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1 Introdução 

1.1 Dados da Instituição 

FATEC:  Faculdade  de Tecnologia Victor Civita – Fatec Tatuapé   Código:  250                                                            

Diretor(a): Dra. Melina K. Itokazu Hara 

Presidente da CPA: Me. Haroldo Luiz Nogueira da Silva 

Código e-MEC: 17942 

Caracterização da IES: Instituição Pública Estadual 

 

A Fatec Tatuapé foi criada pelo Governo do Estado de São Paulo mediante a 

publicação do Decreto nº. 56700/2011. Iniciou suas atividades acadêmicas no 2º 

semestre de 2011, com a implantação do Curso Superior de Tecnologia em 

Controle de Obras, com 40 vagas semestrais para o período matutino e 40 vagas 

semestrais para o período noturno e o Curso Superior de Tecnologia em 

Construção de Edifícios, com 40 vagas semestrais para o período vespertino e 40 

vagas semestrais para o período noturno. No 1º semestre de 2012, aconteceu a 

implantação do Curso Superior de Tecnologia Transporte Terrestre, oferecendo 

40 vagas semestrais para o período vespertino e 40 vagas semestrais para o 

período noturno. No segundo semestre de 2014 foi implantado o Curso de 

Tecnologia em Gestão empresarial na modalidade à Distância com entrada 

semestral de 80 alunos, porém no primeiro semestre de 2015 foram reduzidas 

para 40 vagas por semestre. 

 

1.2 Composição da CPA 

As CPAs, por constituição, e segundo preconizado na Lei 10.861/2004 que 

instituiu o Sistema Nacional de Avaliação no Ensino Superior (SINAES), devem 

contar com representantes de toda comunidade acadêmica, o que inclui 

representantes do corpo docente, corpo discente, Técnicos Administrativos, e 

também da comunidade externa, visto sua relevância dentro do contexto social de 

seu entorno. 

Conforme preconizado pela citada Portaria, em sua primeira constituição, a CPA é 

formada por membros indicados pela Direção e posteriormente por escolha direta 

da comunidade por meio de eleição entre seus pares. Esta tem ainda como 

prerrogativa a isenção dos demais órgão colegiados na elaboração do auto 

avaliação sendo ainda vedada a participação da Direção na Comissão. 

http://www.fatectatuape.edu.br/
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A CPA da Fatec Tatuapé constituída e nomeada através de ato da Direção da 

unidade através do Oficio N° 116/2016 de 20/04/2016, conforme composição 

atual demonstrada abaixo, vem desde então empreendendo diversas ações no 

sentido de viabilizar e sistematizar seu funcionamento de forma isenta, 

independente e com participação democrática. 

 

Representante do segmento Nome Membro 

Docente - Presidente Haroldo Luiz N. da Silva Titular 

Docente Marcelo Marçula Titular 

Docente Youssef Antonio Suplente 

Técnico Administrativo Mauricio Alexandre Affonso Titular 

Técnico Administrativo Vago Suplente 

Discente Raul Bertolo Titular 

Discente André Augusto Moraes Suplente 

Comunidade Externa Jose Odecio Silveira Titular 

Comunidade Externa Katia Noda Suplente 

 

1.3 O processo de planejamento estratégico 

A CPA, da Fatec Tatuapé, coordena e articula o processo interno de avaliação, 

baseado nas dimensões pré-estabelecidas pelo INEP/MEC, além de disponibilizar 

informações acerca dos resultados avaliativos a toda comunidade da Fatec 

Tatuapé.  

Nossos dados são abertos seus resultados são enfatizados junto a professores, 

alunos e administrativos pertencentes a esta unidade. 

Destaca-se ainda a preocupação com um projeto maior que visa e contempla a 

formação educativa e social dos nossos alunos assim como o compromisso com 

a implementação dessas medidas avaliativas que vislumbrem potencializar o 

acesso à educação profissional e tecnológica bem como a qualidade dessa oferta, 

estabelecendo maior proximidade dos resultados acadêmicos à missão e 

objetivos da instituição no contexto das políticas públicas do ensino superior. 

A premissa de gestão participativa e democrática permeia o papel dessa unidade 

de ensino superior tecnológico desde sua criação, com isso preza-se pela 

autonomia do professor e também o protagonismo de seus alunos para responder 

ao questionário (aplicado pela CPA) e para sinalizar os gargalos e possíveis 

http://www.fatectatuape.edu.br/
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alterações na infraestrutura da unidade, nos funcionamentos dos laboratórios e 

mesmo da condução das aulas dos nossos professores. 

Nesse sentido, a autoavaliação foi planejada para ir de encontro a tais premissas 

buscando sempre a evolução no ensino tecnológico e o aprimoramento das 

relações entre os diversos entes envolvidos no processo, lastreado pelas 

percepções e resultados que subsidiarão nortearão e  nortearão a direção da IES 

em suas ações corretivas. Abaixo cronograma das reuniões da CPA para 

planejamento de suas ações. 

 

 

 

1.4 Organização do relatório 

O presente relatório, elaborado de forma parcial, refere-se ao ciclo avaliativo 

2018. O mesmo foi organizado em X capítulos. No capítulo um são apresentados 

dados gerais da IES e da CPA, o segundo capítulo aborda a metodologia adotada 

para elaboração da pesquisa e do relatório, o capítulo três destaca os dados 

obtidos para subsidiar a elaboração do relatório, no quarto capítulo é feita análise 

dos dados com exibição dos resultados obtidos na pesquisa, o capítulo cinco 

apresenta uma série de recomendações com base nos resultados obtidos e no 

sexto capítulo é apresentada a conclusão e considerações final. 
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Leganda:
			Ordinária 			Extraordinária 		Program.

Calendário	de	Reuniões	CPA	Fatec	Tatuapé	2018

Observações

2018

1.		Fechamento	do	relatório	para	envio	ao	CPS,	definição	de	ações	2019

1.	Definições	acerca	do	questionário	e	cronograma	da	pesquisa;																																																		

2.	Empossamento	do	Sr.	Youssef	como		suplente	face	saída	da	Prof.	Melina.

1.	Apresentação	dos	resulltados	da	pesquisa	já	finalizada	junto	à	comunidade;																																																																																																																																			

2.	Divisão	de	tarefas	e	cronograma	da	elaboração	do	relatório	final	2018.

1.	Empossamento	dos	representnte	dos	discente	frente	a	já	realizada	eleição;																											

2.	Elaboração	de	propostas	futuras	de	divulgação	das	ações	da	CPA.

1.Revisão	final	dos	questionários	e	definição	de	ferramentas	de	coleta	e	envio																				

dos	dados;																																																																																																																																																

2.	Deliberação	sobre	o	processo	de	eleição	de	representante	dos	discentes;																											

3.	Envio	do	edital	de	chamamento	aos	candidatos.								

1.	Análise	preliminar		dos	questionários	enviados	à	comunidade	acadêmica;																														

2.	Divisão	de	tarefas	para	fechamento	do	relatório	do	ciclo	avaliativo	2017.

1.	Apresentação	e	deliberação	sobre	a	vesrão	final	do	relatório	2017;																																							

2.	Definição	de	data	para	finaliza	e	efetuar	upload	so	site	do	Inep.

http://www.fatectatuape.edu.br/


 

 

Rua Antônio de Barros, 800 – Tatuapé – São Paulo – SP CEP 03401-000 F. (11) 2093-9053 

www.fatectatuape.edu.br 

 

6 

2. Metodologia 

Etapa fundamental da autoavaliação é o processo de sensibilização da 

comunidade acerca da importância da participação no processo. De forma 

sistemática, a divulgação das ações da CPA é realizada em alguns canais como o 

web site da CPA, banners e folhetos, e palestras. 

O questionário de autoavaliação foi aplicado a toda comunidade acadêmica tendo 

sido consultados docentes, discentes e técnicos administrativos.  

O instrumento utilizado para coleta de dados foi a plataforma on-line Survey 

Monkey. Nesta foram desenvolvidos questionários estruturados com perguntas 

específicas para cada segmento.  

Os dados foram então analisados de forma qualitativa com base nas respostas 

sendo que para efeito de análise, uma vez que foram elaboradas sempre 

questões de múltipla escolha, foram consideradas como sendo positivas a 

totalização percentual das respostas “Excelente” e “Muito Bom”. De forma similar 

avaliação negativa foi considerada com a totalização de respostas “Regular” e 

“Insuficiente”. 

A devolutiva dos resultadas será realizada por meio de disponibilização do 

relatório integral à comunidade bem como elaboração de folders com o sumário 

dos resultados destacando os principais pontos. 
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3 Desenvolvimento 

Considerando os instrumentos da autoavaliação, estruturados a partir das 10 

dimensões previstas no art. 3º da Lei nº 10.861 (SINAES), as informações 

coletadas, são organizadas a partir de 5 eixos, que articulam as 10 dimensões, 

conforme disposto na Nota Técnica INEP nº 065, são a seguir apresentados. 

As informações de cunho acadêmico foram coletadas junto a Diretoria 

Acadêmica, e os dados referentes à pesquisa junto à comunidade acadêmica foi 

coletada por meio da já citada pesquisa. 

 

3.1 Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

3.1.1 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

Essa dimensão avalia como é desenvolvido o planejamento e sua relação com a 

autoavaliação, especialmente em relação ao processo, resultado e eficácia de 

autoavaliação institucional.  

A CPA da Fatec Tatuapé constituída e nomeada através de ato da Direção da 

unidade através do Oficio N° 116/2016 de 20/04/2016, vem desde então 

empreendendo diversas ações no sentido de viabilizar e sistematizar seu 

funcionamento isento, independente e democrático onde pode-se destacar:  

 Ações de sensibilização da comunidade acadêmica com uso de 

ferramentas como e-mail institucional, elaboração de página web, folders, 

folhetos e banner de divulgação; 

 Definição de canais de comunicação com a comunidade no sentido de dar 

publicidade e transparência aos seus atos com criação de e-mail institucional e 

formulário perguntas e sugestões na página web da CPA; 

 Aplicação de questionários para autoavaliação institucional pela 

comunidade acadêmica. 

 

Reuniões periódicas são realizadas com objetivo de deliberar sobre os atos e 

ações da CPA cujas atas são de acesso público na página eletrônica da CPA. 

O processo avaliativo foi conduzido de forma democrática e transparente 

contando com a participação da comunidade acadêmica. 

A aplicação dos questionários como parte do processo auto avaliativo, seguiu 

também a mesma metodologia utilizando a mesma ferramenta do ciclo anterior, o 

Survey Monkey.  
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Os mesmos foram aplicados à comunidade entre os dias 21/09/2018 e 

07/10/2018 e processo de coleta dos dados contou com a etapa prévia de 

sensibilização, e os convites foram enviados por e-mail a toda comunidade 

acadêmica onde a mensagem abaixo com o link para o preenchimento foi 

enviado. 

 

 

 

Como forma de incentivo a participação de um maior número de respondentes, os 

professores da unidade foram incentivados a promover em sala de aula a 

divulgação da pesquisa em andamento, convidando os alunos a participar da 

mesma.  

Em seções futuras os dados acerca desse processo são analisados. 

 

O questionário, elaborado de forma semiestruturada com questões de múltipla 

escolha, e questões utilizando escala de Likert, elaborados conforme abaixo: 

Docentes:    24 questões; 

Discentes presenciais: 23 questões; 

Discentes EaD:  24 questões; 

Técnicos administrativos: 16 questões. 

 

Os questionários contaram também com questão aberta ao seu final onde foi 

sugerido deixar algum comentário ou sugestão acerca de algum tema ou questão 

não abordada nos questionários. 
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Quando perguntado à comunidade acadêmica: 

Como você avalia os seguintes aspectos da avaliação institucional interna 

da CPA na Fatec Tatuapé: 

 

 

 

 

Metodologia e sistema de Coleta de Dados

Divulgação das ações desenvolvidas e do
relatório de avaliação.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Docente Graduação Presencial

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

Metodologia e sistema de Coleta de Dados

Divulgação das ações desenvolvidas e do
relatório de avaliação.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Discente Graduação Presencial

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

Metodologia e sistema de Coleta de Dados

Divulgação das ações desenvolvidas e do
relatório de avaliação.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Discente Graduação EAD

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

http://www.fatectatuape.edu.br/
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3.2 Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 

3.2.1 Dimensão 1 – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  

Essa dimensão tem o objetivo de verificar a missão da instituição e a articulação 

da missão com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) com o contexto socioeconômico regional e a 

realidade da prática institucional. 

A missão da Fatec Tatuapé, cuja declaração foi definida por meio de ampla 

pesquisa junto à comunidade acadêmica é abaixo descrita: 

 

“Promover formação superior tecnológica de qualidade 

preparando profissionais alinhados com as demandas do 

mercado de trabalho, pautados pela ética e comprometidos com 

o desenvolvimento da sociedade” 

 

Em análise à percepção da comunidade acerca da missão, foi perguntado: 

Em relação à missão da Fatec Tatuapé, qual a sua avaliação quanto a: 

Metodologia e sistema de Coleta de Dados

Divulgação das ações desenvolvidas e do
relatório de avaliação.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Técnicos Administrativos

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

http://www.fatectatuape.edu.br/
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Formação de profissionais qualificados

Atendimento às necessidades do mercado

Disseminação de valores éticos e…

Inclusão social

Desenvolvimento sustentável

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Docente Graduação Presencial

Excelente Muito bom Regular Insuficiente Não sei responder

Formação de profissionais qualificados

Atendimento às necessidades do mercado

Disseminação de valores éticos e…

Inclusão social

Desenvolvimento sustentável

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Discente Graduação Presencial

Excelente Muito bom Regular Insuficiente Não sei responder

Formação de profissionais qualificados

Atendimento às necessidades do mercado

Disseminação de valores éticos e…

Inclusão social

Desenvolvimento sustentável

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Discente Graduação EaD

Excelente Muito bom Regular Insuficiente Não sei responder

Formação de profissionais qualificados

Atendimento às necessidades do mercado

Disseminação de valores éticos e…

Inclusão social

Desenvolvimento sustentável

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Técnico Administrativo

Excelente Muito bom Regular Insuficiente Não sei responder
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Em relação ao PDI, foi feita a pergunta aos diferentes atores: 

Você conhece o Plano de Desenvolvimento (PDI) da sua instituição de 

ensino? 

       

    

 

Além disso, quando perguntado: 

São recebidos materiais e/ou informações a respeito da missão, objetivos, 

finalidades, compromissos e metas institucionais: 

    

Sim Não

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Dicente Graduação 
Presencial

Sim Não

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Docente Graduação 
Presencial

Sim Não

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Discente Graduação EAD

Sim Não

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Técnicos Administrativos

Sempre Quase sempre Algumas vezes Muito raramente

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Docente Graduação Presencial 
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3.2.2 Dimensão 3 – Responsabilidade Social da Instituição 

O objetivo dessa dimensão é o de avaliar a contribuição da IES no que diz 

respeito à inclusão social, ao desenvolvimento social, à defesa do meio ambiente 

e às ações sócio-culturais. 

Os dados da pesquisa realizada junto a comunidade acadêmica são destacados a 

seguir: 

Quando perguntado: 

Em relação à Responsabilidade Social da Fatec Tatuapé, qual a sua 

avaliação quanto a: 

 

 

 

Atendimento de pessoas com deficiência

Interação entre a Fatec e a comunidade externa

Ações institucionais para a sustentabilidade

Programa de Pontuação acrescida para ingresso nas
Fatecs (Afro descendência e escolaridade pública)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Docente Graduação Presencial

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

Atendimento de pessoas com deficiência

Interação entre a Fatec e a comunidade externa

Ações institucionais para a sustentabilidade

Programa de Pontuação acrescida para ingresso nas
Fatecs (Afro descendência e escolaridade pública)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Discente Graduação Presencial

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

http://www.fatectatuape.edu.br/
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3.3 Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

3.3.1 Dimensão 2 – Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

Dimensão 2: A política de ensino, a pesquisa, extensão e a pós-graduação 

A dimensão propõe-se a analisar a concepção pertinente ao currículo e à 

organização didática pedagógica de acordo com os fins da instituição, as 

diretrizes curriculares e a inovação da área. Analisa, também, a relevância social 

e científica de pesquisa em relação aos objetivos institucionais. Trata ainda da 

concepção de extensão e de intervenção social afirmada no PDI, da articulação 

das atividades de extensão com o ensino e a pesquisa e com as necessidades e 

demandas do entorno social, da participação dos estudantes nas ações de 

extensão, bem como da política de pós-graduação. 

Baseado nas respostas obtidas pelo questionário CPA, respondido por docentes e 

discentes, foram obtidos os seguintes dados para as perguntas a seguir. 

 

 

Atendimento de pessoas com deficiência

Interação entre a Fatec e a comunidade externa

Ações institucionais para a sustentabilidade

Programa de Pontuação acrescida para ingresso
nas Fatecs (Afro descendência e escolaridade…

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Discente Graduação EAD

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

Atendimento de pessoas com deficiência

Interação entre a Fatec e a comunidade externa

Ações institucionais para a sustentabilidade

Programa de Pontuação acrescida para ingresso nas
Fatecs (Afro descendência e escolaridade pública)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Técnicos Administrativos

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

http://www.fatectatuape.edu.br/
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Quando perguntado:  

Quanto às atividades do(s) curso(s) de graduação em que leciona/atua, qual 

a sua avaliação quanto a: 

 

 

Quando perguntado:  

Quanto às atividades de seu curso de graduação tecnológica, qual a sua 

avaliação quanto a:   

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Projeto Pedagógico do Curso – PPC

Interação entre os docentes e os técnico-administrativos

Interação entre os docentes e os discentes

Atividades de ensino

Atividades de pesquisa

Atividades de extensão

Corpo técnico-administrativo

Corpo docente

Correspondência entre o curso e a formação para o exercício profissional

Estágio supervisionado como espaço de formação profissional

Organização e orientação do Trabalho de Graduação (TG)

Incentivo à pós-graduação/ Formação Continuada

Docente Graduação Presencial

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Projeto Pedagógico do Curso – PPC

Interação entre os discentes e os técnico-administrativos

Interação entre os discentes e docentes

Atividades de ensino

Atividades de pesquisa

Atividades de extensão

Corpo técnico-administrativo

Corpo docente

Correspondência entre o curso e a formação para o exercício…

Estágio supervisionado como espaço de formação profissional

Organização e orientação do Trabalho de Graduação (TG)

Incentivo à pós-graduação/ Formação Continuada

Discente Graduação Presencial

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

http://www.fatectatuape.edu.br/
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Além disso, em avaliação geral sobre o curso, quando perguntado: “De um modo 

geral o curso atende suas expectativas”  obteve-se: 

     

 

3.3.2 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Essa dimensão busca avaliar a relação de comunicação entre a Fatec Tatuapé e 

a comunidade externa e interna.  

A comunicação com a comunidade conta com alguns canais de comunicação: 

 Site Institucional da Fatec Tatuapé: http://www.fatectatuape.edu.br 

 Site da CPA: http://cpa.fatectatuape.edu.br 

 E-mail da CPA: f250cpa@fatectatuape.edu.br 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Projeto Pedagógico do Curso – PPC

Interação entre os discentes e Técnicos Administrativos

Interação entre os discentes e os mediadores online (tutores)

Interação entre os discentes e os mediadores presenciais

Interação entre os discentes e os docentes autores

Interação entre os discentes e a equipe administrativa do polo…

Coordenação do curso

Atividades de pesquisa

Atividades de extensão

Corpo docente

Práticas didático-pedagógicas dos professores (mediadores online,…

Correspondência entre o curso e a formação para o exercício profissional

Articulação de conhecimentos disciplinares com temas sociais,…

Clareza na organização das atividades presenciais e à distância

Utilização de recursos tecnológicos aplicados à EaD

Apoio e suporte técnico AVA (Tickets)

Modelo de tutoria

Realização de atividades voltadas para o ensino-aprendizagem no polo

Incentivo à pós-graduação/ Formação Continuada

Discente Graduação EAD

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

Sempre Quase
sempre

Algumas
vezes

Muito
raramente

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Discente graduação presencial

Sempre Quase
sempre

Algumas
vezes

Muito
raramente

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Discente graduação EAD

http://www.fatectatuape.edu.br/
http://www.fatectatuape.edu.br/
http://cpa.fatectatuape.edu.br/
mailto:f250cpa@fatectatuape.edu.br
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Além de informações acerca dos cursos oferecidos pela Fatec Tatuapé e demais 

informações institucionais, o site conta com links para acesso à áreas restritas a 

alunos e professores como o ambiente Moodle, e-mail institucional, entre outros. 

O site da Fatec Tatuapé conta também com link para acesso à página 

institucional da CPA onde se encontra informações acerca dos trabalhos da 

Comissão e um canal importante de comunicação através de formulário “Fale com 

a CPA” onde é possível registrar perguntas ou reclamações ou mesmo sugestões. 

O próprio site da Fatec Tatuapé, já em sua página principal, também conta com 

link para comunicação com a Diretoria onde é possível também o registro de 

solicitações, dúvidas e reclamações. 

 

 
Site Institucional da Fatec Tatuapé 

 

  
Página da CPA da Fatec Tatuapé 

http://www.fatectatuape.edu.br/
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Além dos canais institucionais, existem também na própria unidade murais e 

banners para a divulgação de comunicados e outras informações úteis a toda 

comunidade. Além disso, mídias sociais como Facebook que conta com uma 

página oficial da Fatec Tatuapé e diversas outras não oficiais onde membros da 

comunidade acadêmica fazem uso das redes sociais para divulgação e 

organização de atividades de interesse comum. Vale também destacar a criação 

de página no Facebook para interação e comunicação dos alunos ingressantes e 

demais membros da comunidade acadêmica. 

 

 

Página do Facebook da Fatec Tatuapé 

 

A pesquisa na comunidade contou com as perguntas a seguir:  

Qual a sua avaliação quanto a divulgação do(s) / da(s): 

 

Concurso vestibular

Resoluções dos Colegiados:…

Normas acadêmicas, legislação e…

Editais de concursos, processos…

Informações advindas da coordenação…

Oportunidades de Extensão

Eventos acadêmicos-científicos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Docente Graduação Presencial

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

http://www.fatectatuape.edu.br/


 

 

Rua Antônio de Barros, 800 – Tatuapé – São Paulo – SP CEP 03401-000 F. (11) 2093-9053 

www.fatectatuape.edu.br 

 

19 

 

 

 

 

 

 

Concurso vestibular

Resoluções dos Colegiados:…

Normas acadêmicas, legislação e…

Editais de concursos, processos…

Informações advindas da coordenação…

Oportunidades de Extensão

Eventos acadêmicos-científicos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Discente Graduação Presencial

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

Concurso vestibular

Resoluções dos Colegiados: Congregação
e CPA

Normas acadêmicas, legislação e
calendários

Editais de concursos, processos seletivos,
bolsas, intercâmbios, etc.

Eventos acadêmicos-científicos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Discente Graduação EAD

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

Concurso vestibular

Resoluções dos Colegiados:…

Normas acadêmicas, legislação e…

Editais de concursos públicos e…

Editais de bolsas e intercâmbios

Oportunidades de capacitação…

Eventos acadêmicos - científicos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Técnicos Administrativos

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

http://www.fatectatuape.edu.br/


 

 

Rua Antônio de Barros, 800 – Tatuapé – São Paulo – SP CEP 03401-000 F. (11) 2093-9053 

www.fatectatuape.edu.br 

 

20 

Qual a sua avaliação em relação aos seguintes canais de comunicação: 

 

 

 

Site oficial da Fatec

Publicações nos murais

Boletins e informativos Fatec …

SIGA

Moodle

Ouvidoria

Caixa e/ou espaço para sugestões

Mídias sociais

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Docente Graduação Presencial

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

Site oficial da Fatec

Publicações nos murais

Boletins e informativos Fatec …

SIGA

Moodle

Ouvidoria

Caixa e/ou espaço para sugestões

Mídias sociais

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Discente Graduação Presencial

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

Site oficial da Fatec

Publicações no AVA

Boletins e informativos Fatec …

Publicações nos murais

SIGA

Moodle

Ouvidoria

Tickets (AVA)

Mídias sociais

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Discente Graduação EAD

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

http://www.fatectatuape.edu.br/
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3.3.3 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

O objetivo dessa dimensão é detectar estratégias e ações institucionais de 

acesso, seleção e permanência de estudantes e acompanhamento aos egressos. 

Quando perguntado à comunidade acadêmica: 

Em relação às políticas de atendimento ao estudante, qual a sua avaliação 
quanto a: 

 

 

Site oficial da Fatec

Publicações nos murais

Boletins e informativos Fatec …

SIGA

Moodle

Ouvidoria

Caixa e/ou espaço para sugestões

Mídias sociais

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Técnicos Admnistrativos

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%120,00%

Programas de apoio pedagógico…

Programas de Intercâmbio

Estímulo a organização estudantil…

Acompanhamento de Egressos (ex-…

Docente Graduação Presencial

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Programas de apoio pedagógico…

Programas de Intercâmbio

Estímulo a organização estudantil…

Discente Graduação Presencial

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

http://www.fatectatuape.edu.br/
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3.4 Eixo 4 – Políticas de Gestão 

3.4.1 Dimensão 5 – Políticas de Pessoal 

O objetivo dessa dimensão é verificar políticas formalizadas de pessoal, de 

carreira, de aperfeiçoamento e de desenvolvimento dos profissionais, bem como 

de suas condições de trabalho. 

 

Quando preguntado: 

Em relação ao plano de carreira, qual a sua avaliação quanto a: 

 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%120,00%

Programas de apoio -pedagógico…

Programas de Intercâmbio

Estímulo a organização estudantil…

Acompanhamento de Egressos (ex-…

Discente Graduação EAD

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%120,00%

Programas de apoio pedagógico…

Programas de Intercâmbio

Estímulo a organização estudantil…

Acompanhamento de Egressos (ex-…

Técnico Administrativo

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

Oportunidades de…

Critérios de Evolução Funcional

Incentivo a Formação Continuada

Programas de Capacitação e…

Docente Graduação Presencial

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

http://www.fatectatuape.edu.br/
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3.4.2 Dimensão 6 – Organização e Gestão da Instituição 

O objetivo dessa dimensão é verificar a organização e gestão da instituição, sua 

transparência e nível de participação da comunidade nos processos decisórios. 

A seguir apresenta-se o resultado da pesquisa na comunidade. 

Quando perguntado:  

Em relação à Gestão Administrativa, qual a sua avaliação quanto a: 

 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

Oportunidades de…

Critérios de Evolução Funcional

Programas relacionados com…

Acesso às ações de capacitação e…

Orientação para o exercício de suas…

Aproveitamento de suas habilidades…

Satisfação com seu trabalho

Representatividade dos Técnicos-…

Técnico Administrativo

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

Atuação da Congregação

Atuação da Direção da Unidade

Atuação da Diretoria de Serviços

Atuação da Secretaria Acadêmica

Atuação da Coordenadoria de Curso

Representatividade docente nos…

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Docente Graduação Presencial

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

http://www.fatectatuape.edu.br/
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3.4.3 Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira 

A preocupação nessa dimensão é com a sustentabilidade financeira da instituição 

e as políticas de alocação e captação de recursos.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Atuação da Direção da Unidade

Atuação da Diretoria de Serviços

Atuação da Secretaria Acadêmica

Atuação da Coordenadoria de Curso

Representatividade discente nos Colegiados de…

Discente Graduação Presencial

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Atuação da Direção da Unidade

Atuação da Diretoria de Serviços

Atuação da Secretaria Acadêmica

Atuação da Coordenadoria de Curso

Representatividade dos discentes nos…

Discente Graduação EAD

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Atuação da Congregação

Atuação da Direção da Unidade

Atuação da Diretoria de Serviços

Atuação da Secretaria Acadêmica

Atuação da Coordenadoria de Curso

Representatividade dos Técnicos Administrativos
nos Colegiados da Unidade

Estímulo da chefia à participação da equipe na
tomada de decisões

Técnicos Administrativos

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

http://www.fatectatuape.edu.br/


 

 

Rua Antônio de Barros, 800 – Tatuapé – São Paulo – SP CEP 03401-000 F. (11) 2093-9053 

www.fatectatuape.edu.br 

 

25 

Nessa dimensão analisa-se os dados obtidos das respostas a uma questão da 

pesquisa CPA. Quando perguntado aos Técnicos Administrativos, responsáveis 

diretos pelos processos em questão obteve-se os resultados abaixo: 

Em relação à sustentabilidade financeira qual a sua opinião em relação a:  

 

 

3.5 Eixo 5: Infraestrutura Física 

3.5.1 Dimensão 7 – Infraestrutura Física 

Essa dimensão tem o intuito de avaliar as condições de ensino e de pesquisa, 

espaços de convívio, bem como os recursos de informação e comunicação e a 

qualidade e quantidade dos acervos bibliográficos. 

Na pesquisa na comunidade acadêmica, quando perguntado: 

 

Em relação à biblioteca, qual a sua avaliação quanto a: 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Planejamento institucional

Verba mensal

Compras

Almoxarifado

Técnico Administrativo

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

Iluminação

Conforto Térmico

Mobiliário e Equipamentos

Acessibilidade

Atendimento ao usuário

Automação do sistema

Qualidade e atualidade do acervo

Disponibilidade da bibliografia básica

Horário de atendimento

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Docente Graduação Presencial

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

http://www.fatectatuape.edu.br/
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Em relação à infraestrutura física, qual a sua avaliação quanto a: 

 

Iluminação

Conforto Térmico

Mobiliário e Equipamentos

Acessibilidade

Ambiente

Atendimento ao usuário

Automação do sistema

Qualidade e atualidade do acervo

Disponibilidade da bibliografia básica

Horário de atendimento

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Discente Graduação Presencial

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

Iluminação

Conforto Térmico

Mobiliário e Equipamentos

Acessibilidade

Ambiente

Atendimento ao usuário

Automação do sistema

Qualidade e atualidade do acervo

Disponibilidade da bibliografia básica

Horário de atendimento

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Discente Graduação EAD

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

Secretaria acadêmica

Sala dos professores

Espaço de trabalho para a coordenação do curso e…

Espaços de convivência

Acesso e funcionamento de equipamentos de…

Acesso e funcionamento de equipamentos…

Serviços de segurança

Serviços de limpeza

Rede, Wifi, e Internet

Elevadores

Copa

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Docente Graduação Presencial

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

http://www.fatectatuape.edu.br/
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Secretaria acadêmica

Espaços de convivência

Acesso e funcionamento de equipamentos de…

Acesso e funcionamento de equipamentos…

Serviços de segurança

Serviços de limpeza

Rede, Wifi, e Internet

Elevadores

Refeitório

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Discente Graduação Presencial

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

Secretaria acadêmica

Espaços de convivência

Acesso e funcionamento de equipamentos de…

Acesso e funcionamento de equipamentos…

Serviços de segurança

Serviços de limpeza

Rede, Wifi, e Internet

Elevadores

Copa

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Discente Graduação EAD

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

Secretarias administrativas

Espaços de convivência

Serviços de segurança

Serviços de limpeza

Serviços de telefonia

Serviços de suporte de TI

Elevadores

Refeitório

Suporte e orientação Institucional quanto a…

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Técnicos Administrativos

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

http://www.fatectatuape.edu.br/
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Em relação às salas de aula, qual sua avaliação quanto a: 

 

 

 

Em relação às salas de aula para atendimento presencial e apoio (mediação 

presencial), qual a sua avaliação quanto a: 

 

 

 

 

Quantidade

Iluminação

Conforto Térmico

Nível de Ruído

Mobiliário e Equipamentos

Acessibilidade

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Docente Graduação Presencial

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

Quantidade

Iluminação

Conforto Térmico

Nível de Ruído

Mobiliário e Equipamentos

Acessibilidade

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Discente Graduação Presencial

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

Quantidade

Iluminação

Conforto Térmico

Nível de Ruído

Mobiliário e Equipamentos

Acessibilidade

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Discente Graduação EAD

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

http://www.fatectatuape.edu.br/
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Em relação aos laboratórios, qual sua avaliação quanto a: 

 

 

 

Conforto Térmico

Nível de Ruído

Mobiliário e Equipamentos

Acessibilidade

Quantidade de equipamentos

Atualização tecnológica

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Docente Graduação Presencial

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

Quantidade

Conforto Térmico

Nível de Ruído

Mobiliário e Equipamentos

Acessibilidade

Quantidade de equipamentos

Atualização tecnológica

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Discente Graduação Presencial

Excelente Muito bom Regular Insuficiente

Iluminação

Conforto Térmico

Nível de Ruído

Mobiliário e Equipamentos

Acessibilidade

Quantidade de equipamentos

Atualização tecnológica

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Discente Graduação EAD

Excelente Muito bom Regular Insuficiente
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Limpeza/Conservação

Iluminação

Conforto Térmico

Nível de Ruído

Mobiliário e Equipamentos

Acessibilidade

Equipamentos de Segurança

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Técnicos Administrativos

Excelente Muito bom Regular Insuficiente
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4 Análise dos dados e das informações  

4.1 Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

4.1.1 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

Foram enviados questionários de forma individualizada com perguntas 

específicas para cada agente conforme quantitativos abaixo onde também se 

observa o número de respondentes:  

 

Respondente Convites Respostas 
Percentual de 

Respostas 

Docente Presencial 62 34 54,83% 

Discente Presencial 1.335 292 21,87% 

    Edifícios 513 108 21,05% 

    Obras 473 94 19,87% 

    Transporte Terrestre 349 90 25,78% 

Discente EAD 118 23 19,49% 

Técnicos Administrativos 13 08 41,64% 

 

Em linhas gerais o processo de autoavaliação institucional é bem avaliado pela 

comunidade acadêmica como um todo conforme se observa abaixo.  

Na análise dos resultados, nota-se avaliação muito positiva por parte dos 

Docentes e Técnicos Administrativos. Para a divulgação das ações e relatório da 

CPA obteve-se 72% e 71% e quanto à metodologia de coleta dos dados obteve-

se 84% e 71% para docentes e Técnicos Administrativos respectivamente. 

Entretanto, na percepção dos discentes obteve-se piores índices. Para a 

divulgação das ações e relatório da CPA obteve-se 40% e 35% e quanto à 

metodologia de coleta dos dados obteve-se 49% e 42% para discentes 

presenciais e EAD respectivamente. 

 

4.2 Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 

4.2.1 Dimensão 1 – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  

A Unidade tem procurado se estabelecer a partir de um conjunto de ações 

presentes em sua comunidade, com seus projetos focados na ciência e na 

tecnologia, desafiando, orientando e direcionando esforços, para que seus atores 
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consigam ser capazes de refletir e agir. Assim, a CPA que tem por finalidades 

coordenar e articular o processo interno de avaliação, alinhado com a missão da 

Instituição e articulada com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) procura auxiliar na promoção da melhoria 

da qualidade da educação superior da Instituição.  

A oferta de Cursos Superiores Tecnológicos deve levar em conta que os grandes 

desafios enfrentados pelos países estão hoje relacionados às contínuas e 

profundas transformações sociais, ocasionadas pela velocidade com que têm sido 

gerados novos conhecimentos científicos e tecnológicos, sua rápida difusão e uso 

pelo setor produtivo e pela sociedade em geral.  

A partir dos dados coletados na pesquisa, é possível analisar mais 

detalhadamente as questões abordadas: 

 

Quanto à missão da Fatec Tatuapé: 

Formação de profissionais qualificados  

A percepção bastante positiva do ano anterior manteve-se no presente ciclo 

avaliativo superando 70% em todos itens avaliados. No caso dos Docentes 96%, 

Discentes 92%, e Técnicos Administrativos 100% de avaliação positiva. São 

número que corroboram a percepção de excelência na formação de profissionais. 

Atendimento às necessidades do mercado 

Novamente manteve-se em alto nível a percepção, superando 80% de avaliações 

positivas. Para Técnicos Administrativos 85%, Docentes 88%, Discentes 80% e 

Discentes EAD 78% de avaliação positiva. Estes índices mostram a preocupação 

da instituição em atualizar os temas relevantes do curso e a percepção em alto 

nível. 

Disseminação de valores éticos e democráticos 

Esse aspecto apresenta uma percepção muito positiva entre todos os 

respondentes com 80%, 72%, e 71% para docentes, discentes presenciais e 

Técnicos administrativos respectivamente. Já para os Discente EAD 62% de 

avaliação positiva foi percebida. Pode-se formular a hipótese de baixo nível de 

conhecimento e envolvimento dos discentes dessa modalidade com a unidade o 

que merece investigação. 

Inclusão social 

É possível considerar este aspecto como positivo com avaliações médias da 

ordem de 80% o que é bastante satisfatório. Esse fato pode ser explicado por 

estarem alinhados com a política da unidade, como por exemplo, o oferecimento 

do “Projeto de Aulas de Nivelamento” e o “Projeto de Permanência”, que são 

algumas medidas destinadas a assegurar o acesso e a permanência de 

estudantes com dificuldades específicas.  
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Desenvolvimento sustentável 

Os docentes em sua grande maioria indicaram essa correspondência como sendo 

excelente ou muito boa, sendo 85% dos docentes presenciais. Na avaliação dos 

discentes, indicaram também essa correspondência como sendo excelente ou 

muito boa (42,5% para os discentes EAD e 72% para os discentes presenciais). 

Na avaliação do técnico administrativo 86% avaliaram como excelente ou muito 

boa.  

Novamente nota-se a pior avaliação advinda dos discentes EAD. 

 

Quanto ao PDI: 

As percepções dos funcionários (docentes e Técnicos administrativos) e discentes 

são mais discrepantes neste item. Enquanto professores e Técnicos responderam 

positivamente quanto ao conhecimento do PDI com 65% e 61%, para discentes 

presenciais somente 26% responderam conhecer o PDI enquanto para discentes 

EAD valores próximos a zero foram observados.  

Vale destacar que tal resultado já foi observado no ciclo passado e sinaliza 

necessidade de melhor divulgação do PDI especialmente entre os alunos.  

Nota-se também de forma bastante clara que no tocante a comunicação dos itens 

objeto da pergunta relativa ao PDI aos docentes, boa parte (81,8%), considera 

receber informações de forma adequada sempre ou quase sempre) o que denota 

que a estratégia de comunicação com este segmento quanto ao PDI é 

satisfatória.  

 

4.2.2 Dimensão 3 – Responsabilidade Social da Instituição 

Dentro de seu fundamental papel de formar profissionais para atender as 

demandas da sociedade, e atendendo à premissa de colaborar com o 

desenvolvimento sustentável nas áreas que atua, a Fatec Tatuapé graduou 209 

tecnólogos em 2018. Importante ressaltar que em 2017 foram 163, e em 2016 122 

o que sinaliza crescimento constante ao longo do tempo. 

Atendendo também ao seu papel de indutor de mudanças e inclusão social, a 

Fatec Tatuapé oferece de forma sistemática cursos preparatórios para o 

Concurso Vestibular de forma gratuita para interessados em ingressar na 

unidade. Tal iniciativa tem como objetivo principal a inclusão social e a 

possibilidade de diminuir a evidente diferença de oportunidades de acesso 

especialmente aos egressos de escolas públicas. 

Nesse sentido, o ingresso à Faculdade no ano de 2018 contou com aulas 

preparatórias gratuitas, para os dois ciclos de acesso 2018-1 e 2018-2 conforme 

agenda abaixo 
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Aulas Preparatórias Gratuitas para o Vestibular 2018-1 

 

Aulas Preparatórias Gratuitas para o Vestibular 2018-2 

 

 

A Faculdade de Tecnologia Victor Civita – Fatec Tatuapé, apresentava ao final de 

2018 um total de 1548 alunos matriculados em seus cursos. Conforme observa-se 

na figura abaixo, esse número vem apresentando crescimento consistente desde 

o primeiro semestre de 2015. 

 

 

As ações empreendidas na IES no âmbito da Responsabilidade Social, vem 

apresentando resultado satisfatório dentro de seu objetivo onde observa-se que 

no segundo semestre de 2017, 82,31% dos alunos ingressantes são oriundos de 

escola pública, maior valor até então.  

1280	 1273	
1373	 1415	

1593	
1520	 1541	 1548	

2015-1	 2015-2	 2016-1	 2016-2	 2017-1	 2017-2	 2018-1	 2018-2	

Matrículas	(Ativas	+	Trancadas)	
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Quanto à Etnia informada, também observa-se que 46,8% dos ingressantes se 

autodeclararam como sendo afro descendentes, também maior valor na série 

histórica, o que também denota em boa medida efeitos positivos de inclusão 

socioeconômica.   

     

 

Além disso, a divulgação do vestibular da Fatec, contou com visitas à escolas 

públicas, empresas e outros locais para divulgação do vestibular em diversas 

regiões da cidade de São Paulo para dar conhecimento especialmente a esse 

público oportunizando acesso a ensino superior gratuito de qualidade. Tais 

informações são melhor detalhadas na Dimensão 4 – Comunicação com a 

Sociedade. 

Outras ações também podem ser elencadas no atendimento a essa dimensão: 

 Dia da Cultura e Tecnologia realizado em 24/10/2018; 

 Acolhimento dos alunos ingressantes com atividades multidisciplinares, palestras e 

apresentação do corpo docente visando integrar o calouro às atividades e também quanto ao 

funcionamento da unidade; 

 Núcleo de Pesquisa Cidades Sustentáveis (NUPECIDS) – Profa. Dra. Flávia Ulian, Prof. Dr. 

Marcelus Valentim; 

 Avaliação da qualidade do ar nos arredores da Fatec Tatuapé – Prof. Dr. Marcelus Valentim; 

 Inclusão digital com atividades de extensão – Prof. Marcelo Ximenes; 

 

Nesse sentido, no que tange a avaliação da Dimensão 3, pode-se concluir que em 

relação a Responsabilidade Social da Fatec Tatuapé, esta se apresenta de forma 

bastante coesa. Nota-se grande envolvimento de toda comunidade acadêmica, 

especialmente Docentes, Discentes, e Técnicos Administrativos. 

 

Os itens com pior avaliação, especialmente para os discentes foram: 

 Interação entre a Fatec e a comunidade externa com avaliações positivas 
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em torno de 50% 

 Ações institucionais para a sustentabilidade também com avaliações em 

trono de 50% 

Embora os números ainda encontrem-se em níveis medianos de avaliação 

positiva, obteve-se significativa melhora em relação à pesquisa anterior o que 

denota em certa evolução.  

Em 2017 obteve-se avaliação positiva (Excelente e Bom) para Interação com a 

comunidade externa para 40 e 38% para os discentes presencial e EAD 

respectivamente contra 54 e 56% na avaliação atual. 

Nesse sentido, sugere-se como forma de melhorar as avaliações desses itens: 

1. Melhora na interação com a comunidade proporcionando uma maior troca de 

conhecimento e informações; 

2. Melhora nos canais de divulgação da IES quanto as ações efetivamente 

realizadas de forma a melhorar a percepção da comunidade acadêmica. 

 

4.3 Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

4.3.1 Dimensão 2 – Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

As análises dos dados para essa dimensão levam em consideração dados de 

duas modalidades de curso: presencial (docentes e discentes) e EAD (discentes). 

Dessa maneira, certos aspectos devem ser levados em consideração de maneira 

isolada, pois se enquadram somente para uma modalidade (EAD). 

A partir desses dados é possível analisar mais detalhadamente cada umas das 

questões abordadas: 

 

Projeto Pedagógico do Curso – PPC 

Levando em consideração a avaliação dos docentes, podemos considerar que o 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) é muito bom, porque 93,76% dos docentes 

presenciais indicaram que ele é excelente ou muito bom. 

Levando-se em consideração a avaliação dos discentes, temos valores um pouco 

menores, mas ainda muito bons: 87,5% dos discentes EAD e 74,59% dos 

discentes presenciais indicaram que ele é excelente ou muito bom. Além disso, 

somente 3,28% dos discentes presenciais e nenhum discente EAD indicaram o 

PPC como insuficiente. 
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Interação entre os docentes e os discentes 

Os dados mostram claramente que a interação entre docentes e discentes é 

melhor avaliada nos cursos presenciais, já que essa interação direta é menos 

efetiva nos cursos EAD. Os valores obtidos foram: 96,88% dos docentes 

presenciais e 68,86% dos discentes presenciais indicaram essa interação como 

excelente ou muito boa. O que são valores importantes, apesar da diferença de 

percepção por parte dos atores e da diminuição da percepção dos discentes 

presenciais, que era de 74,25%, o que poderia indicar que essa interação poderia 

ser melhorada. 

Para corroborar esses dados, é possível analisar os dados de aspectos 

abordados somente por discentes EAD: 

 Interação entre os estudantes e os mediadores online (tutores) e a interação entre 

os estudantes e os mediadores presenciais apresentam os mesmos valores: 50% 

indicaram entre excelente e muito bom, mas 50% consideram regular ou 

insatisfatória. Os valores referentes à regular e insatisfatório são inferiores aos 

obtidos na pesquisa anterior. 

A interação entre docentes e discentes nos cursos presenciais é percebida como 

sendo melhor, em relação aos cursos EAD, apesar da melhoria dos indicadores, 

em relação ao relatório anterior. Isso pode ser explicado pela falta de um contato 

físico maior entre as partes dos cursos à distância, o que é uma característica 

deles. 

Pode-se observar que a interação com tutores tem uma percepção igual à 

interação com mediadores presenciais, mas ambos valores são satisfatórios. 

 

Atividade de Ensino 

Esse aspecto foi abordado de maneira diferente com os discentes. Sendo assim, 

será necessário analisar separadamente, para que se possa tirar conclusões 

sobre os dados. 

A análise dos dados apresenta que 96.88 % dos docentes presenciais, indicaram 

que essas atividades são excelentes ou muito boas. Esse valor é ligeiramente 

superior ao obtido na pesquisa anterior, que apresentava um valor de 93,94%. Já, 

82,79% dos discentes presenciais indicaram que essas atividades são excelentes 

ou muito boas. 

Os discentes EAD abordaram aspectos diferentes, mas relacionados ao que está 

sendo analisado aqui: 

 Práticas didático-pedagógicas dos professores (mediadores online, mediadores 

presenciais e professores autores): se for considerado o mesmo critério utilizado 

anteriormente, 56,25% consideraram excelente ou muito bom, enquanto, se for 

levado em consideração as indicações de muito bom e regular, obteve-se um total 

de 93,75% (valores superiores à pesquisa anterior); 
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 Clareza na organização das atividades presenciais e à distância: 75% 

consideraram excelente e muito bom, enquanto, 87,5% consideram muito bom e 

regular (valores superiores ao relatório anterior); 

 Utilização de recursos tecnológicos aplicados à EAD e Modelo de tutoria: 

obtiveram valores iguais e uma vez mais a maior quantidade de indicações se 

encontra entre muito bom e regular (93,75%), com um valor bem superior ao 

obtido no relatório anterior; 

 Realização de atividades voltadas para o ensino-aprendizagem no polo: todos os 

alunos indicaram entre muito bom e regular, com 62,5% de indicação para muito 

bom. Novamente podemos observar que esses valores são superiores aos 

obtidos no relatório anterior; 

Pode-se concluir que a diferença entre as percepções de docentes e discentes 

quanto as atividades de ensino, é menor nos cursos presenciais. Mesmo assim, 

pode-se considerar que os valores obtidos nos cursos EAD indicam uma 

percepção entre muito bom e regular com valores superiores aos obtidos no 

relatório anterior. Nos casos de utilização de recursos tecnológicos aplicados à 

EAD, modelo de tutoria e realização de atividades voltadas para o ensino-

aprendizagem no polo, os valores foram superiores a 90%. 

 

Articulação de conhecimentos disciplinares com temas sociais, políticos e 

culturais 

Esse aspecto foi analisado somente por discentes EAD, que indicaram 75% de 

excelente e muito bom. Esse valor é superior ao obtido no relatório anterior, que 

era de 61,11%. 

Pode-se concluir que a percepção dessa articulação é muito boa, porque o 

indicador obteve valor maior do que 70%. 

 

Corpo Docente 

Nessa questão é possível analisar dois aspectos importantes: 

 Percepção do próprio docente: nesse aspecto 100%, dos docentes 

presenciais indicaram como excelente ou muito bom. Ou seja, o docente tem 

uma percepção do próprio trabalho como sendo excelente. Esse valor é maior 

que o obtido na pesquisa anterior, que era de 90,9%. 

 Percepção sob a óptica dos discentes: essa percepção apresenta valores 

menores e um pouco discrepantes. Os discentes de EAD indicaram 62,5% 

(valor inferior ao apresentado no relatório anterior que era de 72,22%) de 

excelente ou muito bom e os discentes presenciais indicaram 88,53% 

(ligeiramente superior ao apresentado no relatório anterior que era de 

85,84%) de excelente ou muito bom. 
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A percepção do corpo docente, por parte dos discentes presenciais é excelente, 

enquanto por parte dos discentes EAD é menor. Isso provavelmente devido a falta 

de contato presencial entre docentes e discentes. 

 

Correspondência entre o curso e a formação para o exercício profissional 

Nesta questão existe uma diferença entre a percepção dos docentes e dos 

discentes. 

Todos os docentes indicaram essa correspondência como sendo excelente ou 

muito boa, o que é um valor bem maior que o relatório anterior, que era de 

90,91%.  

Analisando os valores dos discentes, observa-se valores razoavelmente menores 

para excelente e muito bom (87,5% para os discentes EAD e 79,1% para os 

discentes presenciais). Mas, deve-se observar que o valor obtido para discente 

EAD é bem melhor que o apresentado no relatório anterior, que era de 66,66% e 

o valor obtido para discentes presenciais é ligeiramente melhor que o 

apresentado no relatório anterior, que era de 71,68%. 

Houve uma melhoria nos valores dos indicadores para todos os pesquisados. 

Mesmo assim, essa percepção poderia mudar apresentando exemplos de 

egressos ou de discentes que já atuem na área, o que criaria uma certeza maior 

dessa correspondência. 

 

Estágio supervisionado como espaço de formação profissional 

Os discentes presenciais indicaram 61,06% para excelente e muito bom, que é 

um valor bem superior ao observado no relatório anterior, que era de 42,49%.  

Enquanto isso, os professores presenciais indicaram como excelente ou muito 

bom: 81,26%, valor também maior que o observado no relatório anterior, que era 

de 66,67 %. 

 

Organização e orientação do Trabalho de Graduação (TG) 

Como na questão anterior, essa questão não foi aplicada para os discentes EAD. 

Novamente encontra-se uma discrepância muito grande entre as percepções dos 

docentes e dos discentes presenciais. 

Os docentes majoritariamente indicaram como excelente ou muito bom: docentes 

presenciais indicaram 93,76%, valor ainda maior que o apresentado no relatório 

anterior, que era de 81,82%. Já os discentes presenciais indicaram 71,31% para 

excelente e muito bom, valor muito superior ao observado no relatório anterior, 

que era de somente 44,64%.  
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É possível concluir que a percepção dos alunos quanto a organização e 

orientação do trabalho de graduação melhorou muito em relação ao apresentado 

no relatório anterior.  

 

Incentivo à pós-graduação/formação continuada 

Nessa questão os docentes indicaram como excelente ou muito bom 71,88%, o 

que é ligeiramente melhor que o obtido na pesquisa anterior. 

Já os discentes apresentam valores bem menores, inclusive com a maior 

diferença encontrada nas questões dessa dimensão. Os discentes presenciais 

indicaram 62,7% como excelente ou muito bom, o que é um valor menor em 

relação aos encontrados com os docentes, mas razoavelmente superior ao obtido 

na pesquisa anterior. Mas, os discentes EAD indicaram somente 25% como muito 

bom (43,75% indicaram regular e outros 31,25% como insuficientes).  

Além desses dados relacionados diretamente com a Dimensão 2 analisada, é 

possível ainda utilizar outros dados para análise. Esses dados são oriundos de 

questões de outras dimensões, mas que se relacionam com a Dimensão 2. 

Analisando os dados obtidos é possível considerar que os discentes consideram 

que o curso atende às suas expectativas sempre ou quase sempre. Os discentes 

presenciais apresentam 85,51%, valor um pouco inferior ao observado no 

relatório anterior, que era de 91,01% e os discentes EAD apresentam 78,26%, 

valor ligeiramente superior ao observado no relatório anterior, que era de 73,68%. 

Considerando esses dois valores é possível concluir que para a maioria dos 

discentes o curso atende às suas expectativas. 

Referente a articulação entre as disciplinas do curso, as percepções dos docentes 

e discentes presenciais são muito parecidas. Os docentes apresentaram 37,5% 

para Sempre e 34,38% para Quase Sempre (valores semelhantes aos 

apresentados no relatório anterior). Os discentes apresentaram 27,17% para 

Sempre e 39,86% para Quase Sempre (também semelhantes ao relatório 

anterior). 

Os discentes EAD apresentam uma percepção diferente. Eles apresentam 

17,39% para Sempre, que é um valor bem menor que o apresentado no relatório 

anterior, que era de 31,58%, mas o valor para quase sempre que no relatório 

anterior era de 15,79%, subiu para 39,13%, que é o mesmo valor observado para 

a opção Algumas vezes. 

Quando perguntado se as estratégias de ensino favorecem o aprendizado, os 

docentes presenciais indicaram 100% para as opções Sempre e Quase Sempre. 

Os discentes presenciais indicaram 81,16% e os discentes EAD indicaram 

73,91% para as opções Sempre e Quase Sempre. Os valores são semelhantes 

aos apresentados no relatório anterior. 
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Concluindo, os dados indicam que para os docentes presenciais as estratégias 

realmente favorecem a aprendizagem. Para os discentes, que apresentam 

valores semelhantes, as estratégias favorecem, mas seria interessante analisar 

essas estratégias. 

 

Projetos e Cursos de Extensão 

A análise do Plano de Gestão da Fatec Tatuapé mostra que existem diversos 

projetos e aconteceram diversos cursos de extensão ao longo de 2018.  

 

I) Projetos de pesquisa desenvolvidos por docentes: 

Docente Projeto Período 

Bianca Alves Secches 

Bueno 

Idiomas sem fronteira 2018-1 e 2018-2 

José Marcelo Tonini 

Ximenez 

Estações ferroviárias 

históricas da Região 

Metropolitana de São 

Paulo: documentação 

gráfica da São Paulo 

Railway 

2018-1 e 2018-2 

Prof. Dra. Michelle Santos 

Rodrigues 

O Estudo de Diferentes 

Processos de Cura em 

Concretos Convencionais, 

Leve e de Auto-

Desempenho 

2018-1 e 2018-2 

Profa. Flávia Ulian 

 

Proposta de melhoria na 

mobilidade urbana da 

avenida Mateo Bei, São 

Paulo/SP 

2018-1 e 2018-2 

 

 

 

II) Cursos de Extensão (Oficinas e Minicursos) 

Período de oferecimento Oficina / Minicurso Responsável 

2018-1 e 2018-2 
Nivelamento de 

Matemática 

Prof. Me. Fábio Secches 

Bueno (FATEC Tatuapé) 

2018-1 e 2018-2 
Nivelamento de 

Matemática 

Profª. Maria Luisa 

Gomes da Silva Mancini 

2018-1 e 2018-2 
Nivelamento de 

Matemática 

Prof. Renato Pereira 

Cruz 
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Período de oferecimento Oficina / Minicurso Responsável 

2018-1 e 2018-2 
Oficinas de Física 

(Experimentos de Física) 

Prof. Me. Vinicius 

Roberto de Sylos 

Cassimiro 

2018-1 e 2018-2 Nivelamento de Inglês 
Profª. Maria Cristina 

Longuini Alves 

05/02/2018 

Workshop - Roda de 

Conversa sobre Práticas 

Pedagógicas e alguns 

Aspectos da Teoria dos 

Campos Conceituais 

Prof. Dr. Marco Antônio 

Bueno Filho (UFABC) 

15/05/2018 

Oficina – 

Georeferenciamento de 

Terreno utilizando 

AutoCAD 

Lucas Santos de Jesus 

(Aluno - FATEC Tatuapé) 

e Prof. Dr. Marcelus A. A. 

Valentim (FATEC 

Tatuapé) 

15/05/2018 

Minicurso – Módulo 0: 

Introdução ao FTOOL, 

aplicado à análise de 

estruturas isostáticas 

Prof. Dr. Gilder Nader 

(FATEC Tatuapé) 

16/05/2018 

Oficina – Equipamentos 

para Controle de Qualidade 

Aplicada na Construção 

Civil 

Ícaro da Silva Santos 

(Tecnologo em 

Metrologia e Auditor de 

Qualidade) e Prof. Dr. 

Marcelus A. A. Valentim 

(FATEC Tatuapé) 

16/05/2018 
Oficina - Práticas de Revit 

Arquitetura 

Prof. Dr. Samuel Dereste 

(SDS Educa) 

16/05/2018 

Minicurso – Módulo 1: 

FTOOL aplicado a análise de 

estruturas isostáticas 

Prof. Dr. Gilder Nader 

(FATEC Tatuapé) 

17/05/2018 

Minicurso – Esquema 

Isométrico Hidráulico no 

AutoCAD 

Profª. Viviane de 

Campos (FATEC 

Tatuapé) 

17/05/2018 

Oficina – Bonde à Pé 

(Instituto Corrida Amiga, 

que integra a Comissão 

Técnica de Mobilidade a Pé 

e Acessibilidade da ANTP) 

Silvia Stuchi (Instituto 

Corrida Amiga) 

17/05/2018 Minicurso – AutoCAD 3D 
Profª. Arisol Simone 

Sayuri Tsuda Yamamoto 

(FATEC Tatuapé) 
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Período de oferecimento Oficina / Minicurso Responsável 

17/05/2018 

Minicurso – Módulo 2: 

FTOOL aplicado a análise de 

estruturas hiperestáticas 

Prof. Dr. Gilder Nader 

(FATEC Tatuapé) 

25/09/2018 

Minicurso – REVIT - 

Extração de Quantitativo 

de Materiais 

Lucas Santos de Jesus 

(Aluno - FATEC Tatuapé) 

25/09/2018 
Minicurso - Introdução ao 

Geogebra 

Prof. Me. Fábio S. Bueno 

(FATEC Tatuapé) 

25/09/2018 
Oficina – Noções Básicas de 

Instalação de Drywall 
Marcio Rangel (Instrutor) 

25/09/2018 Oficina – AutoCAD 3D 
Profª. Arisol Yamamoto 

(FATEC Tatuapé) 

26/09/2018 
Oficina – Recolocação 

Profissional 

Profª Me Bianca Bueno  

Profª Me Maria Longuini 

(FATEC Tatuapé) 

26/09/2018 

Oficina – Telhado: traçado 

e elevações - método das 

bissetrizes 

Profª Esp. Lis Cabrini 

(FATEC Tatuapé) 

26/09/2018 

Workshop – Percepção e 

Criação para Coerência em 

Arquitetura 

Adriano Lambridiris 

(Arquiteto) 

27/09/2018 

Oficina – Design de Vasos 

Reutilizados Toalhas e 

Cimento 

Andressa Villa Nova, 

Tatiana Silva e Sabrina 

Pinheiro (Aluna - FATEC 

Tatuapé) 

27/09/2018 

Oficina – Equipamentos 

para Controle de Qualidade 

Aplicada na Construção 

Civil 

Ícaro da S. Santos (Téc. 

Em Metrologia e Auditor 

de Qualidade) e Prof. Dr. 

Marcelus Valentim 

(FATEC Tatuapé) 

27/09/2018 

Oficina – Análise de 

Estruturas Hiperestáticas 

por Meio do Software 

FTOOL 

Prof.Dr. Gilder Nader 

(FATEC Tatuapé) 

27/09/2018 

Minicurso – Sensoriamento 

Remoto Avançado - 

Morfometria: Delimitação e 

Classificação de Bacias 

Hidrográficas e Hierarquia 

Fluvial 

Prof. Dr. Daniel Nery 

(FATEC Tatuapé) 
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III) Palestras 

Período de 

oferecimento 

Palestra Responsável 

07/02/2018 
Caminhos dos Trabalhos de 

Graduação na Fatec Tatuapé 
Profª Drª Ivanete Bellucci 

15/05/2018 
Remediação de Áreas 

Contaminadas 

Profª. Drª. Vanessa 

Montoro Taborianski 

(FATEC Tatuapé) 

15/05/2018 Apresentação Nupecids 

Profª. Drª. Flávia Ulian, 

Prof. Me. Marcelo 

Ximenez e Prof. Dr. 

Marcelus A. A. Valentim 

(FATEC Tatuapé) 

15/05/2018 
Mesa Redonda: Mobilidade x 

Planejamento Urbano 

Profª. Drª. Flávia Ulian, 

Prof. Me. Marcelo 

Ximenez e Prof. Me. 

Edegar Keretch (FATEC 

Tatuapé) 

15/05/2018 
Sistemas Construtivos Drywall 

Gypsum 

Fábio Correa (Técnico 

em Edificações - FATEC 

Tatuapé) 

15/05/2018 
Amanco Quickstream - Sistema 

de Captação de Água Pluvial 

Engenheira Elisa Farah 

(Amanco) 

15/05/2018 Campanha sobre vacinação 
Secretaria de Saúde do 

Estado de São Paulo 

16/05/2018 O que faz um Tecnólogo? 

Prof. Dr. Adão Marques 

Batista e Prof. Dr. Luiz 

Carlos Bertevello 

(FATEC Tatuapé) 

16/05/2018 

Qualidade das Águas e a 

Relalção com o Uso e Ocupação 

da Terra 

Prof. Dr. Reinaldo 

Romero Vargas (FATEC 

Tatuapé) 

16/05/2018 Máquinas e Equipamentos 

Sr. Cesar (FELAP 

Máquinas e 

Equipamentos) 

16/05/2018 Segurança contra Incêndios Corpo de Bombeiros 

17/05/2018 
A Importância da Gestão de 

Resíduos na Construção Civil 

Murillo Donizeti (Aluno - 

FATEC Tatuapé) 
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Período de 

oferecimento 

Palestra Responsável 

17/05/2018 
Surtos Atmosféricos em Linhas 

Metroviárias 

Eng. Walter da Costa T. 

Pinto (Metro-SP) 

17/05/2018 
Uso e Aplicações do Drone no 

Geoprocessamento 

Prof. Dr. Daniel Nery 

(FATEC Tatuapé) 

31/07/2018 O Perfil do Professor 
Profª Drª Rubia Cristina 

Cruz 

25/09/2018 
Experiências Construtivas no 

Rodoanel - Trecho Norte 

Dailana D. Gil de Oliveira 

e Ronaldo Vizzoni 

25/09/2018 Vacinação e Imunização 

Ivete Favaron L. Zanata 

(Enfermeira da Secr. 

Municipal da Saúde) 

25/09/2018 

Projetos de Sustentabilidade: 

opções de economia para o dia 

a dia 

Andressa de Abreu Villa 

Nova (Aluna - FATEC 

Tatuapé) 

25/09/2018 
Inovações Tecnológicas na 

Hidráulica Residencial 

Murilo Carraro Rocha 

(Engenheiro Civil - 

DOCOL) 

26/09/2018 
Empreendedorismo como Opção 

de Carreira 

Sr. Saulo de Tarso 

(SEBRAE) 

26/09/2018 
Gerenciamento da Manutenção 

com Foco na Confiabilidade 

Prof. Me. Vinicius 

Cassimiro (FATEC 

Tatuapé) 

26/09/2018 

Breve História do Light Steel 

Framing e conceitos básicos de 

montagem 

Pedro Felício (SENAI) 

26/09/2018 

Patologias e Dimensionamento 

de Fôrmas pelo Método 

Construtivo Estados Limites 

Prof. Dr. Adão Marques 

Batista (FATEC Tatuapé) 

26/09/2018 
A Importância da Programação 

das Linhas de Ônibus Municipais 

Kenji Tanaka (Tecnólogo 

- Sambaiba Transportes) 

26/09/2018 

Georreferenciamento e o 

Patrimônio Ferroviário: Estudo 

de Caso da Companhia Carris 

de Ferro - São Paulo e Santo 

Amaro 

Prof. Me. José Marcelo 

Tonini Ximenez (FATEC 

Tatuapé) 
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4.3.2 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Analises nos resultados sobre a percepção da comunidade acadêmica acerca da 

divulgação de informações de interesse da comunidade aponta que os Docentes 

avalias de forma bastante positiva a maioria dos itens apontados (eventos 

acadêmicos-científicos, editais, normas e resoluções dos órgãos colegiados), em 

alguns casos superando 95% de aprovação (Excelente e Muito Bom), tendo como 

itens pior avaliados, embora ainda com avaliação positiva de 60%, a divulgação 

do vestibular e oportunidades de extensão.  

O corpo discente presencial e EAD, e Técnicos Administrativos também avaliam 

em linhas gerais de forma positiva. Entretanto, para os discentes da modalidade 

EAD observa-se avaliações deficientes em relação a divulgação de concursos e 

editais enquanto discentes presenciais avaliaram de forma menos positiva a 

divulgação e resoluções dos órgão colegiados.  

Quanto às ferramentas utilizadas para comunicação com a comunidade, de forma 

geral houve avaliação muito positiva em relação aos canais na avaliação dos 

Docentes, superando 90% de avaliação positiva no caso site oficial da Fatec. Em 

oposição, a caixa para sugestões item pior avaliado, contou com 40% de 

avaliação positiva. Avaliação similar foi feita pelos Técnicos Administrativos onde 

em linhas gerais as avaliações foram muito positivas e o item com pior avaliação 

também foi a caixa para sugestões com 42% de avaliações positivas. 

Período de 

oferecimento 

Palestra Responsável 

27/09/2018 
Resultados da Pesquisa de 

Mobilidade da FATEC Tatuapé 

Profª Drª Flávia Ulian 

(FATEC Tatuapé) e 

Celso Amaral Pereira 

(ex-aluno FATEC 

Tatuapé) 

27/09/2018 Montagem de Drywall 
Sr. Ricardo (Empresa 

Gypsum) 

27/09/2018 

Conheça seus Clientes: 

Técnicas de Autoconhecimento 

e Promoção Pessoal 

Ícaro da Silva Santos 

(Téc. Em Metrologia e 

Auditor de Qualidade) 

27/09/2018 Educação Inovadora na Era 4.0 

Prof. Me. Marcelo 

Augusto Meratti de 

Oliveira 

27/09/2018 

O Código de Ética e a 

Responsabilidade Legal do 

Tecnólogo 

CREA 
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Quanto aos Discentes, a Ouvidoria juntamente com Caixa para Sugestões e 

também as Mídias Sociais foram os quesitos com pior avaliação o que denota 

também necessidade de maior divulgação desses canais. 

Vale também destacar importante ferramenta de comunicação com a sociedade 

no tocante a divulgação do vestibular. Conforme observa-se a seguir, em 2018 

foram realizadas 96 visitas à escolas, cursinhos e outras entidades no sentido de 

dar publicidade ao concurso vestibular e aumentar a possibilidade de acesso da 

comunidade externa. 

1) 21/03/2018: Escola Senai Orlando Laviero Ferraiuolo 

2) 29/03/2018: Etec Guaianazes 

3) 12/04/2018: Feicon 

4) 18/04/2018: Feira das Profissões -  Guarulhos 

5) 19/04/2018: Etec Itaquera II 

6) 02/05/2018: Feira das Profissões – Igreja dos Mormons  - S. Miguel Pta. 

7) 04/05/2018: Instituto Dom Macário 

8) 09/05/2018: Instituto Educacional BM&F Bovespa 

9) 09/05/2018: Etec São Paulo 

10) 17/05/2018: EE Madre Paulina 

11) 17/05/2018: Loja de Materiais de Construção Village 

12) 17/05/2018: Dicico Marginal Tietê 

13) 18/05/2018: Igreja Jesus Cristo – Serviço Autosuficiência 

14) 19/05/2018: Feira de Profissões Igreja Assembléia de Deus 

15) 19/05/2018: EE Visconde de Congonhas do Campo 

16) 23/05/2018: EE Benedita Ribas Furtado da Silveira 

17) 23/05/2018: Oficina Mecânica Reginaldo Auto Center 

18) 23/05/2018: New Life Academia 

19) 23/05/2018: EE Tito Prates Fonseca 

20) 23/05/2018: EE Joaquim Leme do Prado 

21) 23/05/2018: EE Pedro Arbues 

22) 24/05/2018: Etec Parque da Juventude 

23) 25/05/2018: EE Caramuru 
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24) 25/05/2018: Praça da Toco – Vila Matilde 

25) 25/05/2018: ArtPack 

26) 25/05/2018: 38° Cartório de Reg. Civil Vila Matilde 

27) 26/05/2018: 31° Feira Estudante Expo CIEE São Paulo 

28) 28/05/2018: Sindicato dos Metroviários – SP 

29) 28/05/2018: Decorwatts Materiais Elétricos 

30) 28/05/2018: CEEJA Dona Clara Manteli 

31) 30/05/2018: Instituto Dom Bosco 

32) 05/06/2018: Etec Mandaqui 

33) 05/06/2018: Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo 

34) 06/06/2018: Cursinho da Poli – Tatuapé 

35) 06/06/2018: Cursinho Universitário – Tatuapé 

36) 06/06/2018: Cursinho Objetivo – Tatuapé 

37) 06/06/2018: Cursinho Popular Mafalda – Tatuapé 

38) 06/06/2018: Cursinho Maximize – Tatuapé 

39) 06/06/2018: Cursinho Etec/Fatec – Tatuapé 

40) 06/06/2018: Dicico S. Miguel Paulista 

41) 06/06/2018: Casa Mimosa  

42) 07/06/2018: Etec Parque Belém 

43) 20/10/2018: Feira tecnológica Etec Zona Leste 

44) 27/10/2018: Feira de Empregos, Educação e Cidadania – S. Miguel Pta 

45) 30/10/2018: Feira de Profissões CEU Sapopemba 

46) 06/11/2018: Divulgação em mídiaa Via Trólebus 

47) 08/11/2018: Aeronet – Itapecirica da Serra 

48) 08/11/2018: Kumon Iaim Paulista 

49) 08/11/2018: Senac Tatuapé 

50) 08/11/2018:E.E. Maria de Carvalho Senner 

51) 08/11/2018: Escola Caetano Zamitti Mammana 

52) 08/11/2018: Etec Martin Lutherking 
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53) 09/11/2018: Colégio Integrado – C. A. E. Carvalho 

54) 09/11/2018: Cursinho Etec/Fatec Tatuapé 

55) 09/11/2018: Emef Benedito Calixto Queiroz de Castro 

56) 09/11/2018: E.E. Professor Astrogildo Arruda 

57) 09/11/2018: Central de Atendimento SPTRANS 

58) 09/11/2018: Escola Professor Ramaciotti 

59) 09/11/2018: E.E. Professor Miton Cruzeiro 

60) 09/11/2018: Cursinho Etec/Fatec Tirandentes 

61) 09/11/18 E. E Tito Livio Ferreira 

62) 09/11/18 Cursinho Maximize 

63) 09/11/18 ETEC Itaquera 

64) 09/11/18 Colégio Vida Ativa 

65) 10/11/18 Fatec Tatuapé  

66) 10/11/18 E.E. Caetano Mieli  

67) 10/11/18 Mercearia R&E 

68) 10/11/18 Academia Maratona 

69) 10/11/18 E.E Inocoop 

70) 10/11/18 E.E. Jd Maria Dirce 

71) 10/11/18 E.E Zilda Romeiro 

72) 11/11/18 Igreja Assembléia de Deus 

73) 11/11/18 E.E. Mestro Brenno Rossi 

74) 12/11/18 E.E João Prado Margarido 

75) 12/11/18 E.E Ataulpho Alves 

76) 12/11/18 E.E José Richetti 

77) 12/11/18 Terminal de Onibus  

78) 12/11/18 Terminal de Onibus  

79) 12/11/18 Fisk Inglês 

80) 12/11/18 E.E José Carlos Prestes 

81) 12/11/18 E.E Nossa Senhora da Penha 
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82) 12/11/18 Sabesp - Unidade Penha 

83) 12/11/18 E.E Tide Setubal 

84) 12/11/18 Obra Social Dom Bosco 

85) 12/11/18 ETEC Professor Adhemar Batista Hemeritas 

86) 12/11/18 ETEC Presidente Vargas 

87) 12/11/18 ETEC Tereza Aparecida Cardoso  Nunes de Oliveira 

88) 12/11/18 ETEC Vila Formosa 

89) 12/11/18 ETEC Zona Leste 

90) 13/11/18 Fatec Tatuapé  

91) 14/11/18 Lanchonete Tucuruvi 

92) 14/11/18 ETEC de Artes 

93) 14/11/18 ETEC Caieiras 

94) 14/11/18 ETEC Parque da Juventude 

95) 16/11/18 E.E Maria Helena G. Arruda 

96) 18/11/18 ENEM - Unip Tatuapé 

 

4.3.3 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

Estratégias de Divulgação do Vestibular 

A Fatec Tatuapé tem utilizado diversas estratégias na divulgação dos dois últimos 

vestibulares, 1º semestre de 2018 e 2º semestre de 2018. 

A seguir as diferentes estratégias, promovidas pelos funcionários, professores e 

alunos da Fatec Tatuapé  

 A divulgação e distribuição de material gráfico, cartazes e folhetos foram 

realizados nos locais abaixo totalizando 96 visitas de divulgação (relação 

constante na análise da dimensão 4 (Comunicação com a Sociedade): 

 Escolas Públicas Estaduais; 
 Escolas Técnicas; 
 Escolas Particulares da região; 
 Igrejas, restaurantes e comércios da região; 
 Feira de Profissões da Região Metropolitana de SP – Leste (CEU 
 Sapopemba); 
 Cursinhos preparatórios 
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Pode-se destacar também: 

i. Divulgação nas salas de aula, esclarecendo as características de cada curso 
e dúvidas sobre o vestibular; 

ii. Utilização de Banners e faixas na fachada da Unidade; 

iii. Divulgação de material eletrônico nas mídias sociais, como por exemplo, site 
da Unidade, site da Atlética da Fatec Tatuapé, Facebook, WhatsApp, 
Instangram; 

iv. Divulgação nos eventos da Unidade: “VII Semana de Educação Tecnológica, 
Pesquisa, Extensão e Interação com a Sociedade” 

v. Aulas Preparatórias Gratuitas, 3 – Responsabilidade Social; 

vi. Dia da Cultura e Tecnologia, na Fatec Tatuapé. 

 

Permanência de estudantes e acompanhamento aos egressos  

A Fatec Tatuapé tem continuamente promovido diversas ações com vistas a 

estabelecer a interação do aluno com a IES desde a sua fase como candidato até 

o momento que o mesmo adentra na instituição por vestibular. Assim, a unidade 

Tatuapé tomou como iniciativa própria, a aplicação de um questionário de 

avaliação no final de 2015, tendo como objetivo pesquisar na comunidade interna 

do Curso de Controle de Obras a opinião dos alunos evadidos e/ou trancados e 

professores sobre a unidade e as razões da evasão. Para esse projeto piloto, 

elaborou-se um questionário via Survey Monkey que priorizava uma reflexão 

sobre a relação entre a Unidade e a comunidade. A aplicação do questionário 

iniciou no dia 27 de novembro de 2015 e pôde ser respondida via celular.  

Por outro lado, a IES, preocupada com o tema, também, com o intuito de diminuir 

a taxa de evasão dos cursos, a CESU cria o projeto de permanência (Projeto de 

Talentos) tendo a Fatec Tatuapé como uma das unidades escolhidas como 

projeto piloto para a implantação e estudos dos motivos/causas da evasão e de 

estratégias para a permanência do aluno na instituição. Assim, como critério 

adotado pela CESU o curso de Controle de Obras foi incorporado ao projeto de 

permanência por ter na média uma taxa de evasão de 34%.  

O objetivo do projeto de permanência é a redução da evasão para 50% da atual 

em três anos. Segundo os resultados obtidos, a evasão ocorre com mais 

frequência nos cursos diurnos e que atualmente existe uma tendência na Fatec 

Tatuapé nos cursos noturnos é que a permanência fique em torno dos 35 alunos 

por turma e que cursos matutinos e vespertinos tendem a estabilizar em torno dos 

25 alunos.  

A FATEC Tatuapé tem continuamente promovido as seguintes ações:  
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1) Oferecimento de cursos de nivelamento de Matemática e Física para os alunos 

ingressos - oferecido durante todo o semestre letivo;  

2) Acolhimento dos alunos ingressos com atividade multidisciplinares, palestras e 

apresentação de todo corpo docente, visando integrar o calouro as atividades e 

funcionamento da unidade;  

3) Oferecimento de aulas Preparatórias para o Vestibular – disciplinas básicas: 

Matemática e Português;  

4) Oferecimento de Cursos e Atividades Extracurriculares;  

5) Acompanhamento do aluno ingressante através do mentor do projeto, que 

verifica se está existindo alguma desistência em alguma disciplina e conversando 

com os alunos constantemente;  

6) Atendimento psicopedagógico e aplicação de jogos para conhecimento do nível 

de competências a serem desenvolvidas pelos Alunos;  

7) Semana Tecnológica contendo uma seção especial sobre o a formação da 

carreira de tecnólogo através de profissionais experientes do mercado de 

trabalho, onde se pôde esclarecer várias dúvidas sobre a profissão e a carreira;  

8) Atuação da CPA;  

9) Estudo da Matriz Curricular;  

10) Contato telefônico com os alunos que solicitaram o 1º e/ou 2º trancamento da 

matrícula (orientação). 

Os índices de permanência (retenção) nos quatro cursos oferecidos pela Fatec 

Tatuapé vêm aumentando ao longo dos semestres, concluindo assim que as 

ações promovidas para a permanência do aluno têm sido efetivas. Assim, 

pudemos ter uma ideia mais clara da evolução do aluno na IES e concluir que as 

ações foram tomadas através de projetos contínuos em todos os semestres 

subsequentes, diminuindo o número de cancelamentos, ou melhor, melhorando 

os índices de permanência do aluno da Fatec Tatuapé. 

Em relação às ofertas de estágio, a Fatec Tatuapé mantém atualmente convênio 

com mais de 50 empresas oferecendo, assim, condições para que o aluno possa 

integralizar o curso com o estágio obrigatório. A unidade oferece também estágio 

voluntário com a supervisão e elaboração de projetos oferecidos pelos 

professores da unidade. A cada início de semestre a unidade oferece por volta de 

30 vagas de estágio voluntário. 

A cada semestre são selecionados alunos da unidade, através de provas, que 

desenvolvem ao longo de cada semestre a atividade de monitor de uma dada 

disciplina. Esses monitores atuam junto ao corpo discente da unidade, auxiliando 

os alunos em dúvidas quanto ao conteúdo das disciplinas. 
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Estudo da Matriz curricular  
 

Em 2018 iniciou-se estudo para redistribuição de disciplinas ao longo dos seis 

semestres do Curso Superior de Tecnologia em Transporte Terrestre. Esse 

processo está sendo finalizado e a expectativa é de entrar em vigor no 1º 

semestre de 2019. A atualização da matriz curricular do Curso Superior de 

Tecnologia em Transporte Terrestre buscou a adequação no perfil do egresso às 

novas tendências científico-tecnológicas. Além disso, procurou-se uma 

adequação ao disposto no Catálogo de Cursos de Tecnologia, contribuindo para 

que haja um referencial público na área tecnológica. Enfim, procurou-se criar 

elementos que possam melhorar a compreensão do aluno com relação ao 

aprendizado enquanto estudante. 

 

Comissão da Biblioteca 

A Comissão da biblioteca foi criada, para atender as demandas dos alunos e 

professores com relação aos procedimentos de renovação de bibliografia, 

matérias de acervo digital, processos de empréstimos e devoluções de livros 

entre outros assuntos a serem deliberados.  

A biblioteca dispõe de 746 títulos com um total de 5158 exemplares, ainda tem 

134 periódicos, 50 arquivos multimídia e 79 trabalhos de graduação. 

 

Associação Atlética Acadêmica FATEC Tatuapé 

O órgão foi criado no primeiro semestre de 2014. 

Ações Realizadas 

 Confecção e venda de moletons feita aos alunos e simpatizantes da unidade; 

 Treinos de futsal, basquete e vôlei realizados em quadra concedida pelo 3° 

Grupamento de Bombeiros e Parque Ceret; 

 Participações de Campeonatos - Liga Metropolitana das FATECs;  

 Campeonato Interatléticas – Participação do futsal masculino; 

 Copa Intertléticas – Participação do futsal masculino e feminino;  

 Liga Batalha – Participação do futsal masculino e feminino para a marcação 

de amistosos; 

 InterFATEC – Participação nas seguintes modalidades: Futsal, Handebol, 

Basquete, Vôlei, Vôlei de areia, atletismo, tênis de mesa, natação, xadrez, 

com exceção do handebol todas com equipes e times femininos e masculinos. 
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Em comparação à avaliação anterior, onde a comunidade acadêmica em geral, o 

item Programa de Apoio Financeiro (bolsas), obteve os piores índices, 9,09%, 

26,34%, 5,88% de avaliação positiva para os docentes, discentes presenciais e 

discentes EAD respectivamente podemos apontar uma melhora significativa 

comparando o item em relação aos Programas de Intercambio, uma vez que este 

último também é oferecido em forma de bolsa de estudos. Vale ressaltar que as 

Fatecs não têm autonomia para deliberar sobre esses temas, especialmente 

intercâmbios que ficam vinculados aos programas definidos pelo Centro Paula 

Souza.  

Os Programas de Apoio Pedagógico, ocupam posição privilegiada e são bem 

avaliados pela quase totalidade da comunidade acadêmica contanto com 93,76%, 

75,96%, 85,71% para os docentes, discentes presenciais, e Técnicos 

Administrativos respectivamente. Tal avaliação demonstra a efetividade e a 

excelente receptividade do programa, o que aponta a competência da IES quanto 

da preocupação do atendimento e solução das deficiências dos discentes no 

montante das disciplinas da matriz dos cursos.  

Considerando o resultado anterior dos discentes EAD, que apresentou uma 

avaliação positiva para somente de 11,76% do total, ocorreu um aumento 

considerável na avaliação de 2018 onde a soma dos resultados de “excelente” e 

“muito bom” foi de 42,86%. Tal aumento está relacionado diretamente à melhora 

da comunicação, a participação dos discentes EAD nas aulas inaugurais e a 

participação nos Programas de Apoio Pedagógico. 

No geral os resultados apontados pela categoria de Técnicos Administrativos, 

apontam uma melhora muito significativa considerando os resultados apontados 

no exercício anterior. Provavelmente a melhora dos resultados esteja relacionada 

ao engajamento e participação, desta categoria, nos processos pedagógicos e a 

aproximação dos departamentos.  

 

4.4 Eixo 4 – Políticas de Gestão 

4.4.1 Dimensão 5 – Políticas de Pessoal 

O sistema de avaliação dos servidores do Centro Paula Souza para promoção, 

conforme Lei Complementar 1.044/2008 e suas alterações e/ou 

complementações, pelas Leis complementares 1.240, de 22/04/2014 e 1.252, de 

03/07/2014, promoveu, após a implantação da carreira funcional, um sistema de 

evolução que contava com interstícios mínimos de 3 anos e, posteriormente, de 2 

anos, para progressão determinada na lei, cujo sistema avaliativo encontra-se em 

curso, visando a promoção de docentes e funcionários da instituição. O primeiro 

desses processos de evolução foi concluído em dezembro de 2011. 
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A nova redação dada à Lei Complementar 1.044/2008, estipula que a progressão 

funcional ocorrerá após o cumprimento de 2 (dois) anos de efetivo exercício e 

resultado satisfatório em 2 (duas) avaliações de desempenho. No ano de 2015, 

houve uma progressão Especial, na qual foi considerado apenas o tempo de 

efetivo exercício. A partir de julho de 2016, a progressão será efetivada com base 

no cumprimento de 2 (dois) anos e avaliação de desempenho conforme abaixo: 

 

Evolução Funcional 

Progressão conforme Artigo 16 da lei complementar nº 1.240, de 22 de abril de 

2014. A progressão é a passagem do servidor de um grau para outro 

imediatamente superior dentro de uma mesma referência da respectiva classe, 

após o cumprimento de 2 (dois) anos de efetivo exercício e resultados 

satisfatórios em 2 (duas) avaliações de desempenho. 

Promoção é a passagem do empregado público docente da referência em que se 

encontra para a imediatamente superior da respectiva classe, mantido o grau de 

enquadramento. 

(Lei Complementar nº 1.044/2008, Lei Complementar nº 1.240/2014 e Lei Complementar 

nº 1.252/2014, 

Deliberação CEETEPS 26/2016, Deliberação CEETEPS 27/2016,  

Deliberação CEETEPS 28/2016 e Instrução nº 5/2016 – URH) 

Diferentes capacitações, em diversos formatos, são periodicamente oferecidas 

pela IES, assim como pela CESU - Coordenadoria de Ensino Superior e ainda 

pela Cetec Capacitações do CEETEPS. Até o momento, no ano de 2018 foram 

capacitadas 50 pessoas entre técnicos administrativos e docentes, sendo:  

 “Roda de Conversa Sobre Práticas Pedagógicas e Alguns Aspectos da Teoria dos 

Campos Conceituais” – Prof. Dr. Marco Antônio Bueno Filho (UFABC) - II Semana de 

Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico (SPAP) da Fatec Tatuapé. 

 “Caminhos dos Trabalhos de Graduação na Fatec Tatuapé” - Proponente: Profa. Dra. 

Ivanete Bellucci (Fatec Tatuapé) - II Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento 

Pedagógico (SPAP) da Fatec Tatuapé.  

 Palestra: "O perfil do professor" – Profª. Dra. Rubia Cristina Cruz - III Semana de 

Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico (SPAP) da Fatec Tatuapé. 

 Treinamento E-social (CEETEPS). 

 Treinamento GRP (CEETEPS). 

 Capacitação sobre o ENADE para Procuradores Institucionais e Coordenadores de 

Curso-Modalidade-EaD (Inep). 

 

Os cursos de capacitação aos docentes da unidade vêm trazendo além da 

motivação, um preparo para enfrentar os desafios em sala de aula que é 

http://www.fatectatuape.edu.br/


 

 

Rua Antônio de Barros, 800 – Tatuapé – São Paulo – SP CEP 03401-000 F. (11) 2093-9053 

www.fatectatuape.edu.br 

 

56 

fundamental para melhoria da relação de ensino-aprendizado. Em relação aos 

cursos de capacitação oferecidos aos funcionários do setor administrativo, eles 

possibilitam uma maior qualificação profissional e oportunidade de aperfeiçoar e 

expandir os seus conhecimentos. 

Entretanto, como itens com pior avaliação pelos docentes figuram os programas 

de capacitação e incentivo a formação continuada.  Para os técnicos 

administrativos o critério de evolução funcional foi o item com pior avaliação. 

 

4.4.2 Dimensão 6 – Organização e Gestão da Instituição 

A organização e gestão da FATEC Tatuapé é resultado do esforço conjunto da 

sua comunidade e com seus projetos focados na ciência e na tecnologia. Orienta 

e direciona o grupo de docentes, de funcionários, de coordenadores e da direção 

da FATEC Tatuapé, na busca e na possibilidade de atingir a autonomia, tanto do 

aluno como do professor para exercitar e desenvolver suas pesquisas.  

Essa prática tem por intuito favorecer iniciativas, programas, críticas e reflexões, 

como resposta aos anseios e às necessidades do Ensino Superior Tecnológico 

Público.  

Nesse cenário, aborda-se como eixo central de trabalho os gestores atuantes, os 

professores responsáveis por projetos interdisciplinares. 

A seguir analisa-se os resultados da pesquisa nos quesitos abaixo. 

 

Atuação da Congregação 

Os resultados foram muito próximos ao dos anos anteriores destacando técnicos 

administrativos com 85% de avaliação positiva. O Indicador discente EAD 

apresentou um índice abaixo da media 58%. O docente 77% e o discente 

presencial 71%. Pode-se concluir que um dos motivos para esse resultado regular 

da avaliação pelos discentes pode estar relacionado ao desconhecimento da 

existência da Congregação na unidade de ensino, especialmente no caso de 

EAD. Em relação ao técnico administrativo, a avaliação como excelente ou muito 

bom, está associada ao conhecimento dos trabalhos realizados pela congregação 

e sua atuação. 

 

Atuação da Direção da unidade 

A atuação da direção conta com uma percepção extremamente positiva. Para 

92% dos docentes a avaliação é positiva, próximo aos técnicos administrativos 

com 85% o que denota resultados muito expressivos. Os discentes 71% e o 

Discente EAD 58%. Novamente os discentes na modalidade EAD figuram entre 

as piores avaliações. 
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Atuação da Diretoria de Serviços 

Os docentes, discentes e técnicos administrativos avaliaram a atuação da 

diretoria de serviços praticamente da mesma forma que avaliaram a atuação da 

direção da unidade. 

Conclui-se, portanto que este resultado pode indicar que existe uma consonância 

entre os três grupos, docentes, discentes e técnicos administrativos quanto à 

atuação da diretoria de serviços e um alinhamento de ideias e políticas voltadas 

aos serviços. 

 

Atuação da Secretaria Acadêmica 

Os docentes  e técnicos administrativos tiveram 100% de avaliação positiva. Um 

resultado novamente expressivo, especialmente por conta da avaliação dos 

docentes. Discente com uma percepção um pouco menor mais ainda boa com 

72% de avaliação positiva e ficando os discentes EAD com 58%. Percebe-se uma 

clara falta de conhecimento da área pelos alunos do EAD.  

Concluindo, é possível considerar este aspecto avaliado como muito bom o que é 

bastante satisfatório, principalmente porque a pesquisa revela a percepção da 

comunidade acadêmica em relação ao item avaliado.  

 

Atuação da Coordenadoria de Curso 

Levando em consideração a avaliação dos docentes, podemos considerar que 

este item foi avaliado como muito bom, porque pelo menos 91,0% dos docentes 

presenciais indicaram que ele é excelente ou muito bom.  

Levando-se em consideração a avaliação dos discentes, 72% dos discentes 

presenciais e 70,% dos discentes EAD indicaram que ele é excelente ou muito 

bom. Dentre os técnicos administrativos 90% indicaram como excelente ou muito 

bom. 

É possível considerar este aspecto avaliado como muito bom o que é bastante 

satisfatório.  

 

Representatividade dos Técnicos Administrativos nos Colegiados da 

Unidade 

Dentre os técnicos administrativos 88% indicaram como excelente ou muito bom o 

quesito avaliado o que sugere percepção bastante positiva por parte dos técnicos 

administrativos. 
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4.4.3 Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira 

Análise nas respostas levaram em consideração os seguintes aspectos da 

sustentabilidade financeira : 

 

Planejamento Institucional 

Todos os respondentes indicaram que a sustentabilidade do Plano Institucional é 

Excelente e Muito Bom. Esse valor é ainda superior aos obtidos na pesquisa 

anterior. Com isso pode-se concluir que esse aspecto apresenta um desempenho 

financeiro muito bom. 

 

Verba Mensal 

Esse aspecto apresenta os seguintes valores: 42,86% indicaram Muito bom e 

42,86% regular, que são valores um pouco inferiores aos apresentados no 

relatório anterior.  

Esses valores indicam primeiramente que não houve grande mudança em relação 

à pesquisa anterior. Além disso, indica que o desempenho financeiro desse 

aspecto pode ser considerado como bem aceitável. 

 

Compras 

Esse aspecto apresenta que 85,72% indicaram Excelente ou Muito bom. Esses 

valores indicam primeiramente uma melhora em relação à pesquisa anterior. Além 

disso, indica que o desempenho financeiro desse aspecto é muito bom. 

 

Almoxarifado 

Praticamente metade dos respondentes (57,14%) indicaram como esse aspecto 

sendo Muito Bom. Aproximadamente um terço (28,57%) indicaram como sendo 

Regular. Esses valores apresentam uma melhora em relação à pesquisa anterior. 

Sendo assim, esse aspecto também pode ser considerado como bom. 

Baseado no que foi apresentado pela pesquisa, pode-se concluir que em relação 

à sustentabilidade financeira, houve uma melhora na percepção, por parte do 

pessoal técnico administrativo. Sendo assim, pode-se considerar que a 

sustentabilidade financeira apresenta um desempenho bom. 

 

4.5 Eixo 5: Infraestrutura Física 

4.5.1 Dimensão 7 – Infraestrutura Física 
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A Fatec Tatuapé, instituição inaugurada em 2011, em um edifício localizado na 

Rua Antônio de Barros, 800 esquina com a Radial Leste,  com 9.854m2 divididos 

em sete pavimentos mais térreo e dois subsolos. 

A IES possui 27 salas de aula, biblioteca, auditório, e 4 laboratórios de 

informática, além dos laboratórios de Química, Materiais, Física e Eletrotécnica.  

A edificação conta ainda com 5 elevadores e climatização artificial para conforto 

em quase totalidade das salas de aulas além dos laboratórios e algumas áreas 

administrativas. Essa condição, de fundamental importância para o 

desenvolvimento das atividades de ensino uma vez que a edificação é localizada 

de forma contígua a Radial Leste, via de fluxo intenso de veículos o que acaba 

por proporcionar grande nível de ruído nas salas impossibilitando a abertura das 

janelas. 

Quanto às áreas de convivência, a Fatec possui algumas áreas de uso comum no 

primeiro pavimento como refeitório e uma área de estudos. 

A biblioteca, localizada no primeiro pavimento, conta com um acervo de 746 

títulos e 5.158 exemplares, 75 periódicos, 50 arquivos multimídia e 134 trabalhos 

de graduação. Nota-se evolução significativa no acervo em relação ao relatório 

anterior 

A avaliação pela comunidade acadêmica quanto a biblioteca indica uma 

percepção positiva.  

A exemplo do ciclo avaliativo 2017, tanto para docentes quanto discentes, o 

horário de atendimento permanece figurando como item pior avaliado contando 

com somente 31% de avaliação positiva pelos Docentes e 51% pelos alunos 

presenciais e 50% pelos alunos EAD. Entretanto, considerando que no ciclo 

anterior a avaliação foi de 21% e 36% para professores e alunos respectivamente, 

pode-se assumir que houve evolução significativa por parte dos alunos.  Vale 

também observar que a avaliação pelos Docentes, a qualidade e atualidade do 

acervo figurou também entre as piores avaliações. Já para discentes EAD contou 

também com piores avaliações a disponibilidade da bibliografia básica, 

automação e mobiliário.  

Na avaliação do quesito infraestrutura física, alguns itens negativos são comuns 

ao corpo docente, discente. 

Na percepção de professores, e alunos presenciais, os itens elevadores e 

Internet/Wifi foram avaliados de forma menos positiva. Tal indicação também foi 

percebida no ciclo avaliativo anterior. Já para os Técnicos Administrativos, os 

elevadores também foram os itens com pior avaliação. Nota-se porém que 

serviços de suporte de TI figuravam na pesquisa anterior somente com 50% de 

avaliação positiva e era o item pior avaliado, e neste ciclo a avaliação positiva foi 

da totalidade dos respondentes o que mostra robusta evolução.  

Em avaliação individual sobre cada espaço físico da unidade, avaliação positiva 
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de forma geral. 

Relativo às salas de aula, na avaliação de Docentes e Discentes, estas 

apresentam avaliação bastante negativa nos quesitos Ruído com 18% e 11% 

para docentes e discentes presenciais respetivamente.  

Nota-se também piora significativa na percepção desse item em relação ao ano 

anterior.  

Para os discentes EAD figuram também nível de ruído e conforto térmico nas 

piores avaliações. 

Os laboratórios foram avaliados, a exemplo de salas de aula, como tendo o nível 

de ruído com a pior avaliação tanto para professores como para alunos. Nota-se 

ainda como segundo item pior avaliado a atualização tecnológica, segundo 

professores, e quantidade de equipamentos para alunos. Vale também observar 

que a atualização tecnológica na percepção dos alunos também foi mal avaliada. 

Já para os Técnicos Administrativos quando perguntado sobre as condições do 

local de trabalho, observa-se avaliação muito positiva para a maioria dos itens 

avaliados. Entretanto novamente o ruído figura entre os itens com pior avaliação. 

O Conforto Térmico, que já apresentou significativa melhora no ciclo anterior 

permanece sendo bem avaliado.  

 

4.6 Comentários gerais 

As análises dos dados permite a percepção das principais forças e fragilidades da 

IES no tocante a pesquisa. 

Pode-se destacar como principal fragilidade, observada em vários eixos, a 

questão da comunicação e divulgação das ações dos diversos atores do 

processo. Fica evidente no relatório, a grande quantidade de ações empreendidas 

pela direção, coordenação, e órgãos colegiados, sem porém atingir a comunidade 

no sentido de que sua percepção reflita de fato o funcionamento da IES. 

Pode-se destacar também como fragilidade importante itens de infraestrutura 

como ruído excessivo nas salas de aula, elevadores e wi-fi, como itens onde na 

percepção de toda comunidade foram mal avaliados. 

Como principais forças pode-se destacar a percepção bastante positiva da 

comunidade acadêmica como um todo acerca de itens que remetem à qualidade 

acadêmica. Formação de profissionais qualificados, qualidade do corpo docente, 

e atividades de ensino são exemplos de itens positivamente avaliados.  

No quadro resumo apresentado a seguir destaca-se as um resumo das principais 

forças e fragilidades na avaliação da comunidade acadêmica. 
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Vale porém destacar os avanços obtidos em alguns itens, como citado na análise 

dos resultados para cada eixo.  

Tais avanços, refletem as ações empreendidas pela IES lastreado por resultados 

refletidos em relatórios de autoavaliação de ciclos anteriores. 

 

4.7 Quadro resumo - indicadores 

Itens com melhor e pior avaliação 
 

 

 

 

  

  
De forma geral seu curso atende suas expectativas? 

  
 

100%	

100%	

100%	

100%	

100%	

19%	

25%	

25%	

28%	

31%	

Atendimento	às	necessidades	do	
mercado	

Corpo	docente	

Interação	entre	os	docentes	e	
discentes	

Atuação	da	secretaria	acadêmica	

Correspondência	entre	o	curso	e	a	
formação	p/	o	exerc.	profissional	

Nível	de	ruído	em	sala	de	aula	

Conhecimentos	básicos	(dos	alunos)	
para	acompanhar	as	disciplinas	

Rede	Wifi	e	Internet	

Elevadores	

Horário	de	atendimento	da	
Biblioteca	

Docentes	

92%	

89%	

87%	

86%	

83%	

10%	

26%	

31%	

33%	

34%	

Formação	de	profissionais	
qualificados	

Corpo	docente	

Quantidade	de	salas	de	aula	

Iluminação	

Atividades	de	ensino	

Nível	de	ruído	em	sala	de	aula	

Rede	Wifi	e	Internet	

Elevadores	

Caixa	ou	espaço	para	sugestões/
ouvidoria	

Resoluções	dos	órgão	colegiados	

Discentes	graduação	presencial	

88%	

88%	

81%	

79%	

78%	

25%	

29%	

33%	

35%	

36%	

Correspondência	entre	o	curso	e	a	
formação	para	o	exercício	

Projeto	pedagógico	do	curso	–	PPC	

Utilização	de	recursos	tecnológicos	
aplicados	à	EaD	

Atendimento	às	necessidades	do	
Mercado	

Serviços	de	limpeza	

Incentivo	à	pós-graduação	/	
formação	continuada	

Nível	de	ruído	em	sala	de	aula	

Mídias	sociais	

Divulgação	das	ações	desenvolvidas	
e	do	relatório	de	avaliação	

Nível	de	ruído	nos	laboratórios	

Discentes	graduação	EaD	

100%	

100%	

100%	

100%	

100%	

57%	

43%	

43%	

43%	

43%	

Atuação	da	secretaria	acadêmica	

Formação	de	profissionais	
qualificados	

Planejamento	institucional	

Serviços	de	suporte	de	TI	

Acessibilidade,	mobiliário	e	
iluminação	

Ouvidoria	

Caixa	ou	espaço	para	sugestões/
ouvidoria	

Acompanhamento	de	egressos	

Critérios	de	evolução	funcional	

Verba	mensal	

Técnicos	Administrativos	
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5 Ações com base na análise 

Com base nos resultados obtidos, a seguir são elencadas uma série de 

recomendações a serem implantadas no sentido de busca da melhoria contínua 

no processo, e melhora na percepção da comunidade acadêmica. 

 

5.1 Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

 Melhoria no processo de divulgação das ações da CPA especialmente 

junto aos discentes e também nas ações de sensibilização como 

preparativo para aplicação dos questionários de pesquisa. 

 

5.2 Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 

 Melhorar as estratégias de divulgação das ações de desenvolvimento 

sustentável,  especialmente no EAD visto obtenção da pior avaliação;  

 Fomentar de forma mais ativa a divulgação do PDI especialmente aos 

discentes. Como sugestão recomenda-se a disponibilização do PDI na 

página oficial da Fatec Tatuapé bem como inserções nos banners do site; 

 Melhorar a interação entre a Fatec e a comunidade externa bem como 

ampliar divulgação dessas ações; 

 Implementar mais ações institucionais para a sustentabilidade bem como 

ampliar divulgação dessas ações. 

 

5.3 Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

 Conscientização dos docentes que atuam em EAD sobre percepção dos 

discentes quanto a piora na interação entre docentes e discentes no EAD; 

 Ampliar incentivo à pós graduaçãoo e formação continuada; 

 Rever o quesito “Articulação entre as disciplinas”no EAD visto piora na 

avaliação por parte dos discentes; 

 Melhorar estratégias de comunicação com a comunidade acadêmica 

especialmente na modalidade EAD onde obteve-se percepções pouco 

positivas. Ainda nesse quesito, os canis de recebimento de sugestões / 
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reclamações merece também especial atenção visto avaliação pouco 

positiva dos itens Caixa para Sugestões, Mídias Sociais e Ouvidoria; 

 Melhorar divulgação do acesso a programas de apoio financeiro 

identificando de forma clara elegibilidade e mecanismos de obtenção 

 Sugere-se que em 2019 seja elaborado um estudo sobre o nível de 

empregabilidade dos alunos egressos dos cursos de Construção de 

Edifícios, Controle de Obras e Transporte Terrestre. Este estudo poderá 

envolver a aplicação de um questionário com questões selecionadas e 

direcionadas para os alunos egressos, desenvolvidos pela própria CPA.  

 

5.4 Eixo 4 – Políticas de Gestão 

 Avaliação pouco positiva pelos docentes dos programas de capacitação e 

incentivo a formação continuada merece atenção. Embora como 

demonstrado no presente relatório um grande número de capacitações 

ofertadas, a percepção pouco positiva pode ser fruto de deficiências na 

estratégia de comunicação e divulgação de tais ações; 

 O critério de evolução profissional embora mal avaliado pelos Técnicos 

Administrativos, denota melhor entendimento e esclarecimento visto tratar-

se de questão normativa do CPS sem gestão direta pela unidade; 

 Melhorar divulgação das ações e deliberações dos órgãos colegiados, 

especialmente a Congregação, item com percepção pouco positiva pelos 

discentes do EAD; 

 De forma similar rever estratégia também de divulgação das ações da 

direção da unidade para os discentes do EAD. Enquanto este item teve 

avaliação positiva de % pelos docentes, 71% pelos discentes presenciais, 

no caso do EAD foi somente de 58% de avaliação positiva. Embora ainda 

seja um índice elevado mostra espaço para melhora especialmente por 

sinalizar deficiência na estratégia de comunicação dado os índices mais 

elevados nas outras modalidades; 

 Mesma observação válida para a secretaria acadêmica onde também na 

modalidade EAD apresentou o pior resultado; 

 

5.5 Eixo 5: Infraestrutura Física 

 Avaliar possibilidade de ampliar horário de funcionamento da biblioteca 

visto percepção pouco positiva nesse item; 
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 Melhorar condição da rede Wi-fi solicitando junto ao CPS ampliação da 

mesma de forma a atender a comunidade acadêmica, especialmente 

docentes que utilizam a mesma para chamada on-line e outras ações de 

uso institucional; 

 Elevadores novamente figuram como item mal avaliado. Embora a gestão 

da manutenção desse recurso seja por parte do CPS sugere-se cobranças 

mais efetiva junto à empresa e ao gestor desse contrato. Sugere-se ainda 

avaliar possibilidade de retrofit; 

 Da mesma forma o ruído nas salas de aula e laboratórios aparecem como 

itens mal avaliados. Sugere-se análise mais detalhada para avaliar 

possibilidade de melhoria nessa condição; 

 A atualização tecnológica e quantidade de equipamentos nos laboratórios 

também figuram com percepções pouco positivas. Sugere-se avaliação 

mais detalhada se existe necessidade de ampliação ou mesmo atualização 

do parque instalado. 
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6 Conclusão e Considerações Finais 

O presente relatório do ciclo avaliativo referente ao ano de 2018, traz informações 

importantes no sentido de nortear ações futuras rumo ao atendimento de nossa 

Missão e também indo de encontro à nossa Visão: 

“Ser reconhecida como centro de excelência no ensino superior tecnológico, 

buscando maior integração entre a comunidade acadêmica e o setor produtivo, 

tornando-se referencia de mercado.” 

Relevante destacar a avaliação bastante positiva de itens atinentes a área 

acadêmica como corpo docente e avaliação geral dos cursos, especialmente os 

presenciais. 

De forma similar os programas de atendimento a estudantes implementados na 

IES também chamam atenção de forma positiva.  

Nota-se porém uma diferença bastante significativa e até certa medida justificada, 

na percepção dos alunos do EAD. Como esses não vivenciam o dia a dia da 

instituição de forma presencial, o sentimento de pertencimento não permeia as 

percepções desses. 

Como pontos a destacar de forma negativa e com grande espaço para um 

trabalho de sensibilização e conscientização é a questão da comunicação. 

Em várias dimensões analisadas fica evidenciado a sensação, ou mesmo 

percepção de insuficiência nos canais de comunicação e ações para dar 

publicidade aos atos e ações empreendidas de forma positiva na IES que em 

certa medida não atingem, ou pelo menos não da forma desejada, a comunidade 

acadêmica, especialmente o corpo discente. 

Vale ainda ressaltar que alguns itens apresentaram melhora significativa frente o 

ciclo avaliativo passado, mas ainda há grande espaço para melhora. 

 

Sendo o que nos cabe até o presente momento, subscrevemo-nos. 

 

 

Haroldo Luiz Nogueira da Silva 

Presidente da Comissão Própria de Avaliação – CPA  

FATEC Tatuapé – Victor Civita 
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