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COMUNICADO 

 
Considerando o cenário atual referente à pandemia causada pelo novo coronavírus 

(COVID19) e as diversas recomendações dos órgãos sanitários competentes, o Instituto Federal de 

Goiás – Câmpus Itumbiara está buscando alternativas para realização das suas atividades 

remotamente. 

Dessa forma, comunicamos que estamos aproveitando esse período de Home Office para 

coletar dados para um importante estudo. Queremos entender porque alguns alunos iniciam seus 

estudos no IFG-Câmpus Itumbiara, todavia não concluem o curso escolhido, chamamos esse fator de 

evasão. 

Ex-alunos estão sendo convidados a participarem da pesquisa “Identificação dos fatores 

determinantes da evasão” desenvolvida pela Subcomissão Permanente de Execução, 

Acompanhamento, Avaliação e Atualização do Plano Estratégico de Permanência e Êxito dos 

Estudantes do IFG/Câmpus Itumbiara. 

A participação dos ex-alunos será somente no preenchimento do questionário que será 

encaminhado via link por algum servidor do Câmpus. Solicitamos aos contatados que respondam 

criteriosamente cada item, pois as respostas são muito importantes para a pesquisa e 

estabelecimento de estratégias para redução dos índices de evasão e retenção. 

Além dos membros que compõem a Comissão (Portaria 1706/2019), alguns servidores estão 

contribuindo para a realização desse importante trabalho. Todos os envolvidos estão devidamente 

instruídos para os esclarecimentos necessários à participação do convidado. 

Asseguramos que o nome do respondente não aparecerá em nenhum momento na divulgação 

dos resultados, sendo mantido o mais rigoroso sigilo por meio da omissão total de quaisquer 

informações que permitam identificá-lo(a). Somente a presidente da Comissão terá acesso aos 

resultados completos da pesquisa para análise quantitativa e qualitativa dos dados. 

Na tentativa de conseguirmos um maior número possível de respostas, informamos que os 

servidores poderão utilizar as seguintes ferramentas para coleta de dados: e-mail; whastApp e redes 

sociais. 

Para que possamos garantir sua segurança, informamos abaixo nome e e-mail institucional 

dos servidores que estão participando dessa etapa do trabalho: 

Ana Paula Araújo Martins - ana.paula.martins@ifg.edu.br; 

Elizabete de Paula Pacheco - elizabete.pacheco@ifg.edu.br; 

http://ifg.edu.br/attachments/article/828/PORTARIA%201706-2019%20-%20REITORIA-IFG%20DE%207%20DE%20AGOSTO%20DE%202019(Perman%C3%AAncia%20e%20%C3%8Axito).pdf
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Maraina Souza Medeiros - maraina.medeiros@ifg.edu.br; 

Pedro Henrique Pereira e Moreira - pedro.moreira@ifg.edu.br; 

Matheus Ferreira Silva - matheus.ferreira@ifg.edu.br. 

Maiores informações e dúvidas poderão ser encaminhadas para a responsável pela 

Subcomissão, Andrea Gomes Cardoso, pelo e-mail andrea.cardoso@ifg.edu.br 

Certos de contarmos com a compreensão de todos(as), desde já agradecemos! 

 

 

 

Andrea Gomes Cardoso 
Presidente da Subcomissão Permanente de Execução, Acompanhamento, Avaliação e Atualização do 

Plano Estratégico de Permanência e Êxito dos Estudantes do Câmpus Itumbiara do IFG 

Portaria n° 1.706 de 07 de agosto de 2019. 


