão presentes, mas
isso faz parte da jornada. Mesmo no momento
atual, em que essas diﬁculdades são mul plicadas,
a escola se esforçou muito para con nuar com o
ensino de qualidade.”

Bruno Cardoso Fernandes Machado
Egresso de Automação Industrial
Aprovado em Matemá ca no IFNMG

Luiz Paulo Ferreira Reis
Egresso de Automação Industrial
Aprovado em Engenharia Mecânica na UFMG

Técnico integrado em Ediﬁcações
No curso de Ediﬁcações, 49 (78%) dos 60 discentes
concluintes foram aprovados nas ins tuições através do
SISU e o restante, pelo ves bular da ins tuição, como
podemos observar na Figura 3, em meio a outros dados.

Figura 3: Dados relevantes de estudantes concluintes do curso técnico integrado em Ediﬁcações (sexo, po de
ins tuição, curso em que ob veram aprovação e IES de ingresso)

Fonte: Diretoria de Ensino, 2021
Dentre as ins tuições públicas, destaca-se também a
UFOP, com 24 estudantes aprovados. A maior parte dos
egressos deste curso do IFMG-OP é do sexo feminino
(72%).
A graduação em Engenharia Civil se sobressaiu com 15

ingressantes, seguido por Educação Física (cinco alunos
aprovados); Arquitetura e Urbanismo e Ciências
Econômicas, ambos com três ingressantes. Neste curso,
cerca de 42% dos estudantes concluintes foram
aprovados em cursos superiores da área de ver calização
do curso de origem no IFMG.

“O IFMG foi, sem dúvidas, um divisor de
águas na minha vida. Os professores da área de
Ediﬁcações ﬁzeram com que me apaixonasse ainda
mais pela área de construção civil e ter total certeza
da minha escolha. O IF é, com certeza, uma
experiência inesquecível.”
Luana Camille Evangelista Silva
Egressa de Ediﬁcações
Aprovada em Arquitetura e Urbanismo na UFOP

“Dentro do Campus pude fazer amizades que
espero que sejam para toda a vida, conheci
professores e proﬁssionais de al ssima qualidade,
que estavam sempre dispostos a ajudar as pessoas a
seguirem em frente com seus planos. Tenho apenas
a agradecer o Ins tuto pela grande oportunidade de
crescer mental e proﬁssionalmente dentro do
Campus.”
Victor José Silva Soares
Egresso de Ediﬁcações
Aprovado em Arquitetura e Urbanismo na UFOP

Técnico Integrado em Metalurgia
Já no curso de Metalurgia, foi observado que todos os
estudantes foram aprovados em ins tuições públicas,
sendo doze pelo SISU e um por meio de processo sele vo

próprio da IES. A maioria também é do sexo feminino
(62%), conforme pode ser observado na Figura 4.

Figura 4: Dados relevantes de estudantes concluintes do curso técnico integrado em Metalurgia (sexo, po de
ins tuição, curso em que ob veram aprovação e IES de ingresso)

Fonte: Diretoria de Ensino, 2021
“O IFMG mudou minha vida, com certeza,
pra melhor. Estudar com a oportunidade de obter um
curso técnico junto foi muito di cil, mas também,
muito gra ﬁcante. Eu ﬁz amigos, laços tão fortes que
não achei que fossem possíveis. Laços pro resto da
vida. Fiz parte do me de vôlei, que se tornou uma
paixão inexplicável. Sinto também que recebi uma
ó ma preparação e estou pronta pra adentrar no
ensino superior agora.”
Rafaela Frade de Oliveira
Egressa de Metalurgia
Aprovada em Ciências Biológicas na UFV

“Foi um período cheio de altos e baixos, mas
com certeza foram os anos mais alegres da minha
vida, que eu nunca vou esquecer. De toda forma, ﬁco
extremamente feliz e grato pelos afetos que cul vei e
das experiências que ve!”
João Gabriel Ribeiro Passos
Egresso de Metalurgia
Aprovado em Letras na UFOP

Técnico Integrado em Mineração
Por ﬁm, no curso técnico integrado em Mineração, 33
(87%) dos 38 discentes foram aprovados nas IES através do
SISU. Na Figura 5 são apresentados os dados relevantes
em relação aos concluintes.

Figura 5: Dados relevantes de estudantes concluintes do curso técnico integrado em Mineração (sexo, po de
ins tuição, curso em que ob veram aprovação e IES de ingresso)

Fonte: Diretoria de Ensino, 2021

Da mesma forma que ocorreu nos demais cursos técnicos,
a UFOP destacou-se pelo maior número de estudantes
aprovados (20). Setenta e um por cento dos egressos é do
sexo feminino. Os cursos superiores com maior número de

alunos do IFMG-OP aprovados foram Engenharia
Geológica (quatro discentes) e Engenharia de Minas (três
discentes), constatando, também, a tendência para a
ver calização da área de ensino técnico.

“Estou certa de que vivenciei, dentro do
possível, uma das melhores fases da minha vida,
que me mostrou que a ferramenta necessária para
mudar o mundo, posi vamente, é a educação!”

“Com a conclusão do curso, percebo que a
trajetória foi longa, mas importante. Tenho a certeza
de que devido ao bom ensino fornecido, o IFMG me
preparou para essa nova etapa da minha vida, que é
o ingresso na faculdade.”

Giovanna Le cia Silva Rodrigues
Egressa de Mineração
Aprovada em Letras na UFOP

Camila Dutra Lana
Egressa de Mineração
Aprovada em Letras na Unimontes

4- Considerações ﬁnais
Os dados apresentados revelam as par cularidades de cada
curso técnico integrado do campus. Enquanto no curso de
Automação Industrial o número de discentes concluintes é
predominantemente masculino, nos demais, as adolescentes
são maioria.
Percebemos uma expressiva procura por parte dos concluintes dos cursos de Administração, Automação Industrial,
Mineração e Ediﬁcações por cursos da mesma área de
formação no IFMG-OP. Quase metade dos egressos do curso
de Ediﬁcações, por exemplo, optou por seguir carreira na
Construção Civil.
Além da procura por cursos de graduação de ins tuições de
regiões próximas ao campus, como é o caso da Universidade
Federal de Ouro Preto, representando 46% de todos os
concluintes, observamos a valorização das ins tuições
públicas de ensino superior pelos estudantes concluintes.
Em relação à forma de seleção pela qual estavam ingressando
nas IES, 89% dos estudantes alegaram ser via Sistema de
Seleção Uniﬁcado (SISU) do MEC, ou seja, este foi o processo
sele vo do primeiro semestre de 2021 mais procurado por
nossos egressos para acesso ao ensino superior. Esse fator é
interessante, pois mesmo com as diﬁculdades enfrentadas
pelo alunado para realizar o Exame Nacional de Ensino Médio
(ENEM) 2020, devido à excepcionalidade causada pelo
período pandêmico que afetou a oferta do ensino presencial
no campus, os estudantes optaram por esta forma de seleção,
par cularmente vinculada aos processos sele vos das
ins tuições ofertantes.

Por ﬁm, os dados apresentados nos trazem à tona a
necessidade de maior aprofundamento em informações
que permitam iden ﬁcar o perﬁl dos estudantes de cursos
técnicos integrados da unidade, desde seu ingresso na
ins tuição, possibilitando que a comunidade acadêmica
reﬂita sobre tais dados, dentro que se almeja o Plano de
Desenvolvimento Ins tucional (PDI). Além disso, faz-se
necessário que os órgãos colegiados dos cursos possam
aprofundar em estudos e ações para progressão dos
números em relação a entender os anseios da população
da região de Ouro Preto/MG na procura por formação
proﬁssional em uma ins tuição reconhecida como a
nossa.
5- Origem dos dados apresentados
Nesta edição, contamos com a par cipação fundamental
da Diretoria de Ensino no compar lhamento dos dados
coletados a par r de formulário preenchido por cada
concluinte no momento das solicitações de conclusão de
curso.
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