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II Atos Regulatórios 

ATO REGULATÓRIO 

Ato Regulatório:  Criação da Fatec Prazo de validade:  ----- 

Tipo de documento:  Decreto No. Documento:  50.576 

Data do Documento:  02 de março de 2006 Data de Publicação:  02 de março de 2006 

    

 

 

 

 

 

 

FATEC: FATEC-Pindamonhangaba: Eng. Jose Renato Guaycuru San-Martin   

CÓDIGO DO CPS: 133 

CÓDIGO E-MEC: 15687 

Representante Legal da IES: Diretor (a) Dra. Cristina de Carvalho Ares Elisei 

Endereço Completo: Rod. Vereador Abel Fabrício Dias, 4010 

Bairro: Água Preta 

Município: Pindamonhangaba/SP 

Telefone: +55 (12) 3642-5648 

E-mail: f133acad@cps.sp.gov.br 
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III Composição da Comissão Própria de Avaliação (CPA)  

 

A Comissão Própria de Avaliação da FATEC Pindamonhangada  foi instituída pela 

Portaria nº 08/2019, de 20 de fevereiro de 2019, com mandato previsto até 20 de 

fevereiro de 2021, que alterou o documento nº 118 de 18 de agosto de 2018,  

possuindo a seguinte composição:  

 
 

NOME 
SEGMENTO 

REPRESENTATIVO 

Monica Franchi Carniello (presidente) Docente 

Ana Paula Bleck Duque Corpo docente 

Deisi Vieira Corpo docente 

Marcos Allan  Ferreira Gonçalves Corpo docente 

Emerson Luis Junqueira Corpo docente 

Paulo César Ribeiro Quintairos Docente 

Celso Luiz da Silva Discente  

Karina Harumi Iwashita Técnico Administrativo 

Daniele Cristina de Andrade Freitas Técnico Administrativo 

Rita de Cássia Rigotti Vilela Monteiro Sociedade Civil   
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1  INTRODUÇÃO  

  

 A Fatec Pindamonhangaba possui a crença na avaliação como instrumento de 

gestão. Por meio da avaliação temos condições de reunir indicadores capazes de 

suscitar análises e discussões possibilitando definir planos de melhorias de forma 

continuada.  

Sabe-se que a Lei 10.861/2014, que define o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES), estabelece, em seu Artigo 3º, que a avaliação 

institucional tem por objetivo identificar o perfil da IES e o significado de sua atuação, 

por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as 

diferentes dimensões institucionais, consolidadas em cinco eixos, sempre objetivando 

evidenciar os referenciais mínimos de qualidade exigidos pela excelência de ensino 

que é um dos pilares da pratica de todas as faculdades de tecnologias do Estado de 

São Paulo vinculadas ao Centro Paula Souza.   

A Fatec Pindamonhangaba instituiu a CPA a partir da de 2016, em atendimento 

a Portaria CEETEPS-GDS no 1305, de 31 de maio de 2016.  A partir da primeira 

aplicação da pesquisa, em 2016, os processos de planejamento, aplicação e análise 

dos dados gerados foram gradativamente aprimorados, sempre envolvendo 

representantes da comunidade acadêmica. Os resultados das pesquisas geradas pela 

CPA contribuíram para fundamentar decisões pedagógicas e administrativas da 

unidade, que passou a formar uma série histórica de dados fundamentais para um 

diagnóstico mais assertivo, que por sua vez fundamenta a tomada de decisão dos 

gestores da instituição e das ações dos docentes e funcionários. 

Por meio do desenvolvimento do presente relatório, serão apresentados os 

dados e as informações referentes aos eixos, dimensões e indicadores em 

consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Fatec 

Pindamonhangaba e em consonância com as diretrizes emanadas do Centro Paula 

Souza.  
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A FATEC Pindamonhangaba foi criada em 2006, pelo Decreto do Governo 

Estadual n. 50.576 de 02 de março de 2006.  O curso de Tecnologia em Processos 

Metalúrgicos (Portaria CEE/GP 149/08) foi o primeiro a ser oferecido pela Instituição. 

Em junho de 2009, o curso de Tecnologia em Manutenção Industrial foi implantado na 

Faculdade (Reconhecido por Parecer CEE n.290/2014). No 2º semestre de 2010, 

começa o curso de Tecnologia em Processos de Soldagem (Parecer CD 65/2011) e 

no 1º semestre de 2013 tem início o curso de Tecnologia em Projetos Mecânicos 

(Processo CEETEPS n. 7204/12 e reconhecido por Deliberação CEE n.142/2016). Os 

cursos foram concebidos e desenvolvidos visando atender os segmentos atuais 

emergentes da atividade industrial, tendo em vista a constante evolução tecnológica. 

Estruturalmente, o ensino se apoia em projetos reais e em laboratórios específicos 

aparelhados para produzir as condições do ambiente profissional, permitindo ao futuro 

Tecnólogo participar, de forma inovadora, nos vários trabalhos de sua área. Em 2017 

a Fatec ampliou a oferta de cursos para a área de Gestão, ao iniciar o curso de Gestão 

de Negócios e Inovação (CEETEPS Processo 2795/2017). 

Como missão institucional, a Fatec Pindamonhangaba visa promover um 

ensino superior gratuito de qualidade, formando profissionais com competências e 

conhecimentos humanísticos, científicos e tecnológicos, com princípios éticos e 

responsabilidade social, visando sua inserção no mercado do trabalho com 

diferenciais competitivos. 

Atualmente, a comunidade acadêmica da unidade é composta por 54 

professores, 786 alunos e 14 funcionários, que buscam manter um ambiente 

harmonioso, produtivo e inovador, com vistas a consolidar-se como polo de 

excelência, inovação e empreendedorismo na região. A CPA é uma ferramenta 

essencial para nortear este processo de aprimoramento e consolidação da instituição. 
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Curso Autorização 
Reconhecimento/ 

RENOVAÇÃO 
DATA 

CONCEITO 

referente à 

última 

visita 

ENADE 

Tecnologia em 

Processos 

Metalúrgicos 

Portaria 

CEE/GP 

149/08 

Portaria CEE GP  

117/ 2017 
24/06/2016 

Aprovado 

por 5 anos 

Não se 

aplica 

Tecnologia em 

Manutenção 

Industrial 

Parecer 

Nº354/2009 

Portaria CEE GP 

277 
08/06/2017 

Aprovado 

por 5 anos 

Não se 

aplica 

Tecnologia em 

Processos de 

Soldagem 

Parecer CD 

65/2011 

Portaria CEE GP 

N232/15 

07/05/2015 

25/10/2019 

Aprovado 

por 5 anos 

Sem 

parecer 

ainda da 

última 

visita 

Não se 

aplica 

Tecnologia em 

Projetos 

Mecânicos 

Parecer CD 
n. 144/2012 

Deliberação CEE 

144/2016 
21/11/2017 

Aprovado 

por 5 anos 

 

Não se 

aplica 

Tecnologia em 

Gestão de 

Negócios e 

Inovação 

Processo n. 

2795/2017 

Portaria Nº 

Não emitido 

ainda 

18/11/2019 

Não foi 

emitido 

ainda 

Não se 

aplica 

 

 
 

 
   

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS NA UNIDADE  

NÚMERO 

DE ALUNOS 

CURSOS 

Tecnologia em Processos Metalúrgicos 217 

Tecnologia em Manutenção Industrial 212 

Tecnologia em Processos de Soldagem 149 

Tecnologia em Projetos Mecânicos 108 

Tecnologia em Gestão de Negócios e Inovação 128 
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TITULAÇÃO DOCENTE % 

Doutores  30 

Mestres 59 

Especialistas  11 

 

Este relatório apresenta a metodologia aplicada pela CPA no ano de 2019. Na 

introdução são apresentados os dados gerais da instituição. Em sequência, como 

desdobramento da seção Metodologia, apresentam-se:  o cronograma das etapas 

executadas; as fases de sensibilização; os públicos contemplado nas diversas fases 

pesquisa; os instrumentos de coleta de dados utilizados; a descrição dos 

procedimentos de coleta de dados; a análise dos resultados; as medidas tomadas; e 

os meios de publicização dos resultados à comunidade acadêmica.  
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2 METODOLOGIA 

Para contribuir com a organização da Comissão Própria de Avaliação de cada 

Fatec, o Centro Paula Souza, por meio da Área de Avaliação Institucional (AAI) e da 

Unidade de Ensino Superior de Graduação (CESU), organizaram a CPA Central, que 

conforme o regulamento geral da CPA, artigo a finalidade:  

Art. 2º A CPA Central tem por finalidade contribuir com o planejamento, 
elaboração, coordenação e monitoramento da política de autoavaliação 
institucional, a ser executado pelas CPAs das FATECs por meio da 
organização da AAI, tendo como meio o WebSai, promovendo, no que 
couber, a interlocução com os órgãos de regulação, supervisão e avaliação. 
 

 Assumindo como centro organizativo as atribuições que lhe competem de 
acordo com o art. 4º do regulamento geral da CPA.  

Art. 4º Compete a CPA Central  
I – Contribuir com o planejamento, orientação e monitoramento dos 
procedimentos da autoavaliação Institucional das FATECs; 
II – Utilizar os indicadores coletados nas unidades como instrumento de 
gestão, oferecendo subsídios para cada uma das áreas da administração 
central tomar as medidas corretivas; 
III – Elaborar o Relatório Global da Autoavaliação para os processos de 
recredenciamento institucional.  
IV – Elaborar o cronograma da autoavaliação para as Fatecs, considerando 
o prazo de 31 de março de cada ano para o protocolo dos relatórios da 
autoavaliação no sistema e-mec do Ministério da Educação.  
V – Avaliar, indicar possíveis ajustes e autorizar o protocolo dos relatórios das 
CPAs das FATECs no sistema e-mec. 
VI – Reunir-se ordinariamente duas vezes no semestre ou de forma 
extraordinária quando necessário.  

 

A CPA Central é composta por todas as áreas que possuem responsabilidades 

relacionadas a uma ou mais das 10 dimensões do SINAES, à saber: 

EIXOS DIMENSÕES ÁREAS DE ENVOLVIMENTO 

I  Dimensão 8: Planejamento e Avaliação AAI – Área de Avaliação Institucional 
UGAF – Unidade de Gestão Administrativa e 
Financeira 
CESU- Unidade de Ensino Superior de 
Graduação 

 
 
II 

Dimensão 1: Missão e Plano de 
Desenvolvimento Institucional 

AAI – Área de Avaliação Institucional 
UGAF – Unidade de Gestão Administrativa e 
Financeira 
CESU- Unidade de Ensino Superior de 
Graduação 

Dimensão 3: Responsabilidade Social 
da Instituição 

AGPC – Área de Gestão de Parcerias e 
Convênios 
CESU- Unidade de Ensino Superior de 
Graduação  
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III 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a 
Pesquisa e a Extensão 

CESU- Unidade de Ensino Superior de 
Graduação  

Dimensão 4: Comunicação com a 
Sociedade 

AssCom – Assessoria de Comunicação  
CESU- Unidade de Ensino Superior de 
Graduação 

Dimensão 9: Política de Atendimento 
aos Discentes 

CESU- Unidade de Ensino Superior de 
Graduação 
UGAF – Unidade de Gestão Administrativa e 
Financeira 

 
IV 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal URH – Unidade de Recursos Humanos 
CESU- Unidade de Ensino Superior de 
Graduação 

 Dimensão 6: Organização e Gestão da 
Instituição 

UGAF – Unidade de Gestão Administrativa e 
Financeira 
CESU- Unidade de Ensino Superior de 
Graduação 

Dimensão 10: Sustentabilidade 
Financeira 

UGAF – Unidade de Gestão Administrativa e 
Financeira 
CESU- Unidade de Ensino Superior de 
Graduação 

V Dimensão 7: Infraestrutura Física UIE – Unidade de Infraestrutura  
UGAF – Unidade de Gestão Administrativa e 
Financeira 
CESU- Unidade de Ensino Superior de 
Graduação 

 

Por meio CPA Central cada Fatec recebe todo o suporte necessário para 

cumprir o que lhe compete conforme previsto no art. 6º do regulamento geral da CPA: 

Art. 6º À CPA de cada Fatec, observada a legislação pertinente, compete: 
1. contribuir com o planejamento, elaboração, coordenação e 

monitoramento dos processos de avaliação interna, apresentando o 
projeto de autoavaliação Institucional que norteará todos os 
procedimentos de autoavaliação para a CPA Central em consonância 
com a equipe de Supervisão Regional das FATECs.  

2. apoiar os processos internos de avaliação; 
3. sistematizar e prestar informações relativas às políticas de 

autoavaliação institucional, solicitadas pelos Sistemas Federal e 
Estadual de Avaliação da Educação Superior, além de atender à 
demanda interna da Supervisão Regional e da CPA Central do Centro 
Paula Souza; 

4. constituir subcomissões de avaliação; 
5. constituir grupos temáticos ou focais voltados para a avaliação de cada 

uma das dez dimensões estabelecidas no artigo anterior; 
6. elaborar e analisar relatórios e pareceres, encaminhando-os a CPA 

Central; 
7. desenvolver estudos e análises, colaborando com os órgãos próprios 

ou terceirizados do Centro Paula Souza, visando ao fornecimento de 
subsídios para afixação, o aperfeiçoamento e a modificação da política 
de avaliação institucional; 

8. acompanhar, analisar e correlacionar os resultados da autoavaliação 
com os resultados dos alunos do Centro Paula Souza no ENADE, bem 
como em outros processos de avaliação; 
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9. aprovar seu próprio regulamento. 
Parágrafo único. Os relatórios parciais e/ou finais da 
autoavaliação deverão ser elaborados com periodicidade 
anual, encaminhados para a CPA Central até o dia 30 de 
novembro de cada ano e protocolados até 31 de março de 
cada ano. Ficando disponíveis para serem apreciados pela 
comissão de especialistas designada pelo Conselho Estadual 
de Educação para a visita à Instituição em seu processo de 
recredenciamento, conforme dispõe a Deliberação do CEE 
160/2018.  

 

 

2.1 Cronograma das atividades da CPA 

A CPA 2019 estabeleceu um fluxograma de trabalho de maneira a sistematizar 

e organizar as etapas a serem seguidas para obter uma dinâmica eficiente na 

condução do processo, conforme fluxograma a seguir.  

 

A partir desta estrutura, a CPA da Fatec Pindamonhangaba para cumprir o que 

lhe compete, durante o ano de 2019 elaborou o seguinte cronograma de trabalho, que 

contempla uma aplicação de pesquisa no primeiro semestre (instrumentos 

complementares) e outra no segundo semestre (Websai e instrumentos 

complementares):  
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AÇÕES 
MESES 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Reuniões com a Direção, 
coordenações de Cursos para 
sistematização as ações e 
composições de grupos de 
trabalho. 

               

Encontros da equipe CPA para 
organizar e desenvolver 
estratégias de maneira 
integrada a partir da percepção 
dos diferentes segmentos que 
compõem a comissão. 

              

Sensibilização para 
participação no WebSai:  
Encontros com representantes 
de turmas, visitas em salas de 
aulas, seminários, exposição de 
cartazes, informativos, site, 
entre outros, para alimentar a 
cultura avaliativa da Fatec. 

              

Organização dos 
procedimentos de coleta de 
dados: elaboração das ações 
voltadas para estimular e 
monitorar a participação de toda 
a comunidade no 
preenchimento dos 
instrumentos complementares 
de avaliação e do websai.  

              

Análise dos resultados – 
acolhimento dos dados da 
coleta do websai e início dos 
procedimentos de análise.  

            

Encaminhamento dos dados 
coletados para cada área 
competente: cada área recebe 
os dados faz a análise e 
apresenta a justificativa e o 
Plano de Melhorias da área  - 
ações planejadas a partir dos 
resultados e encaminha para a 
CPA  

            

Elaboração do relatório a partir 
da devolutiva das áreas.  

              

Envio do Relatório para a 
apreciação da CPA Central 

                    

Divulgação dos resultados à 
comunidade acadêmica. 

                    

Conclusão do Relatório.                         
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2.2 Sensibilização 

Para a efetivação do cronograma destacam-se algumas das ações para a 

realização dos procedimentos de autoavaliação. 

Antes da aplicação de cada uma das fases da pesquisa (instrumentos 

complementares e WebSai) foram feitas campanhas de sensibilização da comunidade 

acadêmica por meio da veiculação de peças de divulgação. Canais de comunicação 

utilizados: site (banners); murais (cartazes); redes sociais (posts nas listas de 

transmissão de Whatasapp); comunicação oral (membros da CPA passaram de sala 

em sala). As ações se repetiram nos dois semestres, respeitando as datas do 

cronograma de aplicação das etapas de pesquisa.  

A seguir são apresentadas algumas das peças de divulgação.  

Banner veiculado no site institucional – 1º semestre (fase da pesquisa com 

instrumentos complementares). 

 

 Cartaz veiculado nos murais da Fatec Pindamonhangaba – 1º semestre (fase 

da pesquisa com instrumentos complementares). 
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 Folheto instrucional anexado ao lado dos computadores dos laboratório para 

orientar a aplicação da pesquisa  – 1º semestre (fase da pesquisa com instrumentos 

complementares). 
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 Post para rede social (Whatapp) enviado por meio das listas de transmissão – 

2º semestre (fase da pesquisa com instrumentos complementares). 

 

Cartaz veiculado no mural da sala dos professores – 2º semestre (fase da 

pesquisa com instrumentos complementares). 
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Mensagem enviada aos professores por Whatsapp e e-mail – 1º  semestre (fase 

da pesquisa com instrumentos complementares). 

 

 Mensagem enviada aos professores por Whatsapp e e-mail – 2º semestre 

(fase da pesquisa com instrumentos complementares). 

Assunto: Pesquisa de avaliação dos docentes – CPA 

Caros Professores, 

 

Entre os dias 18 e 29 de março será realizada a pesquisa de avaliação dos docentes 

pela Comissão Própria de Avaliação.  A avaliação se refere ao 2º semestre de 2018.  

A pesquisa será aplicada pelos seguintes professores: Deisi, Ana Paula, Monica, Marcos 

Allan, Paulo e Emerson Junqueira.  

Os computadores da biblioteca estarão reservados neste período para a realização da 

pesquisa.  

Para garantir a representatividade da amostra, este ano os alunos que deverão 

responder a pesquisa foram sorteados.  Os alunos sorteados serão chamados pelos 

professores acima mencionados durante o horário de aula e/ou intervalo.  Solicito que 

liberem os alunos da aula para que respondam ao questionário. O tempo estimado 

para completar o questionário é de 15 minutos. 

A CPA conta com a colaboração de toda a comunidade acadêmica para o bom 

andamento da pesquisa.  

Monica Carniello 

Presidente da CPA 2019 
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 Arte veiculada nos murais da Fatec Pindamonhangaba e enviada para as listas 

de transmissão da rede social WhatsApp – 2º semestre de 2019 (instrumento principal 

– WebSai) 

 

Mensagem professores Whats e e-mail 

Assunto: Pesquisa de avaliação dos docentes - CPA 

Caros Professores, 

 

Entre os dias 26/08 a 06/09 será realizada a pesquisa de avaliação institucional conduzida pe a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA).  

Neste semestre, a pesquisa terá duas etapas: uma direcionada aos alunos e outra aos docentes. 

*Etapa direcionada aos alunos* 

Tem por objetivo a avaliação dos docentes que ministraram aulas no 1º semestre de 2019. A 

pesquisa será aplicada pelos seguintes professores: Deisi, Ana Paula, Monica, Marcos Allan, 

Paulo e Emerson Junqueira.  

Os computadores da biblioteca estarão reservados neste período para a realização da pesquisa.  

Para garantir a representatividade da amostra, cada professor será responsável pelas salas de 

cada curso. Os alunos serão chamados pelos professores acima mencionados durante o horário 

de aula e/ou intervalo.  Solicito que liberem os alunos da aula para que respondam ao 

questionário. O tempo estimado para completar o questionário é de 15 minutos. 

 

*Etapa direcionada aos professores* 

Tem por objetivo ouvir a opinião dos professores sobre a instituição.  Os professores receberão 

um link para acesso ao formulário, que deverá ser respondido entre os dias 26 e 30 de agosto. 

O formulário também estará disponível nos computadores da sala dos professores.  

 

A CPA conta com a colaboração de toda a comunidade acadêmica para o bom andamento da 

pesquisa.  

Monica Carniello 

Presidente da CPA 2019 



19 
 

 

 

Relatório de Autoavaliação 

Institucional 2019 

 

 

Observou-se que as campanhas de sensibilização, por utilizarem vários canais 

de comunicação simultaneamente, foram efetivas para atingir a comunidade 

acadêmica sobre a realização da CPA. Em anos anteriores, a comunicação se 

restringia a e-mails e comunicados orais. O uso de cartazes, banners e posts com 

unidade visual facilitou o reconhecimento do material.  Grande parte dos alunos estava 

ciente da pesquisa quando foi iniciada a coleta de dados em suas diversas etapas.  
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Como possibilidade de melhoria para as próximas aplicações, verificou-se, a 

partir da experiência de 2019, que a aplicação dos instrumentos complementares ficou 

muito próxima da fase de aplicação do WebSai, instrumento principal da CPA, o que 

gerou certo cansaço nos públicos. Recomenda-se que em 2020 a CPA faça uma 

reavaliação dos instrumentos complementares, para evitar possíveis sobreposições 

de conteúdos com o instrumento principal, bem como considere um intervalo maior 

entre as fases da pesquisa.  

2.3 Sujeitos da avaliação 

No ano de 2019, houve ampliação dos públicos contemplados com a pesquisa 

de autoavaliação. Até o ano de 2018, a pesquisa era aplicada aos discentes, com foco 

na avaliação dos professores que ministraram aulas no semestre anterior. Com base 

no formulário de avaliação do relatório da CPA elaborado em 2018, a CPA 2019 

implementou um conjunto de aprimoramentos.  

A partir de 2019, os professores passaram a ser sujeitos de pesquisa também. 

As etapas de pesquisa e seus respectivos públicos foram definidos conforme quadro 

a seguir.  

 

1º sem. 
2019 

Etapa 1: pesquisa com alunos para avaliação dos docentes referente 
às aulas ministradas no segundo semestre de 2018. 
Etapa 2: pesquisa com alunos para avaliação da unidade. 
Etapa 3: realização de grupos focais com alunos para avaliação dos 
processos pedagógicos da unidade.  

2º sem. 
2019 

Etapa 4: pesquisa com alunos para avaliação dos docentes referente 
às aulas ministradas no primeiro semestre de 2019. 
Etapa 5: pesquisa com professores para avaliação da unidade. 
Etapa 6: WebSai (avaliação da instituição a partir das dimensões do 
SINAES) com alunos, professores e funcionários. 

 

O universo da pesquisa foi composto por alunos de todos os cursos da unidade, 

exceto alunos de 1º semestre. Estes foram excluídos pois a vivência na Fatec 

Pindamonhangaba ainda era muito recente para terem condições de avaliar os 

aspectos institucionais nem os docentes.  A tabela a seguir apresenta a quantidade 

de alunos por curso.  
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Curso 
Total geral de 

alunos 
Total sem 1o 

semestre 

Projetos Mecânicos 108 66 

Processos de Soldagem 149 105 

Manutenção Industrial 212 165 

Processos de Metalurgia 217 169 

Gestão de Negócios e Inovação 128 85 

Total 814 590 
 

Fonte: SIGA Fatec Pindamonhangaba, 1º semestre 2019. 

 

Considerando o universo de 590 alunos, foi calculada a amostra com 95% de 

níveo de confiança e 4% de margem de erro, o que resultou em uma amostra de 302 

alunos. A técnica de seleção de amostra utilizada no 1º semestre de 2019 foi 

probabilística sistemática. A partir da lista do total de alunos, foi calculado o intervalo 

amostral, que resultou em 1, o que significa que da lista de alunos um aluno 

responderia, outro não, o subsequente sim, e dessa forma sucessivamente.  Tal 

técnica permite uma distribuição assertiva da amostra entre as turmas e cursos.  Em 

anos anteriores, a amostra por acessibilidade gerava distorções, pois algumas turmas 

aderiam massivamente à pesquisa e outras ficavam sem representatividade amostral.  

 No entanto, ao aplicar a pesquisa, verificou-se que muitos alunos cujos nomes 

figuravam nas listas não frequentavam mais as aulas, mas por não terem trancado 

matrícula, não foram excluídos das listas de chamada. Obteve-se, na aplicação do 1º 

semestre de 2019, uma amostra de 214 respondentes, o que significa 95% de nível 

de confiança e 5,5% de erro. Apesar o aumento da margem de erro, a amostra 

permaneceu estatisticamente válida.  

 Para a aplicação com os discentes no 2º semestre de 2019, manteve-se o 

cálculo amostral, mas foi descartada a técnica de seleção de amostra por intervalo 

amostral. Para garantir a representatividade da amostra, todas as turmas foram 

encaminhadas para a biblioteca ou laboratórios para responder a pesquisa. 

Obviamente que o ato de responder era voluntário e alunos que não quiseram 

participar tiveram sua vontade respeitada. No entanto, foram casos pontuais, pois a 

comunidade acadêmica havia sido sensibilizada pela campanha informativa sobre a 

CPA.   
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No 1º semestre de 2019 também foi conduzida uma fase qualitativa de pesquisa 

com os discentes, com o método grupo focal. Para esta etapa, não se aplica o cálculo 

amostral estatístico. Para compor os grupos foram convidados alunos voluntários para 

participar das sessões, compostas por 8 a 12 participantes cada. Foi tomado o cuidado 

de selecionar alunos de diversos cursos e semestres, para garantir a 

representatividade dos discentes. 

 O segundo perfil de público contemplado pela CPA no 2º semestre de 2019 

foram os docentes, para os quais foi aplicada pesquisa de avaliação da unidade. A 

pesquisa foi censitária, portanto, o instrumento de coleta de dados foi direcionado para 

todos os professores. De um público de 54 docentes, foram obtidas 45 respostas, um 

resultado estatisticamente significativo. 

 Por fim, foi aplicado o principal instrumento de avaliação, o WebSai, que 

contemplou docentes, discentes e funcionários. A amostra obtida na aplicação do 

WebSai na unidade foi de 686 respondentes no total, dos quais 52 docentes, 615 

discentes e 19 funcionários técnico-administrativos.  

 Para a aplicação da CPA 2020, pretende-se implementar uma etapa de 

consulta a representantes da sociedade civil, bem como incorporar uma pesquisa com 

egressos já conduzida pelo departamento de Comunicação da Fatec 

Pindamonhangaba como uma das fases da CPA.  

 

 

2.4 Instrumentos de Coleta  

Desde 1997 o Centro Paula Souza, evidenciando o seu pioneirismo em buscar 

indicadores para gerar melhoria de seus serviços criou o Sistema de Avaliação 

Institucional (SAI), implantado em 1999 em todas as Etecs (Escolas de Ensino Técnico 

no nível médio) e, em 2000, nas Fatecs, seguindo os mais rigorosos critérios 

estatísticos. Sendo os instrumentos elaborados e preenchidos em formulários 

impressos de 1999 a 2012.  
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A partir de 2010, os questionários deixaram de ser preenchidos em formulário 

de papel e passaram a ser totalmente on-line, trazendo mais agilidade ao processo 

de avaliação. Desde então, todos os participantes realizam a pesquisa pela internet e 

o SAI passou a ser chamado de WebSAI.  

Para que as Fatecs tivessem apenas um instrumento que pudesse contemplar 

as 10 dimensões dentro dos 5 eixos avaliativos, a partir da criação da CPA Central a 

AAI em parceria com a CESU, por meio de uma equipe qualificada, reorganizou a 

elaboração dos Instrumentos, cuja estrutura está descrita no Anexo A.  

Como instrumentos complementares, foram desenvolvidos quatro 

instrumentos de coleta de dados distintos pela CPA da Fatec Pindamonhangaba, 

a saber: 

- instrumento aplicado aos discentes com objetivo de avaliar os professores que 

ministraram aulas no semestre anterior; 

- instrumento de avaliação institucional aplicado ao discentes, com o objetivo de 

avaliar a instituição considerando as dez dimensões propostas pelo Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES); 

- instrumento qualitativo (roteiro de questões) para condução dos grupos focais 

com os alunos; 

- instrumento de avaliação institucional aplicado ao docentes, com o objetivo de 

avaliar a instituição considerando as dez dimensões propostas pelo Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Foram acrescentadas 

questões relativas a aspectos pedagógicos em relação ao instrumento aplicado 

para os discentes.  

Todos os formulários de caráter quantitativo foram desenvolvidos na 

ferramenta Google Forms, de maneira a facilitar a aplicação e tabulação. A seguir 

são apresentadas imagens das telas dos formulários eletrônicos, com fins 

ilustrativos. Os instrumentos completos estão disponíveis como Apêndices deste 

relatório: 

- APÊNDICE A - Formulário etapa 1: pesquisa com alunos para avaliação dos 

docentes referente às aulas ministradas (aplicado no 1º e 2º semestres de 2019); 

- APÊNDICE B - Formulário etapa 2: pesquisa com alunos para avaliação da 
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instituição; 

- APÊNDICE C - Roteiro de questões etapa 3: realização de grupos focais com 

alunos para avaliação da instituição; 

- APÊNDICE D - Formulário Etapa 4: pesquisa com professores para avaliação 

da instituição. 

 
  

2.5 Procedimentos para a coleta 

 

O WebSai ficou disponível para o preenchimento da comunidade do dia 09 de 

setembro de 2019 ao dia 13 de setembro de 2019. Para favorecer a participação da 

comunidade durante este período a CPA: 

- disponibilizou horários nos laboratórios de informática da unidade especificamente 

para a aplicação da pesquisa;  

- orientou e contou com a ativa colaboração dos coordenadores de curso, que agiram 

como multiplicadores das premissas e instruções da avaliação institucional junto aos 

alunos de seus respectivos cursos; 

- enviou mensagens de reforço aos públicos via listas de transmissão do Whatsapp 

para incentivar a participação dos públicos.  

 Em relação aos procedimentos de coleta de dados complementares, aplicados 

tanto no 1º quanto no segundo semestres, foram realizados os procedimentos 

descritos a seguir.  

 Cada membro da CPA ficou responsável por conduzir a aplicação em um curso. 

Os alunos, que já haviam sido sensibilizados pela campanha interna de divulgação da 

CPA, eram conduzidos pelos professores responsáveis para os laboratórios de 

informática ou para a biblioteca para responder a pesquisa. Tal procedimento garantiu 

que a amostra fosse bem distribuída entre os cursos e semestres, de maneira a evitar 

tendenciosidades por desvio amostral. A seguir é apresentada a imagem da 

mensagem enviada aos membros da CPA com orientações para a coleta de dados na 

etapa realizada no 2º semestre de 2019. 
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Para a etapa realizada com docentes, as mensagens com solicitação para 

responder a pesquisa foram enviadas por e-mail e Whatsapp. Um dos computadores 

da sala dos professores foi destinado exclusivamente para a aplicação da pesquisa 

durante o período de coleta de dados. 

 

 

 

2.6 Análise e Discussão dos dados da coleta  

No dia 31 de outubro de 2019 a AAI disponibilizou para todas as CPAs os dados 

coletados. A CPA da Fatec Pindamonhangaba organizou os dados em planilhas e 

disponibilizou os respectivos resultados aos departamentos. Todos os resultados da 

unidade foram disponibilizados, para que cada setor pudesse ter uma visão sistêmica 

da unidade e situar os resultados de suas atividades específicas dentro do conjunto.  
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 Os resultados da pesquisa conduzida pela CPA (Websai e instrumentos 

complementares) foram discutidos nas diversas instâncias institucionais: 

congregação, reuniões de coordenação; reuniões pedagógicas com professores, 

reuniões com representantes de classe, reuniões com funcionários. 

 Quanto à análise dos resultados decorrentes dos instrumentos 

complementares aplicados, dados coletados foram tratados a partir de análise 

descritiva estatística.  

No 1º semestre de 2019, na etapa de avaliação dos docentes, foram gerados 

relatórios individuais com dados consolidados e estratificados por curso. 

 No 2º semestre optou-se por gerar apenas os dados consolidados por docente, 

sem estratificar por curso. Tal decisão foi tomada pela possibilidade de gerar a 

tabulação consolidada automaticamente. Além disso, haveria mais interesse por parte 

dos docentes em comparecer ao feedback presencial conduzido pelos coordenadores 

dos cursos, para discutir detalhes de desempenho específicos dos cursos. Para isso, 

foi disponibilizada uma planilha dinâmica com os dados tabulados aos coordenadores 

dos cursos, para que estes analisassem os dados estratificados por curso ou turma, 

informação que foi utilizada para realizar os feedbacks individuais.  

 Os relatórios de avaliação institucional foram analisados de forma 

consolidada, tanto o aplicado aos alunos no 1º semestre de 2019 quanto o aplicado 

aos professores no 2º semestre de 2019. 

A aplicação dos grupos focais com os alunos gerou um relatório à parte, por 

tratar-se de abordagem qualitativa. 

A CPA divulgou amplamente os resultados gerais das etapas de pesquisa por 

envio às listas de transmissão do Whatsapp para os diversos públicos internos e pela 

disponibilização dos resultados no site institucional, acessível pelo link 

http://www.fatecpindamonhangaba.edu.br/cpa2.html    A ideia é formar um repositório 

com todos os resultados de pesquisa gerados a partir de 2019 para formar uma série 

histórica de dados, disponível a qualquer tempo para toda a comunidade acadêmica.  

Os professores receberam feedback individual conduzido pelos coordenadores 

de curso nos dois semestres. Todos os resultados de pesquisa foram amplamente 

discutidos para nortear ações de melhoria nas reuniões pedagógicas, nas reuniões de 

coordenação e nas reuniões da Congregação. A figura a seguir apresenta o material 
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de divulgação elaborado pelos coordenadores para o período de feedback do primeiro 

semestre. 
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2.7 Organização das medidas para composição do relatório 

 

  

 Os resultados de cada etapa da pesquisa foram compilados em relatórios 

correspondentes à cada fase, organizados por seções, a partir da estrutura de cada 

instrumento de coleta de dados. Nos relatórios de abordagem quantitativa, foram 

priorizados os recursos de gráficos e tabelas, para facilitar a leitura dos resultados. Na 

fase qualitativa, foi elaborado um relatório analítico resultante da aplicação dos grupos 

focais com os alunos. A figura a seguir apresenta, com fins ilustrativos, o layout de um 

dos relatórios elaborados a partir dos resultados obtidos d aplicação dos instrumentos 

complementares e, em sequência, é apresentada figura com os dados obtidos da 

aplicação do WebSai.  
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Todos os relatórios foram divulgados pelos canais de comunicação interna da 

Fatec Pindamonhangaba, a saber: e-mail; listas de transmissão do whatsapp. Os 

relatórios também foram disponibilizados no site da unidade, na página 

http://www.fatecpindamonhangaba.edu.br/cpa2.html 

  

 

2.8 Devolutiva dos Resultados para os Segmentos   

 
 Os segmentos contemplados com a pesquisa receberam as devolutivas dos 

resultados das diversas fases da pesquisa, conforme quadro a seguir.  

 

Etapa Data Públicos Objetivo Devolutiva 
Etapa 
1 

1º sem. 
2019 

Alunos Avaliação dos 
docentes 

- Relatório com dados consolidados 
e estratificados por curso para os 
alunos (via Whatsapp e 
disponibilizados no site). 
- Relatório consolidado e individual 
para os docentes, por e-mail e com 
feedback pessoal do coordenador.  

Etapa 
2 

1º sem. 
2019 

Alunos Avaliação da 
unidade 

- Relatório com dados consolidados 
e estratificados por curso para os 
alunos (via Whatsapp e 
disponibilizados no site). 

Etapa 
3 

1º sem. 
2019 

Alunos Avaliação de 
processos 
pedagógicos 

- Relatório disponibilizado para 
coordenadores, para nortear 
diretrizes pedagógicas. 

Etapa 
4 

2º sem. 
2019 

Alunos Avaliação dos 
docentes 

- Relatório com dados consolidados 
e estratificados por curso para os 
alunos (via Whatsapp e 
disponibilizados no site). 
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- Relatório consolidado e individual 
para os docentes, por e-mail e com 
feedback pessoal do coordenador.  

Etapa 
5 

2º sem. 
2019 

Docentes Avaliação da 
unidade 

- Relatório com dados consolidados 
e estratificados por curso para os 
alunos (via Whatsapp, e-mail e 
disponibilizados no site). 

Etapa 
6 

2º sem. 
2019 

Alunos, 
docentes e 
funcionários 

Avaliação 
institucional 

- Relatório com dados consolidados 
e estratificados por curso para os 
alunos (via Whatsapp, e-mail e 
disponibilizados no site). Divulgação 
será intensificada no retorno às 
aulas.  

              As ações de melhoria propostas por cada segmento foram compiladas e 

sistematizadas pelos responsáveis pelas devolutivas (membros da CPA e 

coordenadores de curso) e sistematizadas neste relatório. Ressalta-se que o 

planejamento da Semana Pedagógica do 1º semestre letivo de 2020 foi estruturada a 

partir dos resultados obtidos pela CPA.  
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Planejamento e Avaliação Institucional Eixo 1:  

    
 

Os resultados obtidos em cada um dos eixos são resultantes da aplicação do 

principal instrumento de avaliação (WebSai), bem como dos instrumentos 

complementares desenvolvidos pela unidade. A fonte é indicada em cada um dos 

gráficos e/ou tabelas apresentados.  

Em todos os eixos, foram selecionados os resultados mais representativos, o 

que permite ter uma visão global da unidade.  

 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 
 

EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 1   

EIXO 1 
Planejamento e 

Avaliação 
Institucional 

Dimensão 8 

 
Tabela 1 – Nível conhecimento PDI – discentes – 1º sem 2019  
(instrumento complementar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. %

Muito bom 1 4 4 13 4 10 12 19 8 15

Bom 13 50 20 62 19 49 26 42 21 40

Razoável 6 23 6 19 10 26 14 22 15 29

Ruim 4 15 0 0 1 3 3 5 7 14

Péssimo 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0

Não lembro/não sei avaliar 2 8 2 6 4 10 6 10 1 2

Total 26 100 32 100 39 100 62 100 52 100

Seu nível de conhecimento sobre o PDI da Fatec Pindamonhangaba - por curso 

Projetos Mecânicos Processos Soldagem GNI Manutenção Industrial Processos Metalúrgicos
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Instrumento complementar – Docentes – 2º sem. 2019.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sim
32%

Não
68%

WEBSAI - DISCENTES 
8 - VOCÊ SABE O QUE É O PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) DA 
SUA INSTITUIÇÃO DE ENSINO?
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Sim 
83%

Não
17%

WEBSAI - DOCENTES
8 - VOCÊ CONHECE O PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) DA 
SUA INSTITUIÇÃO DE ENSINO?

Sim 
84%

Não
16%

WEBSAI - FUNCIONÁRIOS
8 - VOCÊ CONHECE O PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL (PDI) DA SUA INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO?

Excelente
11%

Muito Bom
46%

Regular
26%

Insuficiente
3%

Não se aplica
0%

Não sei responder…

WEBSAI - DISCENTES
103 - COMO VOCÊ AVALIA OS SEGUINTES ASPECTOS 
DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL INTERNA (CPA) NA 
FATEC: METODOLOGIA E SISTEMA DE COLETA DE 

DADOS
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Foram apresentados os principais resultados referentes ao Eixo 1 – Dimensão 

8.  

“O foco desse Eixo é a descrição e a identificação dos principais elementos do 

processo avaliativo da IES em relação ao seu PDI, aos relatórios elaborados pela CPA 

e aos demais documentos institucionais avaliativos do período que constitui o objeto 

de avaliação. O Relato Institucional deve ter como foco a evolução acadêmica da IES.” 

 Nota-se uma necessidade de dar mais visibilidade ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional aos segmentos da comunidade acadêmica. Os 

discentes são os que possuem menos compreensão e conhecimento do PDI. 

 Ao confrontar os resultados referentes ao conhecimento do PDI obtidos via 

Websai com os resultados do instrumento complementar, nota-se que grande parte 

Excelente
10%

Muito Bom
38%

Regular
26%

Insuficiente
5%

Não se aplica
1%

Não sei 
responde…

WEBSAI - DISCENTES 
104 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS E 
DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ANO ANTERIOR

Excelente
22%

Muito Bom
56%

Regular
22%

WEBSAI - DOCENTES
109 - CPA METODOLOGIA E SISTEMA DE COLETA DE 

DADOS
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dos professores (42,2%) afirma conhecer parcialmente o PDI. Na questão dicotômica, 

tendem a responder que conhecem, apesar de não em sua totalidade.  

 Em relação ao método e divulgação das avaliações realizadas pela CPA, 

entende-se que, em função das mudanças significativas implementadas 

recentemente para condução da CPA, a aceitação foi majoritariamente positiva. Ainda 

há ajustes a fazer, tanto em relação ao método, quanto à divulgação dos resultados e 

apropriação dos mesmos de forma efetiva para nortear as decisões de gestão, no 

entanto observa-se a nítida evolução e compreensão da CPA como uma instância 

relevante para o bom andamento da unidade.  

 Para o ano de 2020, será avaliada a questão dos instrumentos de coleta de 

dados complementares, de maneira a evitar sobreposições e sim gerar 

complementaridade em relação ao WebSai.  
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3.2  Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 
         Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 
         Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 
 

EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 2 

EIXO 2 
Desenvolvimento 

Institucional 

 
Dimensões 1 e 3 

 

Tabela 2 – Nível conhecimento Missão – discentes – 1º sem 2019  
(instrumento complementar) 
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Tabela 3 – Responsabilidade Social Discentes – 1º sem 2019 – Instrumento Complementar 
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Foram apresentados os principais resultados referentes ao Eixo 2 – Dimensões 1 e 3. 

 “Este Eixo tem seu foco no PDI e consiste na verificação da coerência existente entre 

esse documento e as ações institucionais nas diferentes vertentes de sua atuação 

acadêmica – ensino, pesquisa, extensão e gestão. Pretende, igualmente, verificar os 

diferentes caminhos percorridos (ou a percorrer) pela IES no contexto de sua inserção 

social, bem como sua atuação face à inclusão e ao desenvolvimento econômico e 

social, tendo sempre como base a missão, os propósitos e as metas anunciadas no 
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PDI. Dessa forma, o Eixo Desenvolvimento Institucional assume o papel de induzir 

maior comprometimento da IES na construção de seu PDI, priorizando sua coerência 

e evolução.” 

 Em uma análise global, nota-se uma articulação entre PDI, missão institucional 

e ações promovidas pela comunidade acadêmica. Sob o prisma dos alunos, a 

formação de profissionais qualificados é o ponto de destaque positivo. Atividades 

como cultura e arte são menos percebidas pelos alunos e merecem maior 

desenvolvimento, para uma formação completa do aluno.  

Retomam-se a missão e visão da Fatec Pindamonhangaba:  

- missão: promover um ensino superior gratuito de qualidade, formando profissionais 

com competências e conhecimentos humanísticos, científicos e tecnológicos, com 

princípios éticos e responsabilidade social, visando sua inserção no mercado do 

trabalho com diferenciais competitivos; 

- visão: consolidar-se como polo de excelência, inovação e empreendedorismo na 

região. 

O Plano de Desenvolvimento institucional (Ano 2019-2020) foi um dos 

principais documentos que nortearam as ações da Fatec Pindamonhangaba tratou-se 

de um documento que se caracterizou como uma identidade da Instituição, definindo, 

dentro outros, sua filosofia de trabalho, missão, estratégias, objetivos, estrutura e 

diretrizes pedagógicas, algo a ser continuado no PDI para os anos de 2019-2023.  

Destacam-se ações direcionadas à comunidade, compromisso que a Fatec 

Pindamonhangaba assume em seu PDI. Dentre elas, a organização do Encontro de 

Leitores anualmente, evento aberto ao público; o projeto Fatecano do Futuro, que 

recebe alunos do Ensino Fundamental e apresenta possibilidades profissionais; o 

Meeting Empresarial, evento anual direcionado às empresas da região que visa 

estreitar as pontes entre academia e setor produtivo.  

Quanto a responsabilidade social, a unidade promove ações voltadas para a 

inclusão, diversidade, equidade de gênero e sustentabilidade. Destacam-se as 

seguintes ações:  

- criação de tabela periódica visual, com reprodução dos elementos químicos, pela 
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professora Doutora Marta Santos, com participação de alunos de ensino superior e 

médio, para facilitar o aprendizado de alunos surdos; 

- acompanhamento e adequações pedagógicas para alunos surdos; 

- ações de arrecadação de alimentos e materiais de higiene e limpeza durante trote 

solidário e projetos em disciplinas; 

- palestras voltadas para a questão de gênero, em especial voltadas para o público 

feminino e seus enfrentamentos no mercado de trabalho; 

- projeto FAMA, com foco na preservação do meio ambiente e agricultura orgânica, 

coordenado pelo prof. Pedro Jacob.  

 

 

3.3 Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

    
               Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 
               Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 
               Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 
 

EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 3 
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Tabela – Avaliação da Comunicação Interna – Discentes – 1º sem. (Instrumento Complementar) 
 

 
 
Tabela – Avaliação da Comunicação Externa – Discentes – 1º sem. (Instrumento Complementar) 
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Gráfico – Avaliação da Comunicação Externa – Docentes – 2º sem. (Instrumento Complementar) 
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Tabela – Avaliação Orientação Profissional– Discentes – 1º sem. (Instrumento Complementar) 
 

 
 
 
Tabela – Participação eventos científicos– Discentes – 1º sem. (Instrumento Complementar) 
 

 
 
 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. %

Muito bom 6 23 8 25 11 28 23 37 16 31

Bom 11 42 20 62 24 61 21 34 26 50

Razoável 6 23 4 13 3 8 14 22 9 17

Ruim 2 8 0 0 1 3 2 3 1 2

Péssimo 1 4 0 0 0 0 1 2 0 0

Não lembro/não sei avaliar 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0

Total 26 100 32 100 39 100 62 100 52 100

Possibilidades de participação de eventos científicos (Simpósio de Tecnologia) - por curso 

Projetos Mecânicos Processos Soldagem GNI Manutenção Industrial Processos Metalúrgicos
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Foram apresentados os principais resultados referentes ao Eixo 3 – Dimensões 2, 4 e 

9. 

  “No Eixo “Políticas Acadêmicas” analisam-se os elementos constitutivos das 

práticas de ensino, pesquisa e extensão, considerando como meta o aprendizado. 

Enfatiza-se também a relação entre as políticas acadêmicas, a comunicação com a 

sociedade e o atendimento ao discente.” 

 Quanto às políticas acadêmicas, nota-se que os discentes apresentam 

menores índices de satisfação do que docentes e funcionários, o que revela uma 

dissonância entre os atores partícipes do processo. Um ponto de atenção sob o prisma 

dos alunos é a baixa articulação entre as disciplinas (interdisciplinaridade), o que se 

reflete também na demanda por projetos interdisciplinares.  Destaca-se que tal 

demanda converge com a fase qualitativa complementar que foi realizada pela equipe 

da CPA da Fatec Pindamonhangaba, com o método grupo focal, para compreender a 

visão dos alunos sobre aspectos pedagógicos. Aos participantes ressaltaram a falta 

de diálogo entre as disciplinas, com eventuais sobreposições de conteúdos, bem 

como o desejo de um ensino com mais foco na prática e em projetos.  Tal olhar valida 

a avaliação regular de parte do alunado a respeito dos métodos de ensino.  

 A Figura a seguir evidencia o que os alunos identificam como uma aula boa.  

 

                        

Em sequência, os alunos participantes do grupo focal elencaram aspectos 

negativos das aulas.  

MATUTINO

•Aula que sai do teórico.

•Aula dinâmica. 

•Aula com uso de laboratórios. 

•Aula com atividades, como projetos 
e debates, mas que possam ser 

desenvolvidas no tempos da aula.  

•Disciplinas que mesclam aulas que 
abordam diretamente o conteúdo 
com aulas de desenvolvimento de 

projetos (aplicação). 

•Informação com antecedência o 
conteúdo da aula seguinte. 

NOTURNO

• Aula com professores que sabem 
ouvir.

• Aula com intereção entre professor 
e aluno, em conversas "de igual para 

igual". 

• Aulas com demonstraçãoes de 
coisas do dia a dia, que reproduzam 

a realidade das empresas.

•Atividades que possam ser 
concluídas em horário de aula.
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 Em relação ao eixo comunicação, as comunicações interna e administrativa 

revelaram algumas fragilidades principalmente sob o prisma dos docentes, conforme 

evidenciaram os resultados do instrumento complementar.  

 Entre as políticas destinadas aos alunos, as de mobilidade precisam de mais 

visibilidade. Sob o prisma dos alunos, faz-se necessário ampliar os espaços de 

consciência dos estudantes.  

 
 

3.4 Eixo 4: Políticas de Gestão 

   
             Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

                        Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
                        Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATUTINO

•Sobreposição de conteúdos - sensação de 
que professores não dialogam.

•Ausência de conteúdo - aulas que não 
avançam, ficam muito tempo em um 
mesmo conteúdo, não cumprem a 
ementa. 

•Repetição dos mesmos professores em 
disciplinas diferentes no mesmo 
semestre. 

•Pouca utilização de atividades práticas, 
pouco uso dos laboratórios. 

•Falta de diálogo entre professores e 
alunos. 

NOTURNO

• Constrangimento dos alunos para 
perguntar, receio de levar "bronca".

•Falta de diálogo entre professor e aluno. 

•Dispersão do material de aula em várias 
plataformas (Google, Siga, e-mail, 
whatsapp).

•Transferência da responsabilidade das 
aulas para os alunos pelo uso excessivo 
ou não orientado das metodologias 
ativas. 

• Concentração de 4 aulas seguidas da 
mesma disciplina. 

• Falta de interação entre faculdade e 
indústria. 
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DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 4 

Eixo 4 
Políticas 

de Gestão 

Dimensões 
5, 6 e 10 
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Tabela – Docentes – 2º sem. 2019 (instrumento complementar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foram apresentados os principais resultados referentes ao Eixo 4 – Dimensões 5, 6 e 

10. 

 “O Eixo “Políticas de Gestão” tem como foco a verificação do desenvolvimento das 

políticas de pessoal e da organização e gestão da instituição. Abrange, ainda, 

elementos do planejamento e da sustentabilidade financeira da IES para garantir o 

seu pleno desenvolvimento de forma sustentável.” 
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Quanto às políticas de Gestão de Pessoas, as opiniões dos docentes são 

divididas entre muito bom e regular nos quesitos plano de carreira e possibilidades de 

progressão.  

Em relação à organização e gestão da instituição, observa-se que um número 

significativo de discentes são soube responder. Ações de informação, envolvimento e 

aproximação dos alunos podem ser realizadas para que estes tenham uma melhor 

compreensão da dinâmica e funcionamento da unidade.  

Já o público docente é mais crítico e possui opiniões mais divididas, o que 

demanda um trabalho de sensibilização e articulação constante.  

O cenário exposto se reflete na avaliação da comunicação administrativa da 

unidade, conforme resultados apresentados no Eixo 3, que pode adquirir caráter mais 

dinâmico e proativo para minimizar as lacunas identificadas, tais como o regular 

conhecimento dos professores dos procedimentos administrativos, conforme os 

resultados do instrumento complementar demonstraram.  

 
 

3.5  Eixo 5: Infraestrutura Física 

   
                                       Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 
 

EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 5 

Eixo 5 
Infraestrutura 

Física 
Dimensão 7 

 
 
 

Tabela – Discentes – Infraestrutura – 1º sem. 2019 (instrumento complementar). 
 

 
 

Tabela – Discentes – Infraestrutura – 1º sem. 2019 (instrumento complementar). 
 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. %

Muito bom 3 12 4 13 4 10 12 19 4 8

Bom 13 50 15 47 13 33 25 40 22 42

Razoável 4 15 9 28 16 41 18 29 25 48

Ruim 4 15 3 9 5 13 6 10 1 2

Péssimo 2 8 1 3 1 3 1 2 0 0

Não lembro/não sei avaliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 26 100 32 100 39 100 62 100 52 100

Estrutura das salas de aulas - por curso 

Projetos Mecânicos Processos Soldagem GNI Manutenção Industrial Processos Metalúrgicos
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Tabela – Discentes – Infraestrutura – 1º sem. 2019 (instrumento complementar). 
 

 
 

Tabela – Discentes – Infraestrutura – 1º sem. 2019 (instrumento complementar). 
 

 
 
 
 
 

Tabela – Discentes – Infraestrutura – 1º sem. 2019 (instrumento complementar). 
 

 
 

Tabela – Discentes – Infraestrutura – 1º sem. 2019 (instrumento complementar). 
 

 
 
 

Tabela – Discentes – Infraestrutura – 1º sem. 2019 (instrumento complementar). 
 

 
 

Tabela – Docentes – Infraestrutura – 2º sem. 2019 (instrumento complementar). 
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Foram apresentados os principais resultados referentes ao Eixo 5 – Dimensão 7. 

No Eixo “Infraestrutura Física”, verificam-se as condições que a IES apresenta 

para o desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. 
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 Em relação à infraestrutura, de forma geral as instalações atendem bem as 

demandas da comunidade acadêmica.  Os aspectos que precisam ser melhorados 

dizem respeito a iluminação e ventilação das salas de aula e laboratórios; a abertura 

de uma cantina (atualmente desativada) e a acessibilidade aos laboratórios. Outro 

ponto de atenção é em relação aos espaços de convivência, que são limitados.  

 

 
 
 
  

4 ANÁLISE DOS DADOS E AÇÕES PROPOSTAS 
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FRAGILIDADES AÇÕES CORRETIVAS 

Baixo conhecimento do que é o PDI 
pelos discentes (68% não conhecem) 

- Ampliar a divulgação do PDI por meio 
de disponibilização no site. 
- Relacionar as ações da gestão com o 
PDI nas ações de divulgação. 
- Apresentar as principais diretrizes do 
PDI na semana de integração.  
- Inserir informações sobre o que é o PDI 
e como acessá-lo no guia do aluno.  
- Capacitar os representantes de sala 
como multiplicadores sobre a estrutura e 
gestão da instituição, com foco no PDI.  

Conhecimento parcial do PDI por 42,2% 
dos docentes. 

- Retomar aspectos do PDI na Semana 
Pedagógica no início dos períodos 
letivos.  
- Aplicar oficina de Design Thinking para 
envolver os professores na propositura 
de estratégias e táticas para a gestão da 
unidade, que poderão nortear a revisão 
do PDI. 

Desconhecimento do PDI por 16% dos 
funcionários 

- Retomar aspectos do PDI na Semana 
Pedagógica no início dos períodos 
letivos.  
- Aplicar oficina de Design Thinking para 
envolver os professores na propositura 
de estratégias e táticas para a gestão da 
unidade.  

26% dos discentes consideram métodos 
de avaliação da CPA regulares 

- Em 2020, na semana de sensibilização, 
esclarecer os procedimentos da CPA 
- A CPA da unidade deve manter contato 
constante com a CPA central, para evitar 
lacunas na comunicação, como ocorreu 
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em 2019, o que gerou sobreposição de 
instrumentos de coleta de dados.  

22% dos docentes consideram métodos 
de avaliação da CPA regulares 

- Em 2020, na semana de sensibilização, 
esclarecer os procedimentos da CPA 
- A CPA da unidade deve manter contato 
constante com a CPA central, para evitar 
lacunas na comunicação, como ocorreu 
em 2019, o que gerou sobreposição de 
instrumentos de coleta de dados 

POTENCIALIDADES APROVEITAMENTO E AMPLIAÇÃO 

Boa aceitação dos métodos e divulgação 
da CPA 

 Manutenção das campanhas de 
esclarecimento e sensibilização da CPA 
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FRAGILIDADES AÇÕES CORRETIVAS 

Poucas atividades relacionadas à cultura 
e arte.  

Promover eventos relacionados à cultura 
e arte. Os eventos atuais são, em sua 
maioria, ligados à formação profissional. 
Diversificar para criar um ambiente de 
“vida universitária”.  

Parte dos docentes percebe que nem 
todos se esforçam para o cumprimento 
da missão institucional.  

NDE e coordenações mais atuantes para 
promover a interlocução entre docentes. 

Baixa participação da comunidade 
externa, na visão dos três públicos 
abordados.  

- Promover um dia de visitação dos 
familiares dos alunos à Fatec. 
- Envolver os alunos nas atividades que 
já são realizadas para público externo.  

POTENCIALIDADES APROVEITAMENTO E AMPLIAÇÃO 

Formação de bons profissionais  Ampliar divulgação sobre ex-alunos bem 
colocados no mercado de trabalho.  

Disseminação de ciência e tecnologia Dar mais visibilidade à produção 
científica. Foi criada uma revista 
científica na unidade, em fase de 
lançamento.  
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FRAGILIDADES AÇÕES CORRETIVAS 

Pouca atenção a alunos com 
dificuldades de aprendizagem. 

Capacitações pedagógicas. 
Aulas de nivelamento.  

Comunicação interna percebida como 
regular por número representativos de 
docentes. 

Rever canais de comunicação, formatos 
e fluxos de comunicação.  

Todos os públicos identificam como 
poucas as oportunidades de extensão. 

Propor um programa de extensão para a 
unidade. 

Quantidade representativa de discentes 
desconhece os programas de 
atendimento ao estudante.  

Ampliar a divulgação dos programas.  

Métodos de ensino  Focar em metodologias ativas e 
aprendizagem por projetos.  

POTENCIALIDADES APROVEITAMENTO E AMPLIAÇÃO 

Discentes reconhecem qualidade dos 
professores 

Promover debates e palestras entre 
docentes para alunos de todos os cursos 

Reconhecimento da maioria dos eventos 
científicos 

Dar mais visibilidade por meio de revista 
científica própria (já criada, em fase de 
lançamento) 

Incentivo à pós-graduação Apresentação das possibilidades de 
carreira acadêmica. 
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FRAGILIDADES AÇÕES CORRETIVAS 

Parte dos docentes avalia como regular 
as políticas de carreira 

Esclarecer melhor o plano de carreira.  
Dar orientação quando o profissional é 
contratado.  
Criar um programa de ambientação para 
novos professores e funcionários. 

Parte dos discentes avalia como regular 
as ações de gestão e da direção, bem 
como a representatividade da 
congregação. 

Dar mais visibilidade às ações da 
direção, que muitas vezes não são 
percebidas pelos alunos.  

Parte dos docentes não é familiarizado 
com os procedimentos administrativos.  

Elaborar material instrucional 
(infográficos) com os procedimentos.  

POTENCIALIDADES APROVEITAMENTO E AMPLIAÇÃO 

Funcionários avaliam bem as políticas de 
gestão.  

Manter o envolvimento dos funcionários 
na dinâmica da instituição.  
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FRAGILIDADES AÇÕES CORRETIVAS 

Acesso à internet insuficiente Priorizar investimentos para este fim 

Iluminação e ventilação das salas Priorizar investimentos para este fim 

Sala dos professores Propor outros espaços de convivência 
para os docentes 

Ausência de cantina Solicitar revisão do modelo de licitação 
ao CPS 

POTENCIALIDADES APROVEITAMENTO E AMPLIAÇÃO 

Laboratórios Divulgar os laboratórios existentes para 
os alunos de todos os cursos e para o 
setor empresarial 

Laboratórios: organização e limpeza Manter o bom funcionamento dos 
laboratórios 

Espaço adequado da biblioteca Aproveitar melhor o espaço para eventos 
culturais 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Comissão Própria de Avaliação, pelo seu trabalho, visa oferecer subsídios capazes 

de subsidiar à tomada de decisão e ao planejamento institucional, na busca de 

contínua melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão. 

Sendo assim um importante instrumento para a Direção. 

Após um ano de intensas atividades, a CPA realizou uma reunião em 22 de outubro 

para reflexão e avaliação das atividades realizadas pela CPA em 2019. Foram 

sistematizadas as lições aprendidas, o que ajudou a identificar pontos de melhoria a 

serem implementados em 2020, a saber:  

- retomar a participação de representante da comunidade discente como membro da 

CPA; 

- incorporar pesquisa com egressos que foi realizada desvinculada da CPA na unidade 

em 2018 e inseri-la como uma etapa da CPA, de maneira a ampliar os públicos 

contemplados pela autoavaliação.  Dar continuidade à coleta de dados com egressos; 

- contemplar o público técnico-administrativo na etapa de avaliação institucional; 

- padronizar melhor os gráficos e relatórios.  

- articular melhor as ações locais da CPA com o WEBSAI. 

 Os membros da CPA entendem que a reestruturação da autoavaliação foi 

significativa em 2019 e representou avanços que contribuirão com o desenvolvimento 

institucional da Fatec Pindamonhangaba. 

Destaca-se que a Semana de Planejamento Pedagógico realizada em julho de 2019 

foi organizada a partir dos pontos de melhoria necessários identificados pela pesquisa 

de autoavaliação. A ênfase em atividades que orientam a execução de metodologias 

ativas responde às demandas dos alunos por aulas com métodos de ensino mais 

dinâmicos.  

 Em 2019, a Fatec Pindamonhangaba recebeu comissões de avaliação do 

Conselho Estadual de Educação para os cursos de Processos de Soldagem e Gestão 

de Negócios e Inovação. Em ambos os casos, foram solicitadas reuniões específicas 

com membros da CPA, visto que este é um dos itens de avaliação para 

reconhecimento dos cursos.  Nas duas ocasiões foram apresentados os métodos de 
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pesquisa e os resultados obtidos, o que contribuiu para a avaliação positiva dos 

cursos. 

           Dentre as principais ações advindas desse processo, podemos salientar: 

- Revisão dos processos de comunicação interna para melhoria dos fluxos de 

comunicação; 

- Capacitação, treinamento e orientação para adoção de práticas pedagógicas com 

foco em metodologias ativas; 

- Criação da revista científica REPATEC www.repatec.com.br para ampliar a 

circulação e difusão de conhecimento científico.  

Os resultados apresentados contemplam as dez dimensões autoavaliativas do 

SINAES e foram analisados e discutidos por todos os membros da comunidade 

institucional: direção, coordenações de cursos, setores administrativos, gestores, 

professores e alunos. 

Os dados coletados, as análises e propostas foram amplamente divulgadas e 

serão objeto de comparação na próxima avaliação, para elucidar os avanços 

alcançados, reforçando o quanto a avaliação contribui para a gestão dos resultados.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.repatec.com.br/
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ANEXO 1 – FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DOS SETORES E  

PROPOSTAS DE MELHORIA  

D
IM

E
N

S
Ã

O
 X

 

FRAGILIDADES AÇÕES CORRETIVAS 

  

  

  

  

  

  

  

POTENCIALIDADES APROVEITAMENTO E AMPLIAÇÃO 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

ANEXO 2 -  DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA NO WEBSAI 

 

SETORES DADOS DOS DOCENTES DADOS DOS 
DISCENTES 

DADOS DO PESSOAL 
TECNICO-

ADMINISTRATIVO  

DIREÇÃO GERAL Dimensão 8 – 
Planejamento e 
Avaliação 
(Questão 8, 109 e 110) 
Dimensão 1 - Missão e 
Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional  
(Questões 20 a 28). 

Cadastro – para 
atualização do perfil 
do aluno. 
Dimensão 8 – 
Planejamento e 
Avaliação  (Questão 8, 
103 e 104)  
Dimensão 1 - Missão e 
Plano de 

Dimensão 8 – 
Planejamento e 
Avaliação  (Questão 8, 
106 e 107)  
Dimensão 1 - Missão e 
Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional  
(Questões 9 a 18). 
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Dimensão 3 -  
Responsabilidade Social 
da Instituição 
 (Questões 29 a 32) 
Dimensão 4 – 
Comunicação com a 
Sociedade  
(Questões 47, 50, 51, 60) 
Dimensão 9 – Política de 
Atendimento aos 
Discentes 
(Questões 65 a 67) 
Dimensão 5 – Políticas de 
Pessoal  
(Questões 71 e 72) 
Dimensão 6 – 
Organização e Gestão 
Institucional  
(Questões 73 e 74) 
Dimensão 7 – 
Infraestrutura Física  
( Questões 84 a 87, 91, 
106 e 107)  
 

Desenvolvimento 
Institucional  
(Questões 17 a 22) 
Dimensão 3 -  
Responsabilidade 
Social da Instituição 
 (Questões 23 a 27) 
Dimensão 4 – 
Comunicação com a 
Sociedade  
(Questões 52, 54, 55, 
60) 
Dimensão 9 – Política 
de Atendimento aos 
Discentes 
(Questões 64, 65, 66, 
67) 
Dimensão 6 – 
Organização e Gestão 
Institucional  
(Questões 71, 74) 
Dimensão 7 – 
Infraestrutura Física  
( Questões 80, 100 a 
102)  
 

Dimensão 3 -  
Responsabilidade Social 
da Instituição 
 (Questões 32 a 36) 
Dimensão 4 – 
Comunicação com a 
Sociedade  
(Questões 52) 
 

DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA 

Cadastro – apenas para 
atualização  
Dimensão 4 – 
Comunicação com a 
Sociedade  
(Questões 48, 49, 57 a 59, 
63) 
Dimensão 5 – Políticas de 
Pessoal  
(Questões 69 e 70)  
Dimensão 7 – 
Infraestrutura Física  
(Questões 83, 88, 89, 90 a 
105) 

Dimensão 4 – 
Comunicação com a 
Sociedade  
(Questões 51, 56, 57, 
58, 62) 
Dimensão 7 – 
Infraestrutura Física  
(Questões 81 a 99) 

Cadastro –  apenas para 
atualização  
Dimensão 8 – 
Planejamento e 
Avaliação  (Questão 19 a 
31)  
Dimensão 5 – Políticas de 
Pessoal  
(Questões 61 a 69)  
Dimensão 6 – 
Organização e Gestão 
Institucional  
(Questões 70 a 73) 
Dimensão 7 – 
Infraestrutura Física  
(Questões 74, 83, 77, 78, 
80 a 82) 

DIRETORIA 
ACADÊMICA 

Dimensão 4 – 
Comunicação com a 
Sociedade  
(Questões 61, 55) 
Dimensão 7 – 
Infraestrutura Física  

Dimensão 4 – 
Comunicação com a 
Sociedade  
(Questões 53, 59 ) 
 

Dimensão 4 – 
Comunicação com a 
Sociedade  
(Questões 42 a 51, 54) 
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(Questão 79) 

COORDENAÇÃO 
DOS CURSOS 

Dimensão 8 – 
Planejamento e 
Avaliação 
(Questões pertinentes à 
prática docente 009 a 
019) 
Dimensão 1 - Missão e 
Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional  
(Questões 20 a 28).  
Dimensão 2 – Ensino, 
Pesquisa e Extensão 
(Questões 33 a 46) 
Dimensão 4 – 
Comunicação com a 
Sociedade  
Questões 52 a 54 e 56) 
Dimensão 9 – Política de 
Atendimento aos 
Discentes 
(Questões 64 e 68) 
Dimensão 6 – 
Organização e Gestão 
Institucional  
(Questões 75 e 78) 

Cadastro – para 
atualização do perfil 
do aluno. 
Dimensão 8 – 
Planejamento e 
Avaliação  
(Questões 9 a 16) 
Dimensão 1 - Missão e 
Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional  
(Questões 17 a 22) 
Dimensão 2 – Ensino, 
Pesquisa e Extensão 
(Questões 28 a 50) 
Dimensão 9 – Política 
de Atendimento aos 
Discentes 
(Questões 63, 68 a 70) 
Dimensão 6 – 
Organização e Gestão 
Institucional  
(Questões 72 e 73) 
 

Dimensão 2 – Ensino, 
Pesquisa e Extensão 
(Questões 37 a 41) 
 

Última atualização: 21/01/2020 15:30  

 

APÊNDICE A - Formulário etapa 1: pesquisa com alunos para avaliação dos docentes referente às 

aulas ministradas (aplicado no 1º e 2º semestres de 2019) 

Avaliação Docente - Fatec Pindamonhangaba 
 
Prezado(a) estudante, 
 
Esta é uma pesquisa conduzida pela Comissão Própria de Avaliação da Fatec Pindamonhangaba 
(CPA/Fatec-Pindamonhangaba), que tem como objetivo conhecer a percepção dos estudantes quanto 
aos professores e qualidade das aulas ministradas. A partir dos resultados da pesquisa, será possível 
aprimorar os processos de ensino-aprendizagem da Fatec-Pindamonhangaba.  
Neste ano, os alunos que responderão a pesquisa foram sorteados, o que garante maior 
representatividade da amostra. Atenção, a sua resposta deve ser honesta e responsável. O 
questionário é anônimo e os dados serão apresentados de forma consolidada, sem nenhuma 
identificação dos respondentes.  
Selecione apenas os professores com os quais você teve aula no 2º semestre de 2018. Para refrescar 

a memória, utilize a lista de docentes disponível ao lado do computador       
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Agradecemos a sua participação! 
 
Monica Carniello 
Coordenadora da CPA Fatec Pindamonhangaba 
 
PARTE I – AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES 
 
Questão 1 *Obrigatório 
Você deve selecionar os professores com os quais teve aula no 2º semestre de 2018, um a um, e 
avaliá-los individualmente.  
 
Questão 2 *Obrigatório 
Escolha o primeiro professor a ser avaliado e responda as questões. Depois repita o processo para 
cada um dos professores que deram aula para você no 2º semestre de 2018.  
 

 Muito 
bom 

Bom Razoável Ruim Péssimo Não lembro/ 
sei avaliar 
este critério 

Pontualidade.       

Informações sobre o plano de 
ensino (conteúdo, bibliografia e 
critérios de avaliação). 

      

Domínio dos conteúdos 
abordados na disciplina. 

      

Interesse e empenho na 
aprendizagem dos estudantes. 

      

Cordialidade no relacionamento 
com os estudantes. 

      

Coerência entre avaliação e 
abordagem nas aulas. 

      

Métodos de ensino utilizados em 
aula. 

      

Qualidade do material de apoio 
(slides, apostilas, exercícios...). 

      

Capacidade de relacionar o 
conteúdo da disciplina com as 
demais disciplinas do curso. 

      

Clareza e transparência na 
realização de devolutiva das  
avaliações (vista de prova, 
feedback). 
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- APÊNDICE B - Formulário etapa 2: pesquisa com alunos para avaliação da instituição 

 

PARTE II – AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO *Obrigatório 
 
 
1. Avalie os aspectos relativos à gestão da Fatec Pinda 

 Muito 
bom 

Bom Razoável Ruim Péssimo Não lembro/ 
sei avaliar 
este critério 

Atuação da direção da unidade 
para o bom funcionamento da 
unidade. 

      

Atuação do coordenador do seu 
curso para o bom andamento do 
curso. 

      

Eficiência da secretaria.       

Atendimento e presteza dos 
funcionários técnicos dos 
laboratórios. 

      

Cordialidade no relacionamento 
com os estudantes. 

      

Acesso às informações 
administrativas (notas, planos de 
ensino...) pelo sistema SIGA. 

      

 

2. Avalie os aspectos relativos ao planejamento estratégico da Fatec Pindamonhangaba 

 Muito 
bom 

Bom Razoável Ruim Péssimo Não lembro/ 
sei avaliar 
este critério 

Seu nível de conhecimento sobre 
o Plano de Desenvolvimento 
Institucional da Fatec Pinda 

      

Seu nível de conhecimento sobre 
a missão institucional da Fatec 
Pinda 

      

Qualidade das ações de 
responsabilidade social realizadas 
pela Fatec Pindamonhangaba 
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3. Avalie os aspectos relacionados às políticas acadêmicas da Fatec Pinda 

 Muito 
bom 

Bom Razoável Ruim Péssimo Não lembro/ 
sei avaliar 
este critério 

Oportunidades de realização de 
projetos de iniciação científica na 
Unitau. 

      

Oportunidades de participação 
de atividades culturais 
promovidos pela Fatec Pinda. 

      

Qualidade dos eventos realizados 
pela Fatec Pinda. 

      

Oportunidade de participação de 
atividades de extensão 
universitária. 

      

Oferta de cursos de nivelamento 
pela Fatec Pinda. 

      

Possibilidades de participação de 
eventos científicos (Simpósio de 
Tecnologia).  

      

Orientação oferecida pelo 
escritório de carreiras.  

      

Eficiência da comunicação interna 
na Fatec Pinda. 

      

Divulgação da Fatec Pinda para 
público externo/ sociedade.  

      

 

4. Avalie a políticas de participação da Fatec Pinda 

 Muito 
bom 

Bom Razoável Ruim Péssimo Não lembro/ 
sei avaliar 
este critério 

Oportunidade de participar da 
Congregação por meio das 
eleições. 

      

Oportunidade de participar de 
Diretório Acadêmico por meio de 
eleições. 
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5. Avalie a infraestrutura da Fatec Pinda 

 Muito 
bom 

Bom Razoável Ruim Péssimo Não lembro/ 
sei avaliar 
este critério 

Estrutura das salas de aula.       

Espaço no estacionamento.       

Disponibilidade de material de 
apoio às aulas (projetores 
multimídia, caixas de som). 

      

Disponibilidade de material de 
apoio às aulas (insumos e demais 
materiais de laboratório). 

      

Estrutura dos laboratórios 
(equipamentos, organização). 

      

Acesso à internet.        

Acessibilidade para portadores de 
necessidades especiais (rampas 
de acesso, sinalização...). 
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APÊNDICE C – Roteiro de questões etapa 3: realização de grupos focais com alunos para avaliação da 

instituição;  

ROTEIRO SEMIESTRUTURADO – PESQUISA QUALITATIVA COM EX-ALUNOS QUE RECÉM 
INGRESSARAM NA FATEC. 

 

Grupo 1 – manhã 
Grupo 2 – noite 

Presença de 8 alunos em cada grupo. Ao menos um aluno de cada curso.  

 
 
Gostaria de agradecer a presença de todos. Eu sou a XXXXXXXXXXXXXXXX e serei a mediadora 
deste grupo.  Esta pesquisa está sendo conduzida pela Fatec Pindamonhangaba com o objetivo 
de verificar a percepção dos alunos em relação aos cursos da Fatec Pinda.   Esta sessão será 
gravada em vídeo para posterior análise. Informo que o vídeo será utilizado única e 
exclusivamente para esta pesquisa e as imagens não serão disponibilizadas para ninguém além 
dos responsáveis por analisar os dados (Monica, Deisi e Ana Paula). Todos estão de acordo com 
a gravação? A dinâmica será uma conversa. Vou fazer algumas questões e fiquem bem à vontade 
para responder conforme a opinião de vocês. Não há resposta certa ou errada. A participação é 
voluntária. 
 
I – PROCESSO DE DECISÃO DE CONSUMO 
 
1 [Reconhecimento de problemas/ necessidades] Como e quando decidiu fazer um curso 

superior?  

2 [Busca de informações] Onde buscou informações sobre os cursos?  

3 [Avaliação de alternativas] O que fez você optar pela Fatec? (curso, localização, gratuidade). 

Passou em outros vestibulares/ cursos? Como foi o processo de escolha do curso? 

4  [Compra] Como foi a decisão por fazer matrícula?  

5 [Consumo] Como descreve sua vivência na Fatec até o momento? Destaque pontos positivos 

e negativos. 

6 [Comportamento após a compra] Como se sente em relação à sua escolha de estudar na Fatec? 

7 [Descarte] O que te faria desistir do curso?  

 

II – IMAGEM DE MARCA 

8 Antes de estudar na Fatec, o que você imaginava da faculdade?  

9 O que você ouvia falar sobre a Fatec Pinda?  

10 Descreva como é o aluno que estuda na Fatec? 

11 Como seria a faculdade ideal para você? 

12 Qual é a faculdade/ universidade mais legal. Por que?  É acessível ou sonho?   

13 Quem são os concorrentes da Fatec?  

14 O que espera de um curso superior? 

 

III - SATISFAÇÃO COM O CURSO 
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APÊNDICE D - Formulário Etapa 4: pesquisa com professores para avaliação da instituição. 

 
Avaliação - Fatec Pindamonhangaba 

 
Prezado(a) Professor(a),  
 
Esta é uma pesquisa conduzida pela Comissão Própria de Avaliação da Fatec 
Pindamonhangaba (CPA/Fatec-Pindamonhangaba), que tem como objetivo conhecer a 
percepção dos docentes em relação ao ambiente e condições de trabalho. A partir dos 
resultados da pesquisa, será possível aprimorar os processos de gestão da Fatec-
Pindamonhangaba.  
O questionário é anônimo e os dados serão apresentados de forma consolidada, sem 
nenhuma identificação dos respondentes.  
 
Agradecemos por sua participação! 
 
Monica Carniello 
Coordenadora da CPA Fatec Pindamonhangaba 
 
CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO 
 
1 Sexo  
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 
 
2 Idade  
(   ) até 25 anos 
(   ) 26 a 35 anos 
(   ) 36 a 45 anos 
(   ) 46 a 55 ano 
(   ) 56 a 65 anos 
(   ) mais que 66 anos 
 
3 Tempo de Fatec Pindamonhangaba 
(   ) até 5 anos 
(   ) 6 a 10 anos 
(   ) 11 a 15 anos 
(   ) 16 anos ou mais 
 
4 Curso(s) em que leciona 
(   ) Projetos Mecânicos 
(   ) Processos de Soldagem 
(   ) Processos Metalúrgicos 
(   ) Manutenção Industrial 
(   ) Gestão de Negócios e Inovação 
 
DIMENSÃO 1: MISSÃO INSTITUCIONAL 
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5  Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Fatec 
Pindamonhangaba? 
 (   ) Sim (   ) Não (   ) Parcialmente 
 
 
 
 
 
 
DIMENSÃO 2: A POLÍTICA PARA O ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. 
 
6 Avalie o(s) coordenador(es) do(s) cursos nos quais leciona 
6.1  Coordenador de Curso de Projetos Mecânicos (SÓ RESPONDER SE LECIONAR 
NESTE CURSO) 

 Ótimo Bom  Regular Ruim  Péssimo Não sei 
avaliar 

Empenho no 
desenvolvimento e 
qualidade do curso 

      

Capacidade se solucionar 
problemas do curso 

      

Relacionamento com os 
discentes 

      

Relacionamento com os 
docentes 

      

Abertura ao diálogo       

Organização       

Orientação pedagógica aos 
docentes 

      

 
6.2  Coordenador de Curso de Processos de Soldagem (SÓ RESPONDER SE 
LECIONAR NESTE CURSO) 

 Ótimo Bom  Regular Ruim  Péssimo Não sei 
avaliar 

Empenho no 
desenvolvimento e 
qualidade do curso 

      

Capacidade se solucionar 
problemas do curso 

      

Relacionamento com os 
discentes 

      

Relacionamento com os 
docentes 

      

Abertura ao diálogo       

Organização       

Orientação pedagógica aos 
docentes 

      

 
 
6.3  Coordenador de Curso de Processos Metalúrgicos (SÓ RESPONDER SE 
LECIONAR NESTE CURSO) 
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 Ótimo Bom  Regular Ruim  Péssimo Não sei 
avaliar 

Empenho no 
desenvolvimento e 
qualidade do curso 

      

Capacidade se solucionar 
problemas do curso 

      

Relacionamento com os 
discentes 

      

Relacionamento com os 
docentes 

      

Abertura ao diálogo       

Organização       

Orientação pedagógica aos 
docentes 

      

 
 
6.4  Coordenador de Curso de Manutenção Industrial (SÓ RESPONDER SE LECIONAR 
NESTE CURSO) 

 Ótimo Bom  Regular Ruim  Péssimo Não sei 
avaliar 

Empenho no 
desenvolvimento e 
qualidade do curso 

      

Capacidade se solucionar 
problemas do curso 

      

Relacionamento com os 
discentes 

      

Relacionamento com os 
docentes 

      

Abertura ao diálogo       

Organização       

Orientação pedagógica aos 
docentes 

      

 
 
6.5 Coordenador de Curso de Gestão de Negócios e Inovação (SÓ RESPONDER SE 
LECIONAR NESTE CURSO) 

 Ótimo Bom  Regular Ruim  Péssimo Não sei 
avaliar 

Empenho no 
desenvolvimento e 
qualidade do curso 

      

Capacidade se solucionar 
problemas do curso 

      

Relacionamento com os 
discentes 

      

Relacionamento com os 
docentes 

      

Abertura ao diálogo       

Organização       
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Orientação pedagógica aos 
docentes 

      

 
 
7 Responda as questões sobre aspectos pedagógicos da instituição.  
 
 

 Sim Não Parcialmente Não sei 
avaliar 

Você conhece o(s) Projeto(s)  
Pedagógico(s) do(s) Curso(s) nos 
quais leciona? 

    

O Projeto Pedagógico do Curso 
está sendo devidamente 
desenvolvido e aplicado no dia a 
dia do curso? 

    

Você sabe que são os membros 
do(s)  Núcleo(s) Docente 
Estruturante(s) (NDEs) dos 
cursos nos quais leciona ? 

    

Você conhece o conceito do 
Curso no Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes 
(ENADE) dos curso nos quais 
leciona? 

    

 
 
 
8 Responda as questões sobre pesquisa da instituição.  
 

 Sim Não Parcialmente Não sei 
avaliar 

Você está envolvido com alguma 
atividade de pesquisa pela Fatec  
Pindamonhangaba? 

    

Existem meios adequados de 
divulgação das atividades de 
pesquisa? 

    

Os docentes recebem algum 
incentivo para realizar pesquisa 
na instituição (bolsa, carga 
horária, cessão de laboratório, 
suprimentos e insumos, ...)? 

    

As condições dos laboratórios 
são adequadas para realizar 
pesquisas?  

    

 
 
 
9 Responda as questões sobre extensão da instituição.  
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 Sim Não Parcialmente Não sei 
avaliar 

Você participa de algum projeto 
de extensão da Fatec 
Pindamonhangaba? 

    

As atividades de extensão 
atendem às necessidades da 
comunidade local? 

    

 
 
 
 
DIMENSÃO 3: RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 
 
10 Responda as questões sobre responsabilidade social da instituição.  
 

 Sim Não Parcialmente Não sei 
avaliar 

Existem ações que favoreçam a 
inclusão e permanência de 
discentes na Fatec 
Pindamonhangaba? 

    

A política institucional favorece a 
inclusão de pessoas portadoras 
de necessidades especiais? 

    

Existem ações que promovam 
iniciativas inovadoras de 
empresas, empresas juniores, 
captação de recursos? 

    

A Fatec Pindamonhangaba, a 
partir da sua missão institucional 
e sua atuação na sociedade, 
contribui para o desenvolvimento 
regional? 

    

 
 
 
 
DIMENSÃO 4: A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 
11 Responda as questões sobre comunicação da instituição.  
 

 Sim Não Parcialmente Não sei 
avaliar 

A comunidade externa tem 
conhecimento das atividades 
desenvolvidas pela Fatec 
Pindamonhangaba? 

    

A Fatec Pindamonhangaba tem 
suas ações divulgadas nos meios 
de comunicação regionais? 
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As informações internas fluem de 
maneira satisfatória na Fatec 
Pindamonhangaba? 

    

 
 
DIMENSÃO 5: POLÍTICAS DE PESSOAL 
 
12 Responda as questões sobre políticas de recursos humanos da instituição.  
 

 Sim Não Parcialmente Não sei 
avaliar 

As condições de trabalho 
oferecidas pela Fatec 
Pindamonhangaba são 
adequadas? 

    

O número de docentes é 
suficiente para atender 
satisfatoriamente a Fatec 
Pindamonhangaba? 

    

O número de funcionários 
técnico-administrativos é 
suficiente para atender 
satisfatoriamente a Fatec 
Pindamonhangaba? 

    

Os critérios para a Evolução 
Funcional são claros e efetivos? 

    

O setor de Recursos Humanos 
presta apoio e esclarecimentos 
para os docentes sobre as 
questões trabalhistas? 

    

A Fatec  Pindamonhangaba 
oferece oportunidades de 
qualificação aos docentes? 

    

O Centro Paula Souza oferece 
oportunidades de qualificação 
aos docentes? 

    

 
 
13 Avalie sua satisfação em relação à sua vida profissional na Fatec  
Pindamonhangaba atribuindo uma nota de 0 a 10 (0 =pior nota, 10 = melhor nota). 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
14 Avalie o relacionamento interpessoal entre a comunidade acadêmica da Fatec 
Pindamonhangaba atribuindo uma nota de 0 a 10 (0 =pior nota, 10 = melhor nota). 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
DIMENSÃO 6: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL 
 
15 Responda as questões sobre a gestão da instituição.  
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 Sim Não Parcialmente Não sei 
avaliar 

Você conhece o organograma 
administrativo da Fatec 
Pindamonhangaba? 

    

Você conhece os procedimentos 
administrativos da Fatec 
Pindamonhangaba? 

    

As informações sobre os 
procedimentos administrativos 
são de simples localização? 

    

A direção da unidade 
corresponde às expectativas da 
comunidade acadêmica? 

    

O funcionamento dos órgãos 
colegiados superiores da Fatec 
Pindamonhangaba (CEPE, 
Congregação) promovem a 
participação e a democracia 
interna? 

    

 
 
 
DIMENSÃO 7: INFRAESTRUTURA 
 
16 Avalie a estrutura da Fatec Pindamonhangaba 
 

 Muito 
bom 

Bom Razoável Ruim Péssimo Não 
lembro/ não 
sei avaliar 
este critério 

Estrutura das salas de aula.       

Espaço no estacionamento.       

Disponibilidade de material 
de apoio às aulas (projetores 
multimídia, caixas de som). 

      

Disponibilidade de material 
de apoio às aulas (insumos e 
demais materiais de 
laboratório). 

      

Estrutura dos laboratórios 
(equipamentos, 
organização). 

      

Acesso à internet.        

Acessibilidade para 
portadores de necessidades 
especiais (rampas de 
acesso, sinalização...). 

      

 
 
DIMENSÃO 8: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 



19 
 

 

 

Relatório de Autoavaliação 

Institucional 2019 

 
 
17 Avalie as políticas de avaliação da Fatec Pindamonhangaba. 
 

 Sim Não Parcialmente Não sei 
avaliar 

As políticas de avaliação de 
desempenho são divulgadas para 
os docentes? 

    

A CPA e coordenação realizaram 
o feedback individual da última 
avaliação de desempenho? 

    

 
 
 
DIMENSÃO 9: ATENDIMENTO AO DISCENTE 
 
 
18 Avalie as políticas de atendimento ao discente da Fatec Pindamonhangaba. 
 

 Sim Não Parcialmente Não sei 
avaliar 

A secretaria acadêmica funciona 
adequadamente quanto ao 
atendimento às demandas dos 
alunos? 

    

O programa de estágio funciona 
adequadamente? 

    

Os discentes têm apoio de um 
núcleo de assistência social e 
psicológica? 

    

Os discentes têm apoio de um 
núcleo de orientação 
profissional? 

    

Os discentes possuem acesso a 
oportunidades de mobilidade 
internacional? 

    

 
 
 
DIMENSÃO 10: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
 
19 Há compatibilidade entre cursos oferecidos e os recursos disponíveis instituição?  
(    ) Sim (    ) Não (    ) Parcialmente  (    ) Não sei avaliar 
 
 

OBRIGADO POR PARTICIPAR! 

 

 

  


