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Curso do IFRS - Campus Osório é o único presencial da região com nota
máxima do Mec
Curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas foi reconhecido com conceito 5 em
avaliação realizada na semana passada
Crédito: Gabriela Morel/IFRS

Não é por acaso que o slogan dos Institutos Federais é "Ensino Público, gratuito e de qualidade".
Os campi espalhados pelo país vêm sendo destaque frente a outras instituições de ensino em
diversos aspectos - o que é comprovado em rankings divulgados por entidades de renome na
área de pesquisa educacional. O Campus Osório do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Sul recebeu na terça-feira, 13 de março de 2017, a notícia que
ratifica toda sua qualidade na educação: O curso superior de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas é conceito de excelência (5) na avaliação in loco realizada para o
processo de reconhecimento.
A visita dos membros designados pela Coordenação de Avaliação dos Cursos de Graduação e
Instituições de Ensino Superior, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), ocorreu no período de 8 a 10 de março de 2017. Todas as etapas foram
orientadas e acompanhadas pelo Chefe do Departamento de Avaliação Institucional do IFRS,
Edson Carpes Camargo, e pela Procuradora Educacional Institucional,Margarida Prestes de
Souza. O reconhecimento do curso segue as diretrizes e procedimentos estabelecidos pelo
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - Sinaes, instituído pela Lei 10.861/2004.
A reunião de abertura dos trabalhos foi relizada na manhã de quinta-feira (9), com uma
apresentação da instituição, do Campus Osório e da equipe de gestão, pelo diretor-geral Claudino
Andrighetto. Após, o coordenador do curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais,
Bruno Chagas Fernandes, repassou informações detalhadas dos aspectos relacionados ao curso,
como matriz curricular e perfil dos estudantes.
Os demais momentos da avaliação foram dedicados à análise de documentos institucionais e à
coleta de dados junto a estudantes e docentes, uma vez que são considerados todos os aspectos
da organização didático-pedagógica, tais como ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade

social e gestão institucional, bem como a titulação do corpo de servidores (docentes e técnicoadministrativos) e as instalações físicas.
Já na tarde de sexta-feira (10), durante a reunião final, os avaliadores sinalizaram o êxito do
curso. Apesar de ressaltarem a orientação do Ministério da Educação (Mec) em não divulgar o
conceito antes da revisão e conclusão do relatório de avaliação, afirmaram que o mais difícil para
o campus seria manter o padrão encontrado atualmente, frente ao período de poucos recursos.
Ao destacarem a qualidade da instituíção, em especial do curso, disseram ser “tudo crédito da
equipe de gestão, principalmente do coordenador do curso que, além de muito solícito,
demonstrou todo o seu potencial e diferencial. A diretora de Ensino, Maitê Gil, agradeceu as
palavras dos avaliadores e evidenciou o grande envolvimento de toda a equipe: “Contamos com
servidores muito dedicados a trabalhar pelo campus e por nossos alunos”.
Mas foi com a publicação do relatório de avaliação no sistema Cadastro e-Mecde Instituições e
Cursos de Educação Superior, na segunda-feira (13), que o conceito de excelência, com a nota
máxima 5, foi confirmado e amplamente divulgado. Os estudantes do curso superior de
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas foram reunidos no auditório, onde
receberam a informação da nota obtida pelos membros da gestão. A reação foi de muita
comemoração e aplausos, por fazerem parte desta história.
Para Claudino Andrighetto, diretor-geral do campus, “o resultado ratifica a qualidade do trabalho
desenvolvido e o quanto o envolvimento de todos foi determinante para obtenção deste conceito
final que, até poucas horas, era apenas um sonho”. Ele parabenizou a dedicação e o grande
trabalho desenvolvido pela diretora de Ensino, Maitê Gil, estendendo o agradecimento a todos os
colegas do campus, que foram fundamentais para que os avaliadores atestassem a qualidade da
instituição. Parabenizou, também, o coordenador do curso, Bruno Fernandes, muito elogiado por
sua atuação pelos avaliadores do Mec. E concluiu: Esse resultado é nosso e é mais um indicador
que comprova que aqui temos sim Ensino Público, Gratuito e de Qualidade! Parabéns Campus
Osório!”

Sobre a avaliação
O reconhecimento de curso deve ser solicitado pela instituição quando a turma do novo curso
entra na segunda metade do mesmo. É uma avaliação in loco, realizada por comissão de
especialistas com instrumento próprio, que verifica se foi cumprido o projeto apresentado para
autorização do curso. Outros instrumentos que subsidia a produção de indicadores de qualidade
e o processo de avaliação de cursos é o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
(Enade). Os indicadores de qualidade são expressos em escala contínua de cinco níveis (0 a 5),
onde os níveis iguais ou superiores a 3 indicam qualidade satisfatória e o 5 nível de excelência.
Em 2014, o Campus Osório recebeu conceito 4 no reconhecimento dos cursos superiores de
Tecnologia em Processos Gerenciais e Formação Pedagógica de Docentes para a Educação

Básica e Profissional, que passou por remodelação e hoje corresponde à Pós-graduação Lato
Sensu em Educação Básica Profissional.
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