
 

 

Indicadores Educacionais 2019  

CEFET-MG Campus Divinópolis se destaca nos índices 

que avaliam os alunos do ensino médio  
 

 

   

 

 

 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB)  

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 e 

reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente 

importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de 

desempenho nas avaliações. O Ideb é calculado a partir dos dados sobre 

aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O Saeb avalia os 

conhecimentos dos estudantes em língua portuguesa e matemática. O índice 

final varia de 0 a 10. 

Medido a cada dois anos, o IDEB é o principal indicador de qualidade da 

educação brasileira. O índice registrado no  ensino médio no país passou de 3,8 

em 2017, para 4,2 em 2019, ficando abaixo da meta, que era 5.  

Os resultados referentes ao ano de 2019 foram divulgados no dia 15 de 

setembro de 2020 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP). 

Desempenho do CEFET-MG Campus Divinópolis 

O Campus Divinópolis ficou em 16º lugar no ranking das melhores escolas 

públicas do Brasil, segundo o resultado do IDEB 2019. O Inep calculou para 

2019 o Ideb de 2.778 escolas públicas de ensino médio. Entre as 100 escolas 

públicas com o indicador mais alto, apenas oito não são escolas técnicas de São 

Paulo, as chamadas Etecs, ou escolas de aplicação ligadas a universidades 

públicas, CEFETs ou Institutos Federais.  

Registramos uma queda no nosso índice, passando de 7,1 em 2017 para 6,9 em 

2019. O aumento no número de reprovações no ano de 2019, contribuiu 

diretamente no cálculo do IDEB 2019 do Campus (os dados do Campus e o 

cálculo do IDEB estão apresentados abaixo). Apesar desta queda, ainda 

mantemos o melhor índice entre as escolas públicas de Divinópolis. 
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Agência Brasil - Brasil avança no Ideb, mas apenas ensino fundamental cumpre 
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avanca-no-ideb-mas-apenas-ensino-fundamental-cumpre-

meta#:~:text=Medido%20a%20cada%20dois%20anos,escolas%20p%
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Índices  

CEFET-MG 
Campus Divinópolis 

IDEB: 6,9 

SAEB: 
Língua Portuguesa: 356,34 
Matemática: 390,28 

EDUCACENSO: 
455 alunos matriculados 

366 alunos aprovados 

18 de setembro de 2020 

“Educação não transforma o 

mundo. Educação muda as 

pessoas. Pessoas 

transformam o mundo...” 

Paulo Freire 
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Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 

O SAEB tem como objetivo a produção de informações sobre os níveis de 

aprendizagem em Língua Portuguesa - ênfase em leitura, e em Matemática - 

ênfase em resolução de problemas. Apresenta, ainda, indicadores contextuais 

sobre as condições em que ocorre o trabalho da escola, os quais devem ser 

considerados na análise dos resultados. 

No SAEB 2019, nota-se o aumento nas notas obtidas e o resultado do Campus 

está acima da média do Município, Estado e Brasil, tanto em Língua Portuguesa 

quanto em Matemática. 

 

 

 

 

 

 
 

Comparação dos resultados 

do CEFET-MG Campus 
Divinópolis 

  

SAEB 2017  

 

Língua Portuguesa: 349,14 

Matemática: 374,49 

 

SAEB 2019 

 

Língua Portuguesa: 356,34 

Matemática: 390,28 

 



 
   

  

 Censo Escolar - EducaCenso 

O Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica e a mais importante pesquisa 

estatística educacional brasileira. É coordenado pelo Inep e realizado em regime de colaboração entre as secretarias 

estaduais e municipais de educação e com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. 

Finalidade 

O Censo Escolar é uma ferramenta fundamental para que os atores educacionais possam compreender a situação 

educacional do país, tanto das redes públicas (federal, estaduais e municipais) quanto da rede privada, bem como das 

escolas e, com isso, acompanhar a efetividade das políticas públicas. 

A compreensão da situação educacional ocorre por intermédio de um conjunto amplo de indicadores que possibilitam 

monitorar o desenvolvimento da educação brasileira, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), as 

taxas de rendimento e de fluxo escolar, a distorção idade-série, entre outros, que servem de referência para as metas 

do Plano Nacional da Educação (PNE), que podem ser acompanhadas no Observatório do PNE. Todos esses indicadores 

são calculados com base nos dados do Censo Escolar. 

Além disso, as matrículas e os dados escolares coletados, servem de base para o repasse de recursos do governo 
federal, para o planejamento e divulgação de dados das avaliações realizadas pelo Inep. 

Dados do Censo Escolar referentes ao ano de 2017 – Campus Divinópolis 

 Total Aprovado Concluinte Reprovado Transferido Deixou de frequentar 

Matrícula 437 383 1 19 2 33 

 

Dados do Censo Escolar referentes ao ano de 2018 – Campus Divinópolis 

 Total Aprovado Concluinte Reprovado Transferido Deixou de frequentar 

Matrícula 500 414 0 55 3 28 

 

Dados do Censo Escolar referentes ao ano de 2019 – Campus Divinópolis 

 Total Aprovado Concluinte Reprovado Transferido Deixou de frequentar 

Matrícula 455 366 68 50 4 35 

 

 

 

 IDEB no CEFET-MG 

 
 

O Campus Varginha obteve o maior IDEB entre os campi do CEFET-MG e ficou em 10º lugar no ranking das melhores 

escolas públicas do Brasil, segundo o resultado do IDEB 2019.   O Campus Divinópolis ficou em segundo lugar entre os 

campi do CEFET-MG e em 16º lugar no ranking das melhores escolas públicas do Brasil, segundo o resultado do IDEB 

2019. 

 



 

 

 

Análise dos dados referentes ao cálculo do IDEB do campus Divinópolis 

 

 
 
 

Podemos observar pelos dados apresentados que o aumento no número de reprovações, principalmente nas turmas de 1ª 
série, influenciou diretamente no cálculo do IDEB 2019, ocasionando a queda do índice em relação ao IDEB 2017. 

 
Este fato ressalta a importância do trabalho dos docentes junto aos dicentes com o objetivo de sanar as dificuldades 
apresentadas durante o ano letivo, propondo atividades paralelas de recuperção, evitando-se assim o aumento no número 
de reprovações. 
 
A Diretoria de Campus, a Coordenação de Assuntos Acadêmicos, as Coordenações de Cursos e a Coordenação de 

Desenvolvimento Estudantil devem atuar em sintonia, promovendo ações que resultem na motivação dos docentes e 
discentes para o desenvolvimento de suas atividades, sempre orientando e acompanhado seus desempenhos, para que ao 
final do ano letivo, todos obtenham um excelente resultado. 
 
Os demais servidores e colaboradores do Campus são peças fundamentais e de igual importância no processo de 
aprendizagem e para o bom andamento das atividades, contribuindo assim, no excelente desempenho do campus nos 
indicadores educacionais.  

 

Portanto, todos nós somos responsáveis por tornar o CEFET-MG/Campus Divinópolis um excelente local de trabalho e de 

estudos, sempre destacando-se com excelência entre as escolas da região, entre os Campi do CEFET-MG e entre todas as 

escolas do Brasil. 

   

  Parabéns a todos os envolvidos 

 
O CEFET-MG/Campus Divinópolis sempre valorizou e apoiou a aplicação dos instrumentos de avaliação do governo federal, 

e como não poderia ser diferente, os resultados de 2019, representados pelo aumento das notas de proficiência de 

Matemática e Português, no SAEB, nas etapas do 3º ano do Ensino Médio, vêm demonstrar o nosso crescimento como 

instituição focada no aprendizado concreto e verdadeiro dos nossos discentes.  

Parabéns a todos os envolvidos: Diretoria de Campus, Coordenação Acadêmica, Coordenações de Curso, Corpo Docente, 

Servidores Técnicos Administrativos, Colaboradores e Corpo Discente.  

Vocês nos enchem de orgulho!!!  

Contamos sempre com a colaboração de todos vocês para mantermos nossa excelência em todas as atividades que são 

desenvolvidas no CEFET-MG/Campus Divinópolis. 

 

Atenciosamente, 

 

Diretoria do Campus Divinópolis 

 

 
 


