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Em um ambiente de permanente transformação é particularmente importante 

acompanhar os resultados atingidos pela instituição sem reduzi-los a uma ação de controle 

dentro dos critérios de qualidade definidos unilateralmente pelo mercado ou pelos chamados 

órgãos de controle que pouco ou nada sabem sobre o chamado “objeto educação”. 

Acreditamos que é possível empregar a análise de desempenho com o objetivo de 

conceber uma lógica de planejamento a partir de um processo de qualificação que respeite 

as práticas implementadas dentro do IFG e que busque a chamada “emancipação 

transformadora”. 

Nos Boletins de Informação Nilo Peçanha buscamos compreender o papel e os 

desafios do IFG no contexto da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica. Com a finalidade de facilitar a visualização dos dados, as informações a 

serem apresentadas nessas publicações serão agrupadas, ou seja, qualquer avaliação 

interna aos Câmpus do IFG requer um aprofundamento da análise. 

Entretanto, é mister salientar que, considerando os trabalhos já realizados pela 

Comissão designada pela Portaria SETEC 09/2017 instituída com a finalidade de 

desenvolver estudos sobre os indicadores de Gestão da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, os levantamentos ora apresentados contém 

importantes ajustes aos Indicadores previstos no Acórdão 2.267/2005, ajustes que buscam 

aproximar os instrumentos de medição às práticas consagradas na Rede. 

É importante salientar que todas estas informações estão acessíveis na Plataforma 

Nilo Peçanha, podendo ser complementadas pelos sistemas Visão IFG e SUAP, logo, já 

disponíveis aos gestores do IFG.  

Certos de que nosso trabalho tem grande repercussão na vida das comunidades 

onde estamos inseridos, e convictos de que precisamos sempre analisar nossos resultados 

a fim de aprimorar nossas práticas, nos colocamos à disposição. 
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