


	
	
	

	
	



	

	
	
	

	



Q1 Em sua visão o que a instituição faz?

Quais são as atividades fim?

Respondidas: 62 Ignoradas: 0

nº Respostas Data

1 ensino e pesquisa 02/05/2016 09:20

2 Auxilia os alunos a assimilar conhecimentos da área de construção civil, ampliando a visão daqueles que já atuam

na área, ensinando métodos e sistemas adequados num setor onde há muito empirismo.

01/05/2016 22:56

3 instituição capacita profissionais , mercado de trabalho 01/05/2016 20:15

4 Ensino tecnológico de nível superior 01/05/2016 16:00

5 Ensino Superior, pesquisa e desenvolvimento. 01/05/2016 14:11

6 Ensino Superior Tecnológico. 30/04/2016 18:20

7 A Fatec Tatuapé forma profissionais de nível superior (tecnólogos). 30/04/2016 13:52

8 Deveria Proporcionar cursos rápidos de tecnologia porém as grades curriculares ñ refletem a realidade do

mercado.

28/04/2016 16:37

9 Formação de profissionais aptos ao ingresso no mercado de trabalho 28/04/2016 14:03

10 Ensino superior e pequisa. 28/04/2016 13:07

11 . 27/04/2016 20:54

12 Cumpre como unidade junto ao CPS a função política estadual de educação profissional, atendendo a condição

social e econômica. Formação profissional para o mercado de trabalho

27/04/2016 17:42

13 A instituição forma o cidadão em uma área do mercado de trabalho pouco valorizado e reconhecido. Forma o

aluno com mérito.

27/04/2016 14:36

14 Promove ensino superior aos interessados em adquirir uma graduação na área tecnológica 27/04/2016 14:03

15 Formar e capacitar os alunos para as necessidades do mercado de trabalho. Ensino 27/04/2016 09:47

16 Educação, ensino e pesquisa. 27/04/2016 02:09

17 Ensino Superior e Pesquisa Aplicada 26/04/2016 23:20

18 Ensino Superior Tecnológico. 26/04/2016 22:31

19 A instituição é responsável pela Educação de Ensino Superior, graduação ou pós-graduação, difundindo e

produzindo conhecimentos

26/04/2016 21:00

20 A fatec Tatuapé busca levar ensino de qualidade aos seus alunos, no caso, clientes. Sua atividade fim está

condicionada a transmissão de informações através de um ensino eficiente e eficaz

26/04/2016 20:42

21 Forma profissionais para atuar na área de engenharia civil. As atividades finais da instituição são: - Promover o

ensino na área citada; - Aumentar as habilidades e competências de pessoas que já trabalham na área; - Dar

chances a qualquer um de se formar em um curso superior de qualidade, dependendo somente do aluno para tal

feito; - Integrar empresas / escolas utilizando os espaços para eventos; - Desenvolvimento pessoal, etc.

26/04/2016 19:05

22 Ensino superior 26/04/2016 18:28

23 Ensino, Pesquisa e Extensão. 26/04/2016 18:20

24 Proporciona mecanismos para aprendizagem e maneiras de buscar o conhecimento. 26/04/2016 17:11

25 A instituição ministra aulas e apresenta situações práticas para o aluno. A sua atividade fim é preparar os alunos

para um mercado de trabalho específico, permitindo um crescimento profissional e pessoal, por parte do aluno.

26/04/2016 17:01

26 Ensino, desenvolve conhecimento para complementar atividades do dia a dia no trabalho. 26/04/2016 16:01

27 A Fatec Tatuapé, em particular, desenvolve cursos de graduação técnica para preencher lacunas do mercado de

trabalho. Elaborar e avaliar continuamente o curso de graduação e implementar com pesquisas baseadas nos

trabalhos de graduação do alunos.

26/04/2016 15:31

28 PREPARA E QUALIFICA, REPLICAR CONHECIMENTO. 26/04/2016 15:08

29 Forma profissionais competentes para o mercado de trabalho. 26/04/2016 14:59

30 Oferece curso de graduação a fim de formar profissionais. 26/04/2016 14:35
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31 ensino técnico 26/04/2016 12:50

32 Formação Tecnológica em Nível Superior. 26/04/2016 12:26

33 Acredito que a FATEC Tatuapé, por parte da grande maioria dos professores, tem o intuito de levar o aluno a

aprender da melhor forma possível.

26/04/2016 12:17

34 DÁ A FORMAÇÃO NECESSÁRIA PARA SEUS ESTUDANTES ENTRAREM NO MERCADO DE

TRABALHO.ATIVIDADE FIM É A FORMAÇÃO PROFISSIONAL.

26/04/2016 12:04

35 Instrução de qualidade para todos que passarem em um processo seletivo. 26/04/2016 11:42

36 Formar profissionais competentes. 26/04/2016 11:34

37 Formar, direcionar e criar pessoas de bem, profissionais qualificados com um ensino de excelente qualidade... 26/04/2016 11:21

38 Ensina e prepara seus alunos para o mercado de trabalho. Formação acadêmica de pessoas. 26/04/2016 11:04

39 Investe no estudo 26/04/2016 10:56

40 Ensino superior, pesquisa aplicada 26/04/2016 10:32

41 Ensino, pesquisa, pesquisa-ação 26/04/2016 10:24

42 Ensino superior. Qualificar profissionais e habilita - los. 26/04/2016 10:23

43 Colabora com o futuro e instrução de seus alunos 26/04/2016 09:20

44 É uma instituição de ensino onde também é possível elaborar projetos, realizar pesquisas e fazer ensaios técnicos. 26/04/2016 08:54

45 Prepara tecnólogos especialistas para o mercado de trabalho. 26/04/2016 08:04

46 É uma instituição educacional 26/04/2016 07:00

47 Ele ensina e "monta" uma pessoa para o mercado de trabalho na área da engenharia civil. 26/04/2016 03:12

48 Qualifica a mão de obra para o mercado. 26/04/2016 02:59

49 Oferece ensino superior. Ensinar. 26/04/2016 01:55

50 Não resolve diversas reclamações já comunicadas, como a conduta de alguns docentes em relação ao

cumprimento da ementa.

26/04/2016 01:00

51 é uma escola de ensino superior 26/04/2016 00:26

52 Propaga conhecimento, forma profissionais e colabora para formação de uma sociedade melhor. 25/04/2016 23:45

53 A instituição forma profíssionais. 25/04/2016 23:39

54 Sempre tenta inovar, por exemplo com as competições da ponte de macarrão como também o concrebol, são

atividades que incentivam o aluno a "colocar em pratica o que aprende"

25/04/2016 23:25

55 AS atividades fim são voltadas na formação e capacitação de profissionais com capacidade para solucionar

problemas de forma antecipada graças a geração da visão de futuro

25/04/2016 23:24

56 Faz a proposta pedagógica torna real quando trás a sociedade para dentro da instituição, e realiza a formação

para o mercado de trabalho. São a formação de profissional competente.

25/04/2016 23:22

57 Ensino superior público, gratuito e de qualidade. Promove o envolvimento do aluno com a prática do mercado de

trabalho, e também com a pesquisa científica.

25/04/2016 23:20

58 Levar conhecimento ao aluno para que o mesmo saia capacitado para o mercado de trabalho 25/04/2016 22:57

59 Ensino e pesquisa 25/04/2016 22:10

60 Ensino tecnológico. 25/04/2016 21:59

61 Formar novos gerenciadores e construtores. Gerenciamento de obras e construção de vias e edifícios. 25/04/2016 21:07

62 Educação 25/04/2016 21:03
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Q2 Para QUEM faz? Quem é nosso cliente?

Respondidas: 62 Ignoradas: 0

nº Respostas Data

1 pessoas oriundas de escolas públicas com baixo rendimento em matemática. 02/05/2016 09:20

2 Para alunos interessados em trabalhar na área ou que já trabalham. O cliente da FATEC são os alunos. 01/05/2016 22:56

3 capacita-profissionais, mercado de trabalho 01/05/2016 20:15

4 A sociedade 01/05/2016 16:00

5 O cidadão, contribuinte que fornece os elementos fundamentais para a existência da instituição. 01/05/2016 14:11

6 Público da comunidade geral, que busca uma educação superior de qualidade. 30/04/2016 18:20

7 Todas as atividades executadas e oferecidas na Fatec são destinadas aos alunos dos cursos oferecidos nessa

unidade. Pode - se dizer que os alunos são os clientes (usuários) dos serviços da Fatec.

30/04/2016 13:52

8 Estudantes que desejam um curso de tecnologia focado no mercado p/ proporcionar sua rápida inserção no

mesmo.

28/04/2016 16:37

9 Faz para os alunos capacitados a receber a carga de conhecimento, visando à satisfação dos empregadores 28/04/2016 14:03

10 Para a comunidade. O cliente é o cidadão. 28/04/2016 13:07

11 . 27/04/2016 20:54

12 Como instituição pública atende a população de modo amplo. O cliente final é o mercado de trabalho, uma vez

que o produto são egressos habilitados.

27/04/2016 17:42

13 Faz para qualquer área onde se obtenha a tecnologia em primeiro lugar. Todos que investem. 27/04/2016 14:36

14 Alunos 27/04/2016 14:03

15 Para pessoas interessadas em ingressar no mercado de trabalho específico e/ou pessoas que querem se

desenvolver em sua área de atuação.

27/04/2016 09:47

16 Todo aluno interessado em fazer um curso universitário, e aquele profissional que quer se aprimorar. 27/04/2016 02:09

17 Alunos e Sociedade 26/04/2016 23:20

18 Cidadãos e futuros alunos. 26/04/2016 22:31

19 Para a comunidade, em especial para os nossos alunos 26/04/2016 21:00

20 Todos aqueles que precisam e necessitam de melhorar seus conhecimentos ou mesmo adquirir novos

conhecimentos visando um melhor posicionamento no mercado de trabalho

26/04/2016 20:42

21 Principalmente aos alunos, mas as empresas também, no momento que um aluno sai defasado de alguma

informação a empresa terá que investir algo (tempo por exemplo), então os clientes são os alunos, mas quem irá

utilizar essa massa serão principalmente as empresas.

26/04/2016 19:05

22 Alunos 26/04/2016 18:28

23 Alunos, Ex-alunos, sociedade, empresas e empreendedores. 26/04/2016 18:20

24 Podemos citar dois clientes: alunos e empresas. 26/04/2016 17:11

25 Alunos da Zona Leste de São Paulo, normalmente de baixa renda e de escolas públicas. 26/04/2016 17:01

26 Nós os alunos e para a sociedade num geral, pois está qualificando profissionais para diferentes áreas

importantes para o desenvolvimento da sociedade.

26/04/2016 16:01

27 O cliente da Fatec Tatuapé é o trabalhador da área da construção civil que procura aprimorar seus conhecimentos

técnicos e também estudantes que pretendem fazer, numa segunda etapa, um curso de graduação em

Engenharia Civil

26/04/2016 15:31

28 MERCADO DE TRABALHO, TODOS 26/04/2016 15:08

29 A sociedade é o cliente, pois os tecnólogos irão resolver problemas regionais direcionados. 26/04/2016 14:59

30 Para jovens e adultos que queiram um formação acadêmica e profissional. 26/04/2016 14:35

31 pra quem quer se especializar em uma área 26/04/2016 12:50

32 A Comunidade. 26/04/2016 12:26
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33 O cliente é o corpo discente. 26/04/2016 12:17

34 PARA OS ESTUDANTES MATRICULADOS. 26/04/2016 12:04

35 Para a sociedade. 26/04/2016 11:42

36 Empresas voltadas às empresas de construção civil 26/04/2016 11:34

37 Para toda população jovens e adultos que estejam interessados em aprender de verdade. 26/04/2016 11:21

38 Todos àqueles que buscam ensino de qualidade. Alunos. 26/04/2016 11:04

39 todos que queiram ter uma formação tecnológica 26/04/2016 10:56

40 Para o aluno, para o mercado, para a sociedade 26/04/2016 10:32

41 Comunidade discente, docente e sociedade 26/04/2016 10:24

42 Sociedade. Os alunos. 26/04/2016 10:23

43 Para a sociedade 26/04/2016 09:20

44 Alunos que estão procurando um bom curso e com um bom currículo, além de bons mestres para formação

superior, seja nas áreas de transporte, construção ou controle de obras.

26/04/2016 08:54

45 Faz para alunos bem dotados ou alunos da rede privada, pois nós alunos que saíram de escola pública sofremos

para conseguir acompanhar e na maioria das vezes os menos favorecidos de recursos desistem de se formar por

se sentir incapaz.

26/04/2016 08:04

46 Para a sociedade, nosso cliente é o aluno. 26/04/2016 07:00

47 Para os estudantes e futuros estudantes. 26/04/2016 03:12

48 Para o interessados em ensino de qualidade, o público alvo são os amantes da construção civil. 26/04/2016 02:59

49 Para os cidadãos que tornaram-se alunos por meio do vestibular. Cidadãos. 26/04/2016 01:55

50 A instituição não faz e não tem como cliente os estudantes, pois nenhuma atividade de melhora é realizada aos

estudantes.

26/04/2016 01:00

51 o maior cliente são empresas que dependem dos profissionais que são formados pela instituição 26/04/2016 00:26

52 Para si, para alunos e para sociedade num todo. Todos os que procuram melhorar. 25/04/2016 23:45

53 São as empresa que geram empregos. 25/04/2016 23:39

54 Para os alunos, os próprios alunos 25/04/2016 23:25

55 O cliente fatec são graduandos nas areas tecnológicas 25/04/2016 23:24

56 Faz para a sociedade, alunos que saem do ensino medio e outro que ja concluiram e desejam se capacitar. 25/04/2016 23:22

57 egressos do ensino médio 25/04/2016 23:20

58 os alunos da rede publica e privada 25/04/2016 22:57

59 Para estudantes e técnicos formados no segundo grau, além daqueles que desejam realizar uma profissão

aplicada e de curta duração.

25/04/2016 22:10

60 Pessoas interessadas em ingressar no mercado de trabalho através do ensino gratuito de qualidade. 25/04/2016 21:59

61 Para o publico em geral. a sociedade. 25/04/2016 21:07

62 Alunos 25/04/2016 21:03
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Q3 Para QUE faz?

Respondidas: 62 Ignoradas: 0

nº Respostas Data

1 para desenvolver a ciência no país. 02/05/2016 09:20

2 Para ampliar os conhecimentos já existentes e permitir que os profissionais ampliem sua visão de como trabalhar

de forma correta.

01/05/2016 22:56

3 capacita-profissionais 01/05/2016 20:15

4 Entrega profissionais capacitados para o mercado de trabalho 01/05/2016 16:00

5 Promover a universalização do ensino superior 01/05/2016 14:11

6 Para melhorar o desempenho e a produtividade dos alunos egressos, além de fomentar o pensamento crítico. 30/04/2016 18:20

7 Por ser uma instituição de ensino superior,deve ter a missão de formar profissionais nas áreas dos cursos

ofertados.

30/04/2016 13:52

8 Para ampliar a base tecnológica da sociedade colocando no mercado d trabalho alunos q, talvez ñ tivessem outra

alternativa d estudo.

28/04/2016 16:37

9 Para suprir o mercado de trabalho com profissionais competentes e conhecedores das técnicas ora adotadas ou

em processo de inserção no ramo

28/04/2016 14:03

10 Para que haja melhoria contínua das atividades acadêmicas em nosso Estado. 28/04/2016 13:07

11 . 27/04/2016 20:54

12 Para o desenvolvimento do capital humano da sociedade 27/04/2016 17:42

13 Para contribuir no conhecimento e obtenção de resultados. 27/04/2016 14:36

14 Para promover ensino 27/04/2016 14:03

15 Para as necessidades do mercado. 27/04/2016 09:47

16 Para educação, e aprimoramento profissional. 27/04/2016 02:09

17 Respostas para um mundo novo 26/04/2016 23:20

18 Ensinar e dar formação crítica e profissional aos cidadãos. 26/04/2016 22:31

19 Capacitar o aluno a atuar no mercado em segmentos específicos da área escolhida, de forma responsável e

crítica

26/04/2016 21:00

20 Com o objetivo claro de melhorar a qualidade de vida tanto profissional e pessoal da sua clientela 26/04/2016 20:42

21 Para um crescimento saudável da sociedade em geral, promovendo crescimento ao país de forma geral. 26/04/2016 19:05

22 Formação superior 26/04/2016 18:28

23 Qualificar os clientes para o mercado e atender as necessidades dos demais clientes conforme a capacidade da

instituição.

26/04/2016 18:20

24 Com intuito de aumentar grau de conhecimento, e almejando um emprego promissor. 26/04/2016 17:11

25 Formar profissionais com bons conhecimentos técnicos e pessoas capazes de pensar sobre as diversas situações

profissionais e sobre situações que afetam sua vida. Formar cidadãos pensantes que possam ter uma acensão

profissional e pessoal.

26/04/2016 17:01

26 Para qualificar mao de obra, para qualificar adequadamente profissionais para o mercado de trabalho 26/04/2016 16:01

27 Para colocar no mercado de trabalho técnicos bem formados e profissionais competentes e em contrapartida

continuar tendo o nome da instituição reconhecido.

26/04/2016 15:31

28 PARA UMA SOCIEDADE MELHOR 26/04/2016 15:08

29 Para solucionar a falta de mão de obra especializada em diversos setores. 26/04/2016 14:59

30 Para suprir a falta de mão de obra qualificada no mercado de trabalho. 26/04/2016 14:35

31 para atender ao publico 26/04/2016 12:50

32 Buscando desenvolvimento individual de cidadãos que possam contribuir para o desenvolvimento da sociedade. 26/04/2016 12:26
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33 Para apresentar ao mercado uma gama de profissionais que estejam preparados para um empenho no mínimo

satisfatório.

26/04/2016 12:17

34 DAR A FORMAÇÃO AO ALUNO . 26/04/2016 12:04

35 Para termos profissionais qualificados com a sua formação educacional. 26/04/2016 11:42

36 A fim de oferecer ao mercado bons profissionais. 26/04/2016 11:34

37 Abrangência curricular, pela paixão de obra civil... 26/04/2016 11:21

38 Para capacitação da mão de obra. 26/04/2016 11:04

39 para melhorar a educação da população 26/04/2016 10:56

40 Para suprir o mercado com bons profissionais Para suprir uma lacuna de mão de obra 26/04/2016 10:32

41 Para trazer melhorias à sociedade e ao mundo do trabalho 26/04/2016 10:24

42 Profissionalização e melhoria tecnológica. 26/04/2016 10:23

43 Para um futuro melhor 26/04/2016 09:20

44 Para formar bons profissionais ingressantes no mercado de trabalho. 26/04/2016 08:54

45 Para melhorar o mercado, onde os profissionais são deficientes de tecnologia e/ou não as sabem utilizar. 26/04/2016 08:04

46 Transmissão de conhecimento. 26/04/2016 07:00

47 Para qualificar uma pessoa para o mercado de trabalho, dando uma profissão a ela. 26/04/2016 03:12

48 Para melhor colocação no mercado de trabalho. 26/04/2016 02:59

49 Para formar profissionais competentes que embarquem no mercado de trabalho. 26/04/2016 01:55

50 A instituição não faz e não tem como objetivo os estudantes. 26/04/2016 01:00

51 atender as necessidades do mercado 26/04/2016 00:26

52 Para capacitar profissionais de qualidade, colaborar com a evolução de cada indivíduo e mudar o patamar intelecto

e social dos envolvidos.

25/04/2016 23:45

53 Para desenvolver profissionais capazes e eficientes. 25/04/2016 23:39

54 motivação 25/04/2016 23:25

55 Para formar profissionais de sucesso ,visão e percepção futurista 25/04/2016 23:24

56 Faz para formar homens novos. 25/04/2016 23:22

57 Para contribuir com a melhor formação profissional. 25/04/2016 23:20

58 agregar conhecimento 25/04/2016 22:57

59 Objetiva a qualidade de ensino e ser reconhecida externamente. 25/04/2016 22:10

60 Vencer o histórico da desigualdade de oportunidades. 25/04/2016 21:59

61 para formar profissionais com conhecimento. 25/04/2016 21:07

62 Para criar oportunidade de desenvolvimento pessoal e de carreira aos alunos. 25/04/2016 21:03
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Q4 COMO deve fazer?

Respondidas: 62 Ignoradas: 0

nº Respostas Data

1 boa pergunta... 02/05/2016 09:20

2 Deve permitir a interação com ambientes construtivos ( com visitas à obras , palestras com profissionais do setor )

e mantendo professores que atuam na construção civil.

01/05/2016 22:56

3 CAPACITA RESULTADOS POSITIVOS 01/05/2016 20:15

4 com ótimos professores 01/05/2016 16:00

5 Abertura de vagas 01/05/2016 14:11

6 Focar na qualidade, e na integração com o mercado de trabalho e a sociedade em seu entorno. 30/04/2016 18:20

7 Para que a Fatec possa continuar a formar esses profissionais, deve oferecer a infraestrutura adequada ao

desenvolvimento das disciplinas e manter no corpo docente apenas os profissionais mais qualificados e

habilitados.

30/04/2016 13:52

8 Já q é 1 curso d nível superior d menor duração ñ tem sentido manter no currículo matérias como Química,

Português e Inglês Química e Português viraram apenas matérias p/ passar d semestre e Inglês ñ surtirá os efeitos

desejados em classes c/ + d 30 alunos os quais vem do 2º grau sem ao menos saberem conjugar o verbo "To Be"

Seria + inteligente ocupar o tempo dessas matérias c/ aulas d Física e Matemática, lembrando sempre que os

alunos q chegam a essa faculdade trazem deficiências nas matérias citadas, o q por si só demanda a necessidade

d professores melhor preparados e c/ didática especial p/ lidar c/ esses alunos .

28/04/2016 16:37

9 Seria muito interessante se houvesse a possibilidade de agregar a teoria e prática, uma vez que as visitas técnicas

monitoradas inexistem ou estão relacionadas a uma ou outra matéria

28/04/2016 14:03

10 Atraindo e mantendo os melhores profissionais do ensino e buscando a evolução tecnológica dos alunos. 28/04/2016 13:07

11 . 27/04/2016 20:54

12 Em constante observância às demandas sociais e do mercado de trabalho. Com dinâmica a renovação de seus

conteúdos e seus profissionais, além de flexibilidade para não ser tomada como só o meia formação superior.

27/04/2016 17:42

13 Investir mais em profissionais gabaritados. 27/04/2016 14:36

14 De maneira a proporcionar ensino de qualidade aos alunos alinhado ao que tem de melhor no mercado 27/04/2016 14:03

15 Procurar treinar os professores no sentido de aprimorar a sua didática de ensino. 27/04/2016 09:47

16 Através da qualidade de ensino, e profissionais com ótimo conhecimento. 27/04/2016 02:09

17 Ensino de Qualidade e Pesquisa Aplicada 26/04/2016 23:20

18 Em conjunto do Poder Público, diretores, professores, funcionários e alunos. 26/04/2016 22:31

19 Aproximar os alunos da realidade do mercado, da sociedade em que eles vão atuar de forma profissional (aulas

práticas, uso de laboratórios, assuntos atuais,...)

26/04/2016 21:00

20 Através de profissionais especializados que com seus conhecimentos, transmite ao cliente informações claras e

assertivas sobre assuntos que venham a corroborar na sua melhora profissional e pessoal dentro do meio onde

está inserido.

26/04/2016 20:42

21 Com calma, auxiliando em todas as etapas, fornecendo o necessário para qualquer atividade que esteja

relacionado a atividades do curso.

26/04/2016 19:05

22 com qualidade 26/04/2016 18:28

23 De forma clara, objetiva, desembaraçada, com exatidão e prontamente 26/04/2016 18:20

24 Pela parte da instituição é oferecer um grau satisfatório de conhecimento, alinhado com desenvolvimento do

aluno.

26/04/2016 17:11

25 Primeiramente com apresentação de conteúdo direcionado às áreas dos cursos e em segundo lugar exercitando a

capacidade de pensar e resolver problemas, dos mais diversos tipos. Em terceiro lugar, mostrando a maneira

correta e ética de agir dentro desse mercado de trabalho e na vida.

26/04/2016 17:01

26 investindo em aulas diversificadas, dinamicas, buscando professores competentes que nao apenas entrem na sala

pra constar como aula, mas que se preocupam com o a forma que os alunos adquirem conhecimento por ele.

26/04/2016 16:01

27 Mantendo o nível e a qualidade do ensino. Incentivando e divulgando as pesquisas e trabalhos afins. 26/04/2016 15:31
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28 COM PLANEJAMENTO 26/04/2016 15:08

29 Contando com a experiência de professores doutores dedicados a causa. 26/04/2016 14:59

30 Com qualidade e rigor. 26/04/2016 14:35

31 com mais organização 26/04/2016 12:50

32 Com excelência. 26/04/2016 12:26

33 Acredito que quanto mais dinâmica a aula e mais rica em contato prático (claro, balanceando com o conteúdo

teórico), maior será o aprendizado e o estímulo de melhores resultados.

26/04/2016 12:17

34 SEGUINTE A DINÂMICA DO QUE PRECONIZA O MEC PARA A FORMAÇAO ESPECÍFICA. 26/04/2016 12:04

35 Buscamos melhorias constantes, novas formas de ensino e sempre visando a qualidade. 26/04/2016 11:42

36 Sempre condicionado à educação de excelência. 26/04/2016 11:34

37 Mantendo seriedade, qualidade e exigência de todos 26/04/2016 11:21

38 Ensinando. 26/04/2016 11:04

39 cobrando cada vez mais de seus alunos 26/04/2016 10:56

40 Buscando integração entre o meio acadêmico e o profissional 26/04/2016 10:32

41 Com ensino de qualidade, extensão, pesquisa, estreitamento do relacionamento com as empresas e setores

relacionados aos cursos

26/04/2016 10:24

42 Com aulas práticas e didáticas. 26/04/2016 10:23

43 Com respeito e dedicação 26/04/2016 09:20

44 Mantendo as aulas bem didáticas e explicativas, realizando aulas práticas a fim de conhecer a prática e mantendo

o curso bem atualizado com as novidades das áreas.

26/04/2016 08:54

45 Deve incentivar os alunos, devem apoiar os alunos e acima de tudo valorizá-lo pois somos nós quem os mantém,

não digo na parte financeira, digo na parte de instituição porque hoje o que parece é que não somos nada e se

não estamos acompanhando ou tendo dificuldade assim ficamos.

26/04/2016 08:04

46 De quantas maneiras forem possível, até que se alcance o objetivo. 26/04/2016 07:00

47 Ensinando o aluno. 26/04/2016 03:12

48 Determinado a sempre fazer o melhor. 26/04/2016 02:59

49 habilitar o aluno explicando a essência da futura profissão. 26/04/2016 01:55

50 Divulgar na primeira semana de aula as datas das atividades avaliativas (provas, seminários e trabalhos), 26/04/2016 01:00

51 instruir e agregar-los ao mercado de trabalho de acordo com as necessidades da mesma 26/04/2016 00:26

52 Como vem fazendo, eu aprovo as formas adotadas. 25/04/2016 23:45

53 Mantendo a qualidade no ensino. 25/04/2016 23:39

54 sempre incentivar, divulgar todas as atividades 25/04/2016 23:25

55 Através do corpo docente multiplicando as informações necessarias para os graduandos atigirem um passo para o

futuro

25/04/2016 23:24

56 Através da educação de qualidade. 25/04/2016 23:22

57 Com responsabilidade, qualidade, com profissionais bem qualificados e atualizados, com uso de tecnologias de

aprendizagem adequadas.

25/04/2016 23:20

58 com mais aulas praticas 25/04/2016 22:57

59 Professores comprometidos com o ensino e a pesquisa aplicada. 25/04/2016 22:10

60 Direito. 25/04/2016 21:59

61 Com carinho e determinação, com o objetivo de fazer bem feito. 25/04/2016 21:07

62 Com responsabilidade acadêmica e melhoria da infraestrutura 25/04/2016 21:03
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Q5 Em seu entendimento qual deve ser a

RESPONSABILIDADE SOCIAL da

instituição?

Respondidas: 62 Ignoradas: 0

nº Respostas Data

1 promover o ensino principalmente de exatas. 02/05/2016 09:20

2 A responsabilidade é ampliar o leque de oportunidades dos alunos no mercado de trabalho, procurando melhorar

a visibilidade da FATEC junto à empresas e à comunidade.

01/05/2016 22:56

3 ambiental, redução de custos . 01/05/2016 20:15

4 Educar da melhor maneira 01/05/2016 16:00

5 Desenvolvimento de soluções para resolver os problemas que afligem a sociedade 01/05/2016 14:11

6 Preparar os egressos para o mercado de trabalho, proporcionando maior produtividade e ascensão social. 30/04/2016 18:20

7 A Fatec deve procurar zelar pela conservação dos recursos naturais através de medidas e ações que sejam

sustentáveis. Por exemplo : manter as braçadeiras nas torneiras dos banheiros a fim de gastar menos água, doar

o lixo reciclável para instituições de reciclagem, etc.

30/04/2016 13:52

8 A responsabilidade social da instituição deve ser em 1º lugar formar 1 cidadão pensante e crítico da realidade em

q vive e depois municiá-lo c/ conceitos tecnológicos correspondentes ao mercado onde irá atuar.

28/04/2016 16:37

9 Assim como no sistema SENAI, alcançaria ainda mais crédito ao inserir seus formandos no mercado de trabalho,

abrindo importantes portas aos alunos, sendo, inclusive, motivo de substituição/equivalência de estágio

28/04/2016 14:03

10 Formar profissionais competentes. 28/04/2016 13:07

11 . 27/04/2016 20:54

12 O real desenvolvimento permanente do capital humano, uma vez que com educação se promove a sociedade, os

mercados e a se leva a proximidade da sustentabilidade.

27/04/2016 17:42

13 Formar e informar. 27/04/2016 14:36

14 Formar cidadãos de bem 27/04/2016 14:03

15 Como é uma escola pública a responsabilidade social acaba sendo o acesso ao desenvolvimento pessoal e social. 27/04/2016 09:47

16 A de formar bons profissionais. 27/04/2016 02:09

17 Formar profissionais comprometidos com o desenvolvimento da sociedade 26/04/2016 23:20

18 Oferecer, de forma igualitária, o ensino superior para todos aqueles que desejam. 26/04/2016 22:31

19 Atender a comunidade, permitindo o acesso ao conhecimento técnico e garantindo que eles tenham a capacidade

de aplicar e produzir novos conhecimentos

26/04/2016 21:00

20 A responsabilidade social da organização deverá estar fundamentada na melhora das condições socio econômica

dos seus clientes, mediante aprendizado de qualidade e que esteja alinhado as políticas e práticas do mercado.

26/04/2016 20:42

21 Fornecer (o máximo possível) de forma gratuita o estudo e atividades que venham formar mais do que

profissionais, mas pessoas de sucesso.

26/04/2016 19:05

22 Ensino superior de qualidade 26/04/2016 18:28

23 Oferecer educação de qualidade para alunos de toda a sociedade, podendo qualificá-lo para melhores

oportunidades no mercado, bem como proporcionar oportunidade de interação com empresas na região da

instituição. Acredito que a instituição pode interagir com instituições filantrópicas e empresas sustentáveis para

proporcionar oportunidades aos alunos(as) de estágios e desenvolverem pesquisa.

26/04/2016 18:20

24 A responsabilidade social da instituição deve estar voltada de alguma forma aos alunos, favorecendo e

impulsionando os estudos. Formas de torneios com arrecadação de roupas e mantimentos não perecíveis é algo

interessante.

26/04/2016 17:11

25 Preparar o aluno para uma conduta ética, tanto no âmbito profissional, quanto no âmbito da sociedade como um

todo.

26/04/2016 17:01

26 Qualificar mão de obra! para que não haja profissionais tão irresponsaveis, que até colocam vidas em riscos. 26/04/2016 16:01

27 Transmitir o conceito aos alunos e pautar suas disciplinas na responsabilidade social, como um tema transversal.

Desta maneira os profissionais aqui formados terão responsabilidade social e serão propagadores desta ideia.

26/04/2016 15:31
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28 VOLUNTÁRIO 26/04/2016 15:08

29 Incentivo à pesquisa e iniciação científica. 26/04/2016 14:59

30 A FATEC possui responsabilidade regional e cada campi possui uma responsabilidade local na comunidade a qual

está inserida, de forma os professores e alunos devam interagir com este meio, provocando mudança sociais,

econômicas e culturais através do conhecimento e atividades laborais.

26/04/2016 14:35

31 não sei 26/04/2016 12:50

32 Integrar. 26/04/2016 12:26

33 A responsabilidade social da instituição é garantir que o aluno tenha um ambiente onde possa ter grande suporte

para seu desenvolvimento acadêmico.

26/04/2016 12:17

34 FAZER COM QUE SEUS ALUNOS LEVEM SEUS CONHECIMENTOS EM BENEFÍCIO DE MELHORIAS PARA A

POPULAÇÃO LOCAL.

26/04/2016 12:04

35 Transformar alunos em profissionais qualificados. 26/04/2016 11:42

36 Disponibilizar um ensino de qualidade abrangente a todas as camadas da sociedade. 26/04/2016 11:34

37 Educar o jovem socialmente, mostrando que há outros caminhos fora do crime, funk, corrupção entres outros 26/04/2016 11:21

38 Toda. 26/04/2016 11:04

39 Zelar pela educação 26/04/2016 10:56

40 Produzir bons profissionais, gerar riqueza para a sociedade, integrar-se com a comunidade local, fomentar a

sustentabilidade

26/04/2016 10:32

41 Pesquisar e diagnosticar necessidades do entorno e do mercado de trabalho e buscar soluções criativas, efetivas

e econômicas

26/04/2016 10:24

42 Formar profissionais habilitados e capacitados ao mercado atual. 26/04/2016 10:23

43 Formar bons profissionais 26/04/2016 09:20

44 Formar bons profissionais, responsáveis e conhecedores do assunto que estudam. 26/04/2016 08:54

45 Falta humanidade na visão geral, a secretaria por exemplo é péssima. 26/04/2016 08:04

46 Formação de cidadãos. 26/04/2016 07:00

47 Ensinar, ajudar e dar assistência quando necessário. 26/04/2016 03:12

48 ... 26/04/2016 02:59

49 Cumprir com o dever de ensinar o aluno. 26/04/2016 01:55

50 A faculdade deveria divulgar o conhecimento à comunidade o que os estudantes adquiriram com diversas

pesquisas e trabalhos relacionadas ao curso.

26/04/2016 01:00

51 educar 26/04/2016 00:26

52 Por formar opiniões e que essas opiniões não ficarem dentro dos muros da faculdade apenas, a responsabilidade

social e grande pois o que é plantado será germinado para a sociedade.

25/04/2016 23:45

53 Responsabilidade social com a comunidade com uma formação eficiente com o objetivo de formar profissionais

aptos a exercerem as diversas atividades nas áreas técnicas. Visando qualidade, responsabilidade, ética e

eficiência.

25/04/2016 23:39

54 Sempre visar o bem estar do aluno em estar dentro da instituição 25/04/2016 23:25

55 A instituição através de seu trabalho de pesquisa busca alternativas renovaveis e limpas visando mobilidade

,acessibilidade,sustentabilidade melhorando assim a vida dos beneficiarios dos projetos gerais

25/04/2016 23:24

56 Responsabilidade de formar cidadãos responsaveis, aprimorar o saber de cada educando. 25/04/2016 23:22

57 Inclusão social. 25/04/2016 23:20

58 agregar a comunidade que está localizada conscientização 25/04/2016 22:57

59 Atender a comunidade do entorno visando a formação com qualidade. 25/04/2016 22:10

60 Buscar os jovens egressos do ensino público que demonstraram vocação para o estudo. 25/04/2016 21:59

61 Ensinar de forma positiva, para que o aluno sinta-se responsável e determinado a dá resposta de conhecimento. 25/04/2016 21:07

62 Educação, cultura e extensão à comunidade 25/04/2016 21:03
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Q6 Qual deve ser o nosso objetivo? ONDE

pretendemos chegar?

Respondidas: 62 Ignoradas: 0

nº Respostas Data

1 deveria ser a exposição da ciência e do conhecimento sem qualquer limite. deveríamos ter sempre professores

disponíveis para tirar as nossas dúvidas, independente dos horários da monitoria e nivelamento. Este deve ser um

templo do saber.

02/05/2016 09:20

2 O objetivo dos professores e da instituição é garantir que os tecnólogos sejam conhecidos por seu conhecimento e

aptidões , com a certeza de sair da FATEC com condição de competir no mercado de trabalho e se orgulhar do

que sabem fazer.

01/05/2016 22:56

3 ensino superior de qualidade, 01/05/2016 20:15

4 Atingir o máximo de alunos possíveis 01/05/2016 16:00

5 Excelência no ensino. 01/05/2016 14:11

6 Manter o foco na qualidade do ensino e consolidar-se como uma das melhores instituições de ensino da região

em que está inserida.

30/04/2016 18:20

7 O objetivo da Fatec deveria ser formar profissionais de nível superior com qualidade e responsabilidade,

atendendo às demandas do mercado de trabalho.

30/04/2016 13:52

8 Idem quadro acima 28/04/2016 16:37

9 Aprimorar as técnicas de ensino, a fim de formar cada vez melhor, qualidade cíclica 28/04/2016 14:03

10 Ser a melhor faculdade da categoria e ter profissionais em todas as atividades humanas. 28/04/2016 13:07

11 . 27/04/2016 20:54

12 Sermos referência em formação de um profissional que tenha atendam as habilitações profissionais e sejam

reconhecidos pela atitudes proativas para atender com desenvoltura as mais diversas atividades que a atuação

em cadeias produtivas e sociedade demandam. A meta seria alcançar e manter o grau de excelência diante do

mercado em seus processos de ensino e aprendizagem.

27/04/2016 17:42

13 Alcançar a alta tecnologia. Em um patamar de excelência. 27/04/2016 14:36

14 Graduação. Melhores postos no mercado de trabalho 27/04/2016 14:03

15 Ser referência em ensino. Ter ensino de qualidade. 27/04/2016 09:47

16 Na formação de profissionais capacitados, e em suprir os déficits dos alunos. 27/04/2016 02:09

17 Formar profissionais comprometidos com a constante inovação técnica e social 26/04/2016 23:20

18 O principal objetivo deve ser ensinar os alunos para que estes possam ser formadores de opinião e não,

profissionais alienados e ignorantes.

26/04/2016 22:31

19 Garantir o acesso ao conhecimento, difundir e produzir conhecimento de forma responsável, consciente, ética e

crítica, sempre pensando num futuro melhor para a sociedade e para o ambiente em que vivemos

26/04/2016 21:00

20 A fatec deverá como sempre buscar a excelência na qualidade dos serviços prestados, satisfazendo e superando

as necessidades dos clientes.

26/04/2016 20:42

21 Mostrar ao cliente o potencial da instituição, agregando ética, valores, qualidade, etc. 26/04/2016 19:05

22 Formação superior 26/04/2016 18:28

23 Formar os melhores profissionais do mercado, práticos e capazes para solucionar problemas. 26/04/2016 18:20

24 O objetivo é alcançar a conclusão do curso, assim tendo espaço no mercado de trabalho. 26/04/2016 17:11

25 A instituição deve ter a pretensão de tornar-se uma referência nos cursos que ministra. 26/04/2016 17:01

26 Gerar bons profissionais. 26/04/2016 16:01

27 Ser uma grande universidade, reconhecida no Brasil e no exterior. 26/04/2016 15:31

28 AJUDAR, EM UM CONCEITO DE QUALIDADE 26/04/2016 15:08

29 Suprir as faltas em diversos setores através de ensino de qualidade com foco em formar profissionais

especialistas.

26/04/2016 14:59
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30 Formar profissionais com conhecimento holístico que sejam agentes de mudança social, econômica e cultural. 26/04/2016 14:35

31 qualidade e não quantidade 26/04/2016 12:50

32 Formar, Transformar, caracterizar. 26/04/2016 12:26

33 O resultado sempre deve ser a graduação do maior número de profissionais possível com apresentando grandes

níveis de conhecimento da área.

26/04/2016 12:17

34 FORMAR,EDUCAR,FAZER DOS SEUS ALUNOS BONS CICADÃOS. 26/04/2016 12:04

35 Ser reconhecida mundialmente como uma excelente entidade de ensino. 26/04/2016 11:42

36 Deve-se continuar assim, com o mesmo objetivo. 26/04/2016 11:34

37 A excelência... Sempre!!! 26/04/2016 11:21

38 Atingir um ensino de ponta. Reconhecimento entre as instituições e o mercado de trabalho. 26/04/2016 11:04

39 formar profissionais bem capacitados e conseguir expandir o alcance 26/04/2016 10:56

40 Ser referência em ensino tecnológico e de bons profissionais 26/04/2016 10:32

41 A Educação deve ser a ferramenta de transformação da sociedade, abrindo mentes, estimulando a busca de

soluções inovadoras para os problemas existentes. Não há ponto de chagada, pois esta trilha é constante.

26/04/2016 10:24

42 Ensino de qualidade. Empregabilidade do aluno. 26/04/2016 10:23

43 Ser pioneira nos cursos aplicados 26/04/2016 09:20

44 Formar profissionais competentes, responsáveis, que tenham certeza de colocar em prática as melhores soluções

para cada problema encontrado e que saibam a forma correta de conduzir situações do dia-a-dia no trabalho que

realizarem.

26/04/2016 08:54

45 O objetivo deve ser mudar o mercado de trabalho e fazer de nós alunos, profissionais com visão. Chegar numa

reforma de cargos, onde haja mais expert na área do que pessoas com diploma de graduados que mal sabem o

que estão fazendo na empresa.

26/04/2016 08:04

46 Formar tecnólogos. 26/04/2016 07:00

47 Formar o máximo de alunos possíveis. Ser uma faculdade reconhecida. 26/04/2016 03:12

48 Se tornar uma faculdade conceituada no ramo tecnológico. 26/04/2016 02:59

49 Crescimento do País. Na igualdade 26/04/2016 01:55

50 O objetivo deveria ser o ensino com os docentes com conhecimento, à procura constante de melhorias. 26/04/2016 01:00

51 formar profissionais aptos e desenvolver a aptidão de acordo com a evolução do mercado 26/04/2016 00:26

52 Capacitar e formar. Numa resultante não de apenas profissionais mas de uma sociedade num todo melhor. 25/04/2016 23:45

53 Na melhoria continua visando o ensino com maior qualidade, maior desenvolvimento na área de pesquisas e

desenvolvimento de projetos.

25/04/2016 23:39

54 Formar não só alunos, mas sim , pessoas. Pretendem chegar sempre no melhor 25/04/2016 23:25

55 O foco sem duvida deve ser de formar mentes brilhantes e com capacidade técnica para atuar em diversas areas

do conhecimento,da tecnologia e da inovação

25/04/2016 23:24

56 Objetivo de ampliar a oferta de cursos tecnologicos, e melhor os laboratorios ainda uma manutenção mais efetiva

e resolver os problemas interno de cada campus.

25/04/2016 23:22

57 Ser referência no ensino tecnológico nas áreas onde atuamos na RMSP. 25/04/2016 23:20

58 ser uma instituição de qualidade 25/04/2016 22:57

59 Termos e sermos os melhores cursos tecnológicos do estado de São Paulo. 25/04/2016 22:10

60 Demonstrar que a educação muda vidas. 25/04/2016 21:59

61 Ensinar sempre, aperfeiçoar-se sempre formar com dedicação. 25/04/2016 21:07

62 Ser uma instituição tida como referencia no ensino tecnológico 25/04/2016 21:03
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Q7 Qual é a força que nos impulsiona?

Respondidas: 62 Ignoradas: 0

nº Respostas Data

1 não sei. 02/05/2016 09:20

2 O orgulho de dizer-se fatecanos. 01/05/2016 22:56

3 envolvimento, motivação. 01/05/2016 20:15

4 os alunos 01/05/2016 16:00

5 Humana (alunos, professores e funcionários). 01/05/2016 14:11

6 A esperança de que a educação pode melhorar a sociedade como um todo. 30/04/2016 18:20

7 A vontade de ser reconhecida pelo trabalho realizado dentro e fora das salas de aula. 30/04/2016 13:52

8 No momento somente a boa vontade dos professores e a natural inquietação dos alunos q chegam a 1 curso

superior.

28/04/2016 16:37

9 A vontade de tornar a FATEC Tatuapé referência positiva entre as unidades formadoras 28/04/2016 14:03

10 A vontade de trabalhar pelos nossos semelhantes. 28/04/2016 13:07

11 . 27/04/2016 20:54

12 A certeza que a educação transforma e conduz ao desenvolvimento humano, tecnológico, social, econômico,

cultural de uma sociedade.

27/04/2016 17:42

13 Aprender e conhecer mais. 27/04/2016 14:36

14 Objetivo é foco 27/04/2016 14:03

15 Determinação para fazer o melhor 27/04/2016 09:47

16 A motivação é o ensino qualificado, e gostar do que faz(ensinar) 27/04/2016 02:09

17 Saber que a educação transpõe barreiras e que gera uma sociedade cada vez melhor 26/04/2016 23:20

18 Ensinar a todos que desejam crescer profissionalmente e pessoalmente. 26/04/2016 22:31

19 Pensar em um mundo melhor... 26/04/2016 21:00

20 a força da vontade de fazer a diferença para a sociedade 26/04/2016 20:42

21 Os resultados, pessoas que estudaram ou estudam alcançando patamares que antes seriam impossíveis sem a

infraestrutura da instituição.

26/04/2016 19:05

22 ensino 26/04/2016 18:28

23 Nossa competência de e desejo de crescer e se firmar como um centro de excelência. 26/04/2016 18:20

24 A força do pensamento.' 26/04/2016 17:11

25 Principalmente a vontade das pessoas envolvidas nos diversos processos da instituição para que as coisas

aconteçam e a vontade de melhorar.

26/04/2016 17:01

26 a força é a popularidade. Os alunos sao a propaganda da Instituição. Gerando profissionais ruins a instituição fica

mal falada.

26/04/2016 16:01

27 Ver o produto do nosso trabalho, sejam os profissionais aqui formados, trazendo resultados positivos e

satisfatórios nos diversos segmentos onde atuam.

26/04/2016 15:31

28 AJUDAR TODOS 26/04/2016 15:08

29 Os resultados que são apresentados através dos alunos. 26/04/2016 14:59

30 A transformação da sociedade através do conhecimento técnico científico. 26/04/2016 14:35

31 não sei 26/04/2016 12:50

32 O futuro. 26/04/2016 12:26

33 O desejo de enriquecer e desenvolver a área atuante através de graduandos cada vez mais qualificados. 26/04/2016 12:17

34 O COMPROMETIMENTO DOS SEUS PROFESSORES. 26/04/2016 12:04

35 O fazer cada vez melhor. 26/04/2016 11:42
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36 A dedicação do corpo docente, dos funcionários e a cobrança para que os alunos também busquem o seu melhor. 26/04/2016 11:34

37 Aos professores acredito q seja a paixão pela docência... E os alunos por ser grátis, por ter nível equivalente a

USP, por ensinar justamente aquilo q precisamos saber para tocar as obras...

26/04/2016 11:21

38 Os resultados. 26/04/2016 11:04

39 o reconhecimento de formar os bons profissionais do amanhã 26/04/2016 10:56

40 Reconhecimento do mercado, inserção dos egressos no mercado 26/04/2016 10:32

41 O desejo de termos um país melhor, de evoluirmos, de conseguirmos nos destacar no mundo do trabalho com

pesquisa e inovação

26/04/2016 10:24

42 Ver o mercado de trabalho absorver os alunos. 26/04/2016 10:23

43 Esperança 26/04/2016 09:20

44 Ter os cursos tecnológicos reconhecido no mercado de trabalho e formar profissionais competentes. 26/04/2016 08:54

45 A força deveria ser a de mudar e reformar nosso meio profissional, mas atualmente o que tenho visto é que a força

que os move é a de ferrar o aluno, pois ao contrário do que o governador quer no final de seu mandato (encher a

boca pra falar que formou xx alunos pela Fatec) a diretoria acadêmica só tem dificultado nossa formação,

implantando métodos que nos afastam do diploma.

26/04/2016 08:04

46 Amor pela educação e pelo desenvolvimento do ser humano. 26/04/2016 07:00

47 Os alunos que entram e os que saem formados. 26/04/2016 03:12

48 A vontade de mudar o país. 26/04/2016 02:59

49 Amor 26/04/2016 01:55

50 Nenhuma força impulsiona a partir da Fatec Tatuapé, pois os docentes não têm conteúdo o suficiente para

ministrar as disciplinas e não há oportunidade para estágios/ingresso no mercado de trabalho.

26/04/2016 01:00

51 a economia e a necessidade de melhorias do país 26/04/2016 00:26

52 Nós mesmos. Acredito que há coisas que ninguém pode te dar nem te tirar e a vontade é uma delas. 25/04/2016 23:45

53 Formar profissionais capacitados à disputarem as melhores vagas do mercado de trabalho nacional. 25/04/2016 23:39

54 Querer ensinar 25/04/2016 23:25

55 A convicção que os relacionamentos nos niveis das idéias trazem frutos promissores 25/04/2016 23:24

56 A vontade de vencer, tornar alguem melhor. 25/04/2016 23:22

57 O ideal do ensino público de qualidade para todos. 25/04/2016 23:20

58 a saga pelo conhecimento 25/04/2016 22:57

59 O corpo docente 25/04/2016 22:10

60 Energia mecânica. 25/04/2016 21:59

61 ensinar. 25/04/2016 21:07

62 Reconhecimento do esforço 25/04/2016 21:03
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Q8 Quais são nossos valores básicos?

Respondidas: 62 Ignoradas: 0

nº Respostas Data

1 não sei. 02/05/2016 09:20

2 Adequação à atualidades do setor Manutenção de um padrão de ensino que nos qualifique como melhores e

sejamos reconhecidos por isso.

01/05/2016 22:56

3 Honestidade Respeito Responsabilidade 01/05/2016 20:15

4 seu alunos 01/05/2016 16:00

5 Ética, solidariedade, fidelidade 01/05/2016 14:11

6 Responsabilidade social, integridade, transparência e inovação. 30/04/2016 18:20

7 Transparência, excelência e inovação. 30/04/2016 13:52

8 Ñ saberia responder a essa pergunta., mas acho q a instituição deveria lutar p/ fixar a imagem d 1 escola atuante

focada na formação tecnológica rápida e em sintonia c/ o q o mercado exige e exigirá.

28/04/2016 16:37

9 Respeito a todos os colaboradores envolvidos no sistema educacional, independentemente de sua atuação da

instituição

28/04/2016 14:03

10 Excelência em educação. 28/04/2016 13:07

11 . 27/04/2016 20:54

12 De uma sociedade democrática, solidária, de ações transparentes de responsabilidade pública-social. 27/04/2016 17:42

13 Os resultados conseguidos com objetividade. 27/04/2016 14:36

14 Respeito é cidadania 27/04/2016 14:03

15 Ética, respeito, disciplina 27/04/2016 09:47

16 não sei responder 27/04/2016 02:09

17 Comprometimento, ética, empenho 26/04/2016 23:20

18 Respeito, ética, responsabilidade, honestidade e cooperação. 26/04/2016 22:31

19 Ética e responsabilidade 26/04/2016 21:00

20 ética, respeito, qualidade, confiabilidade. 26/04/2016 20:42

21 Comprometimento, ética, democracia, pluralismo. 26/04/2016 19:05

22 conhecimento 26/04/2016 18:28

23 Excelentes profissionais - com ótimos currículos; Seriedade profissional; Formandos qualificados e capazes. 26/04/2016 18:20

24 Os valores básicos são: honestidade, cumplicidade e gratidão. 26/04/2016 17:11

25 Ética, profissionalismo e conhecimento 26/04/2016 17:01

26 Prestar servicos de qualidade. 26/04/2016 16:01

27 Ética, competência, transparência, responsabilidade social e ambiental. 26/04/2016 15:31

28 COMPROMETIMENTO COM A VIDA 26/04/2016 15:08

29 Pesquisa e desenvolvimento. 26/04/2016 14:59

30 Formar profissionais capacitados para atender as necessidades da sociedade. 26/04/2016 14:35

31 não sei 26/04/2016 12:50

32 Ética e Excelência. 26/04/2016 12:26

33 Não sei dizer. 26/04/2016 12:17

34 PREPARAR PARA O FUTURO. 26/04/2016 12:04

35 Formação de qualidade sempre. 26/04/2016 11:42

36 Dedicação e comprometimento. 26/04/2016 11:34

37 Qualidade, honestidade, simplicidade para ensinar sempre 26/04/2016 11:21
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38 Honestidade 26/04/2016 11:04

39 Educação, respeito e ética 26/04/2016 10:56

40 Qualidade de ensino, visão de longo prazo, sustentabilidade, criatividade 26/04/2016 10:32

41 Ética, igualdade, oportunidade 26/04/2016 10:24

42 Qualidade, humanização e tecnologia. 26/04/2016 10:23

43 Fazer bem, para fazer sempre 26/04/2016 09:20

44 Responsabilidade, assertividade das escolhas, forma correta de conduzir situações e colocar em prática todo o

conhecimento que foi adquirido.

26/04/2016 08:54

45 Isso eu quero saber também, pois empatia com certeza não é. 26/04/2016 08:04

46 Comprometimento. 26/04/2016 07:00

47 Ensino do qualidade. 26/04/2016 03:12

48 ... 26/04/2016 02:59

49 Respeito 26/04/2016 01:55

50 Nenhum valor básico positivo na Fatec Tatuapé. 26/04/2016 01:00

51 educar 26/04/2016 00:26

52 Ética, moral, integridade, justiça. 25/04/2016 23:45

53 Comprometimento com o meio ambiente e a responsabilidade social. 25/04/2016 23:39

54 Educação, responsabilidade, educação pessoal 25/04/2016 23:25

55 Etica,transparencia ,compromisso e responsabilidade em gerar valores 25/04/2016 23:24

56 Valores focados nas formação cultural e tecnologica dos educandos. 25/04/2016 23:22

57 Ética, respeito, união. 25/04/2016 23:20

58 igualdade 25/04/2016 22:57

59 Qualidade, pesquisa com ética. 25/04/2016 22:10

60 Refrigerante e salgado R$ 8,00 25/04/2016 21:59

61 responsabilidade, valor e dedicação 25/04/2016 21:07

62 Esforço, responsabilidade e seriedade. 25/04/2016 21:03
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Q9 O que desejamos realizar?

Respondidas: 62 Ignoradas: 0

nº Respostas Data

1 fazer com que pessoas medianas consigam entender e dominar as exatas. 02/05/2016 09:20

2 Obter feed backs que dependam da diretoria com maior agilidade . Retorno de reuniões com representantes de

sala e coordenadores da faculdade .

01/05/2016 22:56

3 DESENVOLVER PROFISSIONAIS 01/05/2016 20:15

4 Ensino de ótimo qualidade 01/05/2016 16:00

5 Formação dos melhores profissionais e desenvolvimento de pesquisas de alto nível 01/05/2016 14:11

6 Incentivar o pensamento crítico. 30/04/2016 18:20

7 formar profissionais de nível superior com qualidade e responsabilidade, atendendo às demandas do mercado de

trabalho.

30/04/2016 13:52

8 Formação d quadros técnicos d nível superior atuantes e críticos da realidade em q vivem. 28/04/2016 16:37

9 Destacar-se como unidade inovadora 28/04/2016 14:03

10 Progresso do país. 28/04/2016 13:07

11 . 27/04/2016 20:54

12 Formar profissionais capazes de enfrentar desafios contemporâneos e futuros e que saibam utilizar a tecnologia

para o desenvolvimento social e econômico.

27/04/2016 17:42

13 Mais profissionais capacitados. 27/04/2016 14:36

14 Bem profissional e acadêmico 27/04/2016 14:03

15 Formar profissionais para o trabalho e para a vida. 27/04/2016 09:47

16 Uma boa qualidade de ensino. 27/04/2016 02:09

17 Mudar a sociedade por meio da mudança do olhar das pessoas 26/04/2016 23:20

18 Desejamos formar profissionais diferenciados e selecionar alunos que possam mudar nossas áreas de estudo,

com mudanças significativas no mercado de trabalho.

26/04/2016 22:31

19 Garantir que nossos alunos, futuros profissionais, atuem nas suas respectivas áreas de forma responsável e com

o objetivo de garantir a qualidade de vida e a preservação ambiental

26/04/2016 21:00

20 que todos que estudam em nossas dependências sejam profissionais renomados, reconhecidos e que possamos

fazer a diferença na vida de cada um deles

26/04/2016 20:42

21 Um grupo de pessoas reconhecidas pela qualidade dos trabalhos, fortalecendo a instituição, trazendo mais

investimentos para a área e mostrando a capacidade que todos temos independente de quaisquer fatores.

26/04/2016 19:05

22 formar profissionais 26/04/2016 18:28

23 Sermos referência nas áreas que atuamos, o mercado e a sociedade pensar em nós e nossos alunos como

solução para seus problemas.

26/04/2016 18:20

24 Formar todos alunos com base uma boa base de conhecimentos.' 26/04/2016 17:11

25 Uma melhoria na vida dos nossos alunos. 26/04/2016 17:01

26 atividades que impulsione os alunos a quererem mais e mais. 26/04/2016 16:01

27 Formar profissionais competentes que reflitam de maneira positiva no mercado, tornando-o mais exigente e

seletivo.

26/04/2016 15:31

28 SONHOS 26/04/2016 15:08

29 O desejo é transformar as ideias e pesquisas em resultados positivos a serem devolvidos à sociedade. 26/04/2016 14:59

30 Crescimento cientifico, econômico e social. 26/04/2016 14:35

31 não sei 26/04/2016 12:50

32 Formar. 26/04/2016 12:26

33 Formar profissionais cada vez mais qualificados e com competências cada vez mais completas. 26/04/2016 12:17
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34 TORNAR PESSOAS CAPAZES DE MUDAR . 26/04/2016 12:04

35 Profissionais qualificados. 26/04/2016 11:42

36 Uma educação de primeira. 26/04/2016 11:34

37 Formar não apenas excelentes profissionais, mais uma sociedade mais justa e honesta. 26/04/2016 11:21

38 Excelência 26/04/2016 11:04

39 o sonho da formação profissional de muitas pessoas 26/04/2016 10:56

40 Produzir bons profissionais, pesquisa aplicada e dedicada as empresas da área 26/04/2016 10:32

41 O melhor trabalho, atingindo ao maior número de pessoas e transformando suas vidas 26/04/2016 10:24

42 Um profissional competente e ético. 26/04/2016 10:23

43 Sonhos 26/04/2016 09:20

44 Formar profissionais competentes. 26/04/2016 08:54

45 Perceberam que estão enfatizando as mesmas perguntas com palavras diferentes? Leia, por favor, minhas

respostas anteriores.

26/04/2016 08:04

46 Formar cidadãos com conhecimento na área de infraestrutura para melhoria e desenvolvimento do meio em que

nosso cliente/ aluno está inserido.

26/04/2016 07:00

47 Formar um profissional de qualidade. 26/04/2016 03:12

48 Formação de pessoas. 26/04/2016 02:59

49 Mudanças 26/04/2016 01:55

50 Deveria ser o ensino de qualidade, com os docentes que saibam dos conteúdos ministrados e procura de

constantes melhorias na Fatec em geral.

26/04/2016 01:00

51 educação de qualidade 26/04/2016 00:26

52 Um cidadão melhor, evoluído intelectualmente e em sociedade. 25/04/2016 23:45

53 Mudanças contínuas para valorizar ainda mais o nome da instituição. 25/04/2016 23:39

54 Sempre melhor para todos 25/04/2016 23:25

55 O futuro tecnologico 25/04/2016 23:24

56 Formar profissional competente capaz de ver o mundo com olhar diferente, capaz de realizar a devida mudança a

partir de sua volta..

25/04/2016 23:22

57 Encher esse prédio de alunos. 25/04/2016 23:20

58 capacitação 25/04/2016 22:57

59 Termos alunos pesquisadores e ensino com características aplicadas. 25/04/2016 22:10

60 A construção de uma sociedade melhor. 25/04/2016 21:59

61 formar profissionais responsáveis e dedicados 25/04/2016 21:07

62 Educar para o mercado e para a vida. 25/04/2016 21:03
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Q10 O que fazemos de melhor?

Respondidas: 62 Ignoradas: 0

nº Respostas Data

1 temos bons professores. 02/05/2016 09:20

2 A instituição mantém professores que na maioria atuam no setor da Construção civil .. Isso é imprescindível. 01/05/2016 22:56

3 ensino 01/05/2016 20:15

4 ensino tecnológico 01/05/2016 16:00

5 Ensino teórico. 01/05/2016 14:11

6 Ensino de qualidade. 30/04/2016 18:20

7 Estimular o pensamento crítico dois alunos, a responsabilidade, o comprometimento e a dedicação. 30/04/2016 13:52

8 Proporcionar a alunos d baixa renda e da classe média 1 bom curso d tecnologia na área da construção civil. 28/04/2016 16:37

9 Busca por melhoria contínua, integrando os diversos níveis da instituição 28/04/2016 14:03

10 Educamos pessoas. 28/04/2016 13:07

11 . 27/04/2016 20:54

12 Oferecer oportunidade de mudança pessoal e humana pela formação e educação profissional e oferecemos

condição de um melhor status de conhecimento de áreas tecnológicas e aquisição de espírito crítico, analítico e

empreendedor.

27/04/2016 17:42

13 Formam excelentes profissionais. 27/04/2016 14:36

14 Ensinar cálculo 27/04/2016 14:03

15 Ensinar 27/04/2016 09:47

16 Dar boa formação. 27/04/2016 02:09

17 Ensinar 26/04/2016 23:20

18 Oferecem um ensino de qualidade e diferenciado, visando a construção crítica e profissional de seus alunos. 26/04/2016 22:31

19 Difundir e produzir conhecimentos, de forma consciente, responsável e crítica 26/04/2016 21:00

20 ensino de qualidade 26/04/2016 20:42

21 Boa utilização dos recursos dispovíneis. Desde eventos, convidando empresas e pessoas para o espaço que

temos, até o uso de laboratórios pelos alunos e eventos internos.

26/04/2016 19:05

22 ensinamos 26/04/2016 18:28

23 Ensinamos, capacitação os alunos e resolvemos problemas. 26/04/2016 18:20

24 Formar profissionais competentes. 26/04/2016 17:11

25 Conseguimos melhorar os alunos, tanto em termos de conhecimento, quanto em termos pessoais, 26/04/2016 17:01

26 nao tenho opiniao 26/04/2016 16:01

27 Selecionam professores de excelente qualidade para compor o corpo docente. 26/04/2016 15:31

28 CONSTRUIR 26/04/2016 15:08

29 Combinam ensino e informação, incentivando a dedicação dos alunos. 26/04/2016 14:59

30 Transmissão de conhecimento. 26/04/2016 14:35

31 confusão 26/04/2016 12:50

32 Formar. 26/04/2016 12:26

33 Grande parte do corpo docente tem boa formação, sabe aplicar muito bem e tem muita experiência. É até mesmo

possível encontrar professores que entram na sala sem absolutamente nenhum material e conseguem passar 3

lousas inteiras de informação, admiro essa riqueza. Também admiro a vontade que grande parte dos professores

tem em relação a levar conhecimento ao aluno e querer sempre estar disponível para esclarecer qualquer dúvida

pertinente.

26/04/2016 12:17

34 BUSCA DO CONHECIMENTO. 26/04/2016 12:04
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35 Ensino de nível. 26/04/2016 11:42

36 Aulas bem ministradas com uma estrutura muito boa. 26/04/2016 11:34

37 Ensinamos aos que querem, proporcionamos diversos outros tipos de atividades vinculadas ao ensino, tais como

monitorias, nivelamento, concursos e curso de férias...

26/04/2016 11:21

38 Ensinar 26/04/2016 11:04

39 Impulsionar seus alunos a resolverem problemas da construção civil 26/04/2016 10:56

40 Ensino de qualidade 26/04/2016 10:32

41 Ensinar, estimular espírito crítico e investigativo 26/04/2016 10:24

42 Humanização. 26/04/2016 10:23

43 Ensinam 26/04/2016 09:20

44 Garantir que o conhecimento seja passado e discutido em sala de aula e que os alunos também exponham suas

experiências na área.

26/04/2016 08:54

45 Ensinar, isso cabe apenas aos professores super competentes que encontrei ao longo desses três anos na Fatec

Tatuapé, tais como Gilder, José Roberto, Ribamar e Odair.

26/04/2016 08:04

46 Buscamos sempre o melhor relacionamento professor/ cliente / conhecimento. 26/04/2016 07:00

47 Ensinam. 26/04/2016 03:12

48 Ensinam. 26/04/2016 02:59

49 Lutar por um futuro digno de ser vivido 26/04/2016 01:55

50 Não há iniciativa de melhora em geral e dos vários docentes na Fatec Tatuapé, pois diversos problemas como

conduta dos docentes não foram solucionados, mesmo após reclamações à direção.

26/04/2016 01:00

51 educar e profissionalizar 26/04/2016 00:26

52 Propagação de conhecimento 25/04/2016 23:45

53 Disponibilizamos ensino técnico com alta qualidade. 25/04/2016 23:39

54 Conquistar todos os objetivos 25/04/2016 23:25

55 A diferença para qualidade de vida das pessoas atraves do conhecimento ,informação e inovação 25/04/2016 23:24

56 Faz o ensino da instituição. 25/04/2016 23:22

57 Conseguimos exigir de um bom nível de conteúdo de nossos alunos. Embora isso signifique que haja mais

evasão.

25/04/2016 23:20

58 ensino 25/04/2016 22:57

59 Ensino tecnológico 25/04/2016 22:10

60 Ensino técnico. 25/04/2016 21:59

61 ensinar a construir 25/04/2016 21:07

62 Ensinamos e pesquisamos 25/04/2016 21:03
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Q11 O que deveríamos mudar?

Respondidas: 62 Ignoradas: 0

nº Respostas Data

1 deveríamos ter mais professores disponíveis para tirar dúvidas. 02/05/2016 09:20

2 Cada unidade deve adaptar-se às necessidades da comunidade a que serve. Ouvir os alunos e realmente

implementar o que for solicitado.

01/05/2016 22:56

3 SEM OPINIAO 01/05/2016 20:15

4 a recepção pessoal (presencialaos alunos de curso EAD 01/05/2016 16:00

5 Fomentar o interesse por pesquisa e desenvolvimento. 01/05/2016 14:11

6 Promover maior integração com a comunidade em seu entorno, visando à solução de problemas dentro do escopo

dos cursos (por exemplo, sugestão de melhorias da sinalização viária, controle de obras de interesse público, etc).

30/04/2016 18:20

7 Verificar melhor a qualidade de alguns docentes, talvez criando um canal onde pudéssemos criticar, elogiar ou

sugerir sem medo de retaliações. Infelizmente não depende exclusivamente dessa unidade da Fatec, mas permitir

que as "DPs" pudessem ser cursadas após o 6º semestre, seria uma inicitaiva que estimularia os alunos a

prosseguirem os estudos, independentemente das matérias acumuladas.

30/04/2016 13:52

8 O currículo deve ser modificado p/ integrar-se a realidade vigente. O corpo docente deve ser sempre avaliado. Se

1 classe inteira vai mal talvez o prob. seja o prof. Penso q tal critério deveria ser sempre observado.

28/04/2016 16:37

9 Ser mais eficientes quanto a resolução de problemas relacionados a estrutura e sistemas do prédio, a fim de

proporcionar maior eficiência do conjunto educacional, melhores condições

28/04/2016 14:03

10 Deveríamos deixar de ser tão arrogantes e ser mais humildes. Os alunos não pagam diretamente, mas todos nós

pagamos impostos. Merecemos respeito.

28/04/2016 13:07

11 cantina, computadores, ar condicionado 27/04/2016 20:54

12 Fazer com que a unidade como um todo de fato faça e continuamente faça o que sabemos fazer de melhor que é

que além de dar a condição e ofertarmos oportunidades, possamos ter as oportunidades e as condições pela

excelência que poderíamos já ter atingido.

27/04/2016 17:42

13 Ter mais investimentos para que outras unidades tenham laboratórios e materiais a altura da instituição. 27/04/2016 14:36

14 Aumentar o conhecimento prático em laboratório 27/04/2016 14:03

15 As mudanças devem ser constantes, pois se nada é perfeito, tudo pode ser melhorado. 27/04/2016 09:47

16 Suprir mais os déficits básicos, e detalhar mais as matérias em que os alunos trazem dificuldades básicas, para

que não fiquem tanto tempo repetindo uma matéria.

27/04/2016 02:09

17 Proporcionar ao aluno, desde o inícío, contato com o olhar da pesquisa, do descobrir seu potencial interior 26/04/2016 23:20

18 Deveríamos utilizar outras ferramentas de ensino além do lápis e do papel, se, é claro, a faculdade tiver a

disponibilidade desses recursos; conhecer mais de perto o mercado de trabalho e suas constantes

transformações; oferecer conforto durante as aulas para os professores e alunos; ter uma infraestrutura de

qualidade; manutenção de equipamentos; ATIVA PARTICIPAÇÃO DA DIRETORIA e cursos profissionalizantes

que complementam a carga horária dos alunos.

26/04/2016 22:31

19 Fazer com que os nossos alunos pensassem na importância do ganho de conhecimento e não na nota ou diploma,

que acabam sendo consequências de dedicação...

26/04/2016 21:00

20 a mente de alguns colegas que ainda se julgam superiores e que parecem estar muito acima de outros,

principalmente de alunos. devemos mudar algumas atitudes para com nosso corpo discente

26/04/2016 20:42

21 Algumas matérias, talvez não tem tanto atenção quanto deveriam, tornando o aprendizado supérfluo, os cursos da

FATEC são tecnólogos, mas podem abranger mais algumas áreas faltantes, os próprios professores podem fazer

uma comissão e fazer um levantamento de quais são as matérias que estão defasadas.

26/04/2016 19:05

22 incentivar a pesquisa 26/04/2016 18:28

23 Sermos a quarta universidade pública e termos professores 40 horas e 20 horas, não mais horistas. Melhorar os

laboratórios e a instituição valorizar a pesquisa e orientações.

26/04/2016 18:20

24 A relação com o aluno pode melhorar bastante, é uma tremenda dificuldade reportar e ver algum resultado de uma

situação envolvendo instituição e aluno, exemplo: Ar condicionado, a falta de um espaço adequado para guardar

bicicletas, a precariedade dos vestiários do segundo andar, não funcionamento da biblioteca aos finais de semana,

tendo em vista que muitos trabalham na semana e não resta tempo para os trabalhos.

26/04/2016 17:11
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25 Poderíamos apresentar mais detalhes práticos da vida profissional, para facilitar a compreensão de conceitos

apresentados em sala de aula.

26/04/2016 17:01

26 deveria haver um "padrao" de qualificação de profissionais (docentes), pois há uma discrepancia enorme de uns

para outros. INFELIZMENTE.

26/04/2016 16:01

27 Encontrar mecanismos que dê mais liberdade administrativa e financeira à entidade. Depender do poder público

está deixando o prédio da instituição sucateado.

26/04/2016 15:31

28 VISÃO DO QUE BUSCAMOS 26/04/2016 15:08

29 Talvez falte maior divulgação dos cursos para empresas do setor. fazendo com que mais portas possam se abrir

aos alunos, pois comparado às ementas de algumas faculdades, nós temos uma matriz muito mais abrangente.

26/04/2016 14:59

30 Deveriam ser mais rigorosos na formação de seus alunos sem medo da evasão. 26/04/2016 14:35

31 organização 26/04/2016 12:50

32 A relação com os alunos EAD. 26/04/2016 12:26

33 Mais aplicação prática. Acredito que a FATEC tem sim bons professores e bons laboratórios, mas aulas práticas

me parecem ser mais raras ao decorrer do curso. Um aluno aprende como fazer modulação de fiadas de uma

parede, por exemplo, mas não sabe como funciona a aplicação de um assentamento prático. Existem salas e

espaços mal aproveitados que muito provavelmente comportariam facilmente laboratórios para determinadas

aulas práticas ou mesmo expor mais daquilo que é visto em aula.

26/04/2016 12:17

34 LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS SOLOS NÃO TEM.MUITO ESTRANHO PARA UM CURSO NA ÁREA DE

CONSTRUÇÃO CIVIL.

26/04/2016 12:04

35 Alguns professores não se preocupam com a aula e o coordenador não faz mediações necessárias para manter o

nível do curso. Professores efetivos tentam pegar o máximo de aulas possíveis e não dão conta depois.

26/04/2016 11:42

36 Acredito que, pelo menos no curso que faço, algumas disciplinas poderiam ser mais "diluídas" pois a maioria dos

alunos sentem alguma dificuldade, haja vista que o ensino médio não é nos oferecido no mesmo padrão.

26/04/2016 11:34

37 A manutenção da escola deve ser periódica, metodologia de ensino de cálculo... O índice de reprovação eh

enorme... Professor Fábio precisa se adequar melhor a metodologias que sejam mais eficazes... A utilização de

slides em todas as aulas reduzem a capacidade de aprendizagem... Pois não escrevemos nada apenas, ficamos

com onolhar paralisado vendo slides, sem ter a mínima noção do que devemos fazer ou executar.... Estou no 3°

semestre e até hj não sei oq eh uma função!!! Isso eh muito triste...

26/04/2016 11:21

38 Mais aulas práticas 26/04/2016 11:04

39 contratação de mais professores 26/04/2016 10:56

40 Pesquisa 26/04/2016 10:32

41 Olhar cada vez mais para as necessidades do nosso entorno, tendo consciência de que somos agentes de

transformação

26/04/2016 10:24

42 Adicionar aulas práticas. 26/04/2016 10:23

43 Infraestrutura 26/04/2016 09:20

44 Garantir aos alunos mais 26/04/2016 08:54

45 Não deveriam barrar os alunos de ir pra frente no curso quando possui matérias de outros semestres pendentes,

como não era feito em 2013, 2014 e parcialmente em 2015. Isso nos impede de avançar e nos atrapalha, nossa

grade deve ser de nossa responsabilidade, sabemos que não vamos nos formar enquanto não as fazê-las, não há

porquê nos atrapalhar com esses impeditivos, não somos a Fatec SP.

26/04/2016 08:04

46 Deveríamos buscar mais experiências sobre infraestrutura nas comunidades onde estão inseridos nossos alunos:

casa, bairro ... Trazer o que é real para eles para a sala de aula e de diversas formas trabalhar isso, propondo

melhorias na realidade de cada um, pois os alunos sempre aparecem em busca de soluções de problemas em

casa, ou na casa de alguém. De alguma forma poderíamos veiar "cases" e relacioná-los como trabalho de

graduação.

26/04/2016 07:00

47 Melhorar alguns professores, ter ar condicionado nas salas, ter cortinas e ambiente contra ruído para os alunos

estudarem melhor e ter mais salas de computadores.

26/04/2016 03:12

48 Infraestrutura e parte da gestão do prédio. 26/04/2016 02:59

49 Tudo o que impede a evolução 26/04/2016 01:55

50 Mudar para melhor em gestão de pessoas (corpo docente e os funcionários) como cumprirem a ementa e não

alterarem o meio de cálculo das médias sem o consenso dos estudantes, disponibilizar uma sala de informática

todos os dias da semana útil aos estudantes (sala pró-aluno) e retomar o Empréstimo Entre Bibliotecas (EEB).

26/04/2016 01:00
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51 dar mais opções para os alunos para fazer as disciplinas(ex: em controle de obras a matéria de estrutura de

concreto nunca saiu do sábado,tem gente que trabalha aos sábados, oferecer opções de dias difrentes ou alternar

durante os semestres), e maior integração com os demais cursos

26/04/2016 00:26

52 Ações que incentive as pessoas pouco interessadas no estudo a experimentar o que o conhecimento pode agregar

a si e a todos.

25/04/2016 23:45

53 Maior controle com as questões ambientais como a reciclagem de materiais. Melhores laboratórios de solos,

topografia e materiais de construção, laboratório de ensaio de materiais com mais equipamentos, salas de aula

com data show fixo sem que o professor precise carregar os equipamentos nas salas de aula, melhor controle de

acesso nas entradas e saídas de alunos, laboratórios de matemática, química, física e Inglês, o acervo da

biblioteca tem poucos exemplares, os professores são altamente qualificados; conhecem e sabem passar o

conteúdo, mas é necessário um auxílio para que o aluno desenvolva e tenha um melhor aproveitamento nas sala

de aula.

25/04/2016 23:39

54 Conquistar parcerias 25/04/2016 23:25

55 instalações laboratorias mais avançadas ,a iniciativa privada esta á frente neste sentido 25/04/2016 23:24

56 Ouvir o aluno em alguma sugestões, melhorar o sistema de ar condicionado onde professores e alunos ficam em

ambiente fechado, sem ventilação e sufocado com o calor e o excesso de barulho.

25/04/2016 23:22

57 Atualizar sempre os currículos de acordo com as necessidades do mercado e da sociedade. Evitar a evasão. 25/04/2016 23:20

58 organização 25/04/2016 22:57

59 Termos também cursos de Licenciatura e Bacharelado também para melhor atender a comunidade interna e

externa. Ter mais divulgação dos cursos para o vestibular, obter uma relação candidato vaga maior

25/04/2016 22:10

60 Formação de orientadores de TCC. 25/04/2016 21:59

61 Zé Maria. 25/04/2016 21:07

62 Melhorar infraestrutura da unidade, possibilitar aulas com recursos de mídia e digitais (mais computadores,

datashow, softwares)

25/04/2016 21:03
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