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I – Dados da Instituição 

Nome: Fatec Tatuapé – Victor Civita 
Código MEC: 
Caracterização da IES: Instituição Pública Estadual 
Composição da CPA: 
 

Membros Titulares 

Nome Representante do segmento 

Haroldo Luiz N. da Silva Docente - Coordenador 

Melina Kayoko Itokazu Hara Docente 

Mauricio Alexandre Affonso Técnico Administrativo 

Carlos Eduardo dos S. Vieira Discente 

Jose Odecio Silveira Comunidade Externa 

   
Membros Suplentes 

Nome Representante do segmento 

Marcelo Marçula Docente 

Taianne Aparecida Bezerra Técnico Administrativo 

Anderson de Lima Discente 

Katia Noda Comunidade Externa 

   

II – Considerações iniciais 

Em 31 de maio de 2016, o Centro Paula Souza publicou a Portaria CEETEPS-GDS N° 
1305 que dispões sobre a constituição das CPAs nas Fatecs, e determinou que cada 
Fatec deveria constituir sua própria comissão, que até então contava com uma CPA única 
para todas suas unidades. 

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 através de eleição de seus pares. Esta tem ainda como prerrogativa a 
isenção dos demais órgão colegiados na elaboração da auto avaliação sendo ainda 
vedada a participação da Direção na Comissão. 
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Nesse sentido, 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. 

A FATEC Tatuapé iniciou suas atividades em 08 de agosto de 2011, e sendo uma 
unidade nova, procurou, desde seu início, implantar uma política de inovação curricular 
incentivando seu corpo docente e discente a desenvolver um programa interdisciplinar 
integrador, com ampla comunicação entre as disciplinas da matriz curricular, com a 
sociedade e a cultura. Esse trabalho fortaleceu e incentivou uma dinâmica da realização 
de eventos, semanas pedagógicas, visitas técnicas e outros projetos interdisciplinares 
realizados nos cursos de Tecnologia em: Controle de Obras, Construção de Edifícios e 
Transporte Terrestre dessa unidade.  

Os alunos ingressantes na FATEC Tatuapé são oriundos de diversas camadas da 
sociedade e de pontos extremos e opostos da cidade de São Paulo, trazendo assim, um 
mosaico de costumes. Ampliar sua formação cultural integrá-lo à sociedade e dar 
formação tecnológica é um grande desafio, que vem sendo vencido pela FATEC Tatuapé, 
os quais podem ser medidos pelas observações do aprimoramento desses alunos. Esses 
trabalhos interdisciplinares são desenvolvidos mais fortemente pelos professores das 
disciplinas do núcleo básico, porém com eficiente continuidade pelos professores das 
disciplinas profissionais. Por exemplo, nas disciplinas Física, Química e Mecânica Geral 
os alunos são incentivados a realizar iniciações científicas, visitas técnicas a institutos de 
pesquisa e a realizarem estágio o quanto antes.  

Com isso, passam a compreender melhor o objeto de estudo em cada disciplina e onde 
será aplicado o conhecimento adquirido, como por exemplo, na eficiência energética de 
uma residência ou um meio de transporte, este último, inclusive, direcionado à mobilidade 
urbana; nos impactos em conforto acústico e térmico devido aos materiais utilizados nas 
obras; nas ações das forças da natureza no dimensionamento e formas arquitetônicas de 
obras; e outros itens abordados.  

Nessas disciplinas os alunos também são incentivados a realizarem pesquisas sobre 
filósofos, artistas e cultura que utilizam esses conceitos técnicos, e com isso mudam sua 
forma de pensar direcionada e técnica para uma forma plural.  

No sentido inverso atuam os professores de Comunicação e Expressão, apresentando e 
valorizando conceitos artísticos, arquitetônicos e culturais relacionados à construção civil 
e transportes, sem deixar de lado o aprimoramento dos alunos na elaboração de 
redações, relatórios técnicos e leituras de obras literárias. Um forte fator que contribuiu 
para esse trabalho interdisciplinar, desde o início da FATEC Tatuapé, e que motiva 
professores e alunos a aprimorá-lo gradualmente, é a realização de palestras periódicas 
com acadêmicos e profissionais das diversas áreas do mercado.  

Essas palestras são realizadas no início e em meados de cada semestre, e trazem 
informações de conceitos de sustentabilidade, mobilidade urbana, grandes obras 
arquitetônicas, comportamento e formas de expressão. Observa-se o interesse e 
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envolvimento dos alunos com as palestras e palestrantes, assim como o seu 
desenvolvimento ao longo de sua jornada na faculdade.  

Dos resultados observados ao longo dos quase seis anos de existência da FATEC 
Tatuapé, nota-se que as turmas mais recentes se integram mais rapidamente com a 
sociedade e aprimoram seus conhecimentos culturais e técnicos com maior desenvoltura 
do que as turmas dos primeiros semestres. Essa diferente resposta é fruto do 
aprimoramento gradual da interdisciplinaridade desenvolvida e implementada na FATEC 
Tatuapé. 

III – Desenvolvimento 

1. A missão e o 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. 

Com o olhar atento e analisando o cenário de desenvolvimento para o setor produtivo, no 
qual as FATECs encontram-se imbricadas, pode-se considerar que os vários itens que 
serão analisados neste relatório anunciam os caminhos trilhados pela FATEC Tatuapé. A 
Unidade tem procurado se estabelecer a partir de um conjunto de ações presentes em 
sua comunidade, fruto do esforço e de uma série de perspectivas, com seus projetos 
focados na ciência e na tecnologia, desafiando, orientando e direcionando nossos 
esforços, para que os seus atores principais consigam ser capazes de agir, refletir, agir. 
Esse movimento carrega e anuncia as necessidades reais da unidade de se apresentar 
perante a sociedade local, e também a forma de fortalecer os cursos oferecidos. Assim, a 
CPA que tem por finalidades coordenar e articular o processo interno de avaliação, 
baseado em dez dimensões pré-estabelecidas, alinhada 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.  

Neste contexto, tornam-se cada vez mais elevadas as qualificações exigidas pelo mundo 
do trabalho, em qualquer dos setores de produção, fato que coloca uma grande pressão 
sobre as necessidades educacionais da população, devendo os Cursos Superiores de 
Graduação Tecnológica ser estruturados no sentido de preparar profissionais com visão 
global e, ao mesmo tempo, com especialização nos processos. A missão da educação 
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profissional tecnológica expande-se para a formação do cidadão, com visão humanística 
da profissão e da sociedade, somando-se a necessária competência técnica à 
consciência crítica. Pois, como também salienta o parecer CNE/CP 29/20021, 

“A nova educação profissional, especialmente a de nível tecnológico, requer muito mais que a 
formação técnica específica para um determinado fazer. Ela requer, além do domínio operacional 
de uma determinada técnica de trabalho, a compreensão global do processo produtivo, com a 
apreensão do saber tecnológico e do conhecimento que dá forma ao saber técnico e ao ato de 
fazer, com a valorização da cultura do trabalho e com a mobilização dos valores necessários à 
tomada de decisões profissionais e ao monitoramento dos seus próprios desempenhos 
profissionais, em busca do belo e da perfeição. ” 

 

A CPA ao conduzir os processos de avaliação interna da unidade, de sistematização e de 
coleta de informações procura através dessa, enquanto instrumento aferir as realidades 
acadêmico-pedagógicas e acadêmico-administrativas da FATEC Tatuapé com vistas a 
fundamentar as propostas de trabalho que possibilitem elevar o ensino público de 
qualidade, sempre alinhada com a missão da Instituição e articulada com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto Pedagógico Institucional (PPI). 

 

Missão da FATEC Tatuapé: 

“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” 

A declaração da Missão da Fatec Tatuapé, foi escolhida de forma democrática na 
comunidade acadêmica.  

 

Quando perguntado:  

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

 

																																																								
1 MEC/CNE. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional de Nível Tecnológico – parecer 
CNE/CP: 29/2002 - Relatoria: Conselheiro Francisco Aparecido Cordão – 13/12/2002	
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Formação de profissionais qualificados 

Atendimento às necessidades do mercado 

Disseminação de valores éticos e democráticos 

Inclusão social 

Desenvolvimento sustentável 

Docente Graduação Presencial 

Excelente	 Muito	bom	 Regular	 Insu@iciente	 Não	sei	responder	



	
	

 
www.fatectatuape.edu.br 

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

7 

 

 
 

 
 

 
 

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

Formação de profissionais qualificados 

Atendimento às necessidades do mercado 

Disseminação de valores éticos e democráticos 

Inclusão social 

Desenvolvimento sustentável 

Docente Graduação EAD 

Excelente	 Muito	bom	 Regular	 Insu@iciente	 Não	sei	responder	

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

Formação de profissionais qualificados 

Atendimento às necessidades do mercado 

Disseminação de valores éticos e democráticos 

Inclusão social 

Desenvolvimento sustentável 

Discente Graduação Presencial 

Excelente	 Muito	bom	 Regular	 Insu@iciente	 Não	sei	responder	

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

Formação de profissionais qualificados 

Atendimento às necessidades do mercado 

Disseminação de valores éticos e democráticos 

Inclusão social 

Desenvolvimento sustentável 

Discente Graduação EAD 

Excelente	 Muito	bom	 Regular	 Insu@iciente	 Não	sei	responder	



	
	

 
www.fatectatuape.edu.br 

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

8 

 
 

 

A partir desses dados é possível analisar mais detalhadamente as questões abordadas: 

 

Formação de profissionais qualificados  

Esse aspecto apresenta uma percepção muito semelhante entre todos os docentes e 
discentes. Considerando o total que considera excelente ou muito bom obteve-se: 
docentes EAD indicaram 100%, docentes presenciais indicaram 96%, discentes EAD 
indicaram 70,0% e discentes presenciais indicaram 90%. Podemos considerar que neste 
item, 62% dos Técnicos administrativos avaliam como excelente ou muito bom, um valor 
menor se comparado com a avaliação dos discentes e docentes, o qual pode ser 
justificado pelo fato de uma parcela desse grupo não se sentir como parte da comunidade 
acadêmica, ou seja, não se veem como parte integrante na formação de profissionais.  

Pode-se concluir que a percepção dessa articulação é muito boa entre os docentes e 
discentes, porque os indicadores podem ser considerados como sendo maiores que 70%.  

 

 

Atendimento às necessidades do mercado 

Levando em consideração a avaliação dos docentes, podemos considerar que este item 
foi avaliado como muito bom, porque 100% dos docentes EAD e 85% dos docentes 
presenciais indicaram que ele é excelente ou muito bom.  

Levando-se em consideração a avaliação dos discentes, 70% dos discentes EAD e 70% 
dos discentes presenciais indicaram que ele é excelente ou muito bom. Dentre os 
técnicos administrativos, 62% indicaram como excelente ou muito bom. 

Observa-se que apenas uma pequena parte, tanto dos discentes presenciais como EAD, 
menos de 10%, classificam este item como insuficiente, provavelmente devido a essa 
pequena parcela apresentar uma visão ainda imatura do mercado de trabalho. De 

0%	 10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
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qualquer forma, é possível considerar este aspecto avaliado como muito bom o que é 
bastante satisfatório. 

 

Disseminação de valores éticos e democráticos 

Esse aspecto apresenta uma percepção muito semelhante entre todos os respondentes. 
Considerando o total que considera excelente ou muito bom obteve-se: docentes EAD 
indicaram 80%, docentes presenciais indicaram 95%, discentes EAD indicaram 75% e 
discentes presenciais indicaram 70%. Dentre os Técnicos administrativos, 70% avaliam 
como excelente ou muito bom. 

Como conclusão é possível considerar este aspecto avaliado como muito bom o que é 
bastante satisfatório, principalmente porque a pesquisa revela a percepção dessas 
pessoas em relação ao item avaliado. 

 

Inclusão social 

Levando em consideração a avaliação dos docentes, podemos considerar que este item é 
avaliado como muito bom, porque 80% dos docentes EAD e 90% dos docentes 
presenciais indicaram que ele é excelente ou muito bom. Não houve nenhuma avaliação 
insuficiente. 

Levando-se em consideração a avaliação dos discentes, temos que 70% dos discentes 
EAD e 80% dos discentes presenciais indicaram que ele é excelente ou muito bom. A 
quantidade de discentes que indicou que este item é insuficiente é muito pequena, menos 
de 10%, tanto para as respostas dos discentes EAD como para os discentes presenciais. 

Observa-se que para os técnicos administrativos, 50% classificam entre excelente ou 
muito bom e mais de 20% classificaram como insuficiente. Esses valores apresentam-se 
mais discrepantes quando comparados com a percepção dos docentes e discentes.  

É possível portanto considerar este aspecto como muito bom, o que é bastante 
satisfatório, com exceção dos técnicos administrativos, que, diferentemente dos docentes 
e discentes, não tem a mesma visão em relação a inclusão social. Esse fato pode ser 
explicado por não estarem tão alinhados com a política da unidade, como por exemplo o 
Projeto das aulas de nivelamento e o Projeto de evasão, que são algumas medidas 
destinadas a assegurar o acesso e a permanência de estudantes carentes.  

Desenvolvimento sustentável 

Nesta questão existe uma diferença significativa entre a percepção dos docentes e 
discentes comparada com a visão do técnico administrativo. 

Os docentes em sua grande maioria indicaram essa correspondência como sendo 
excelente ou muito boa, sendo 85% dos docentes EAD e 80% dos docentes presenciais. 
Na avaliação dos discentes, indicaram também essa correspondência como sendo 
excelente ou muito boa (72% para os discentes EAD e 70% para os discentes 
presenciais). Percebeu-se uma discrepância na avaliação do técnico administrativo, uma 
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vez que apenas 37% avaliaram como excelente ou muito boa e mais de 20% avaliaram 
como insuficiente.  

Conclui-se portanto que os Técnicos Administrativos provavelmente não possuem uma 
visão clara dessa correspondência como parte da missão da Instituição. 

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

 

    
 

    
 

 
 

62,1% 

37,9% 

Docente Graduação Presencial 

Sim Não 

85,7% 

14,3% 

Docente Graduação EAD 

Sim Não 

18,4% 

81,6% 

Discente Graduação Presencial 

Sim Não 

14,6% 

85,4% 

Discente Graduação EAD 

Sim Não 

33,3% 

66,7% 

Técnico Administrativo 

Sim Não 
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As percepções dos docentes e discentes são muito discrepantes neste item. Em torno de 
80% dos docentes presenciais e do EAD conhecem o PDI, enquanto que apenas 18,4% 
dos discentes presenciais e 14,6% dos discentes do EAD conhecem o PDI.  Os técnicos 
administrativos, apenas 33% conhecem o PDI. 

Uma das justificativas para este resultado não muito satisfatório se deve ao fato de que o 
Plano de Desenvolvimento Institucional provavelmente não é divulgado de maneira 
adequada na comunidade acadêmica. Embora a maioria dos docentes conheça o PDI, 
provavelmente há uma falha na comunicação entre docente/discente/técnicos 
administrativos, pois essa informação não é transmitida entre os pares.  

Baseados nos resultados apresentados anteriormente, podemos dizer que tanto os 
discentes, como os técnicos administrativos tem uma boa percepção de vários itens da 
missão da instituição quanto unidade de ensino, porém não tem conhecimento do 
documento institucional que é o PDI. Com a criação da CPA da Fatec Tatuapé espera-se 
que haja uma melhoria na percepção dos docentes, discentes e técnicos em relação ao 
PDI, uma vez que a Comissão tem se empenhado em melhorar a comunicação e 
divulgação desse documento Institucional, bem como a missão, visão e valores. 

Quando perguntado: 

São recebidos materiais e/ou informações a respeito da missão, objetivos, 
finalidades, compromissos e metas institucionais: 
 

    
 

Nota-se de forma bastante clara que no tocante a comunicação dos itens objeto da 
pergunta, que boa parte (82,7%) considera receber a informação de forma adequada 
sempre ou quase sempre). Índice que atinge 100% para os Docentes presenciais.  

Isso denota que os Docentes, em linhas gerais, apresentam uma percepção positiva 
quanto às metas, missão e demais itens correlatos. 

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 

51,7% 
31,0% 

17,2% 

Docente Graduação Presencial 

Sempre Quase sempre 
Algumas vezes Muito raramente 

80,0% 

20,0% 

Docente Graduação EAD 

Sempre Quase sempre 
Algumas vezes Muito raramente 
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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. 

As análises dos dados para essa dimensão levam em consideração dados de duas 
modalidades de curso: presencial e EAD. Dessa maneira, certos aspectos devem ser 
levados em consideração de maneira isolada, pois se enquadram somente para uma 
modalidade (EAD). 
Baseado nas respostas obtidas pelo questionário CPA, respondido por docentes e 
discentes, foram obtidos os seguintes dados para as seguintes perguntas: 
 
Quanto às atividades do(s) curso(s) de graduação em que leciona/atua, 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 

Articulação de conhecimentos disciplinares com temas sociais, políticos 
e culturais 

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	 Insu@iciente	 Não	sei	responder	
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Quanto às atividades de seu curso de graduação tecnológica, qual a sua avaliação 
quanto a:  
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A partir desses dados é possível analisar mais detalhadamente as 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 100 % dos docentes EAD e 93,1% dos 
docentes presenciais indicaram que ele é excelente ou muito bom. 

Levando-se em consideração a avaliação dos discentes, temos valores menores: 48,8% 
dos discentes EAD e 60,8% dos discentes presenciais indicaram que ele é excelente ou 
muito bom. Mas, apesar desses valores, a quantidade de discentes que indicou que o 
PPC é insuficiente é muito pequena: 12,2% dos discentes EAD e 4,4% dos discentes 
presenciais. 

Observa-se que para os discentes, o PPC é classificado entre regular e muito bom:70,7% 
dos discentes EAD e 65,2% dos discentes presenciais. 

Como conclusão é possível considerar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) como muito 
bom, o que é bastante satisfatório, principalmente porque a pesquisa revela a percepção 
dessas pessoas em relação a ele. 
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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: 80% dos docentes presenciais e 69% 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, o que poderia indicar 
que essa interação poderia ser melhorada. 

Nos cursos EAD, essa diferença se intensifica, pois 80% dos docentes indicaram essa 
interação como excelente ou muito boa, enquanto apenas 34,1% dos discentes indicaram 
dessa maneira. A maioria dos discentes (39%) indicou como sendo regular essa 
interação. 

Para corroborar esses dados, é possível analisar os dados de aspectos abordados 
somente por discentes EAD: 

ü Interação entre os estudantes e os mediadores online (tutores): 38% indicaram 
entre excelente e muito bom, mas 53,6% consideram regular ou insatisfatória 
(sendo metade desse valor de indicações insatisfatórias). 

ü Interação entre os estudantes e os mediadores presenciais: 39% indicarem entre 
excelente e muito bom, mas 46,3% consideram regular ou insatisfatória. 

Conclui-se que a interação entre docentes e discentes nos cursos presenciais é percebida 
como sendo melhor, em relação aos cursos EAD. Isso pode ser explicado pela falta de 
um contato física maior entre as partes dos cursos à distância, o que é uma característica 
deles. Mas seria interessante analisar como essa interação “a distância” está ocorrendo 
porque os valores indicados pelos discentes estão muito abaixo dos valores indicados 
pelos docentes. 

Pode-se observar que a interação com tutores tem uma percepção pior do que a 
interação com mediadores presenciais, mas ambos valores não 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 100%, tanto de docentes EAD, quanto presenciais, 
indicaram que essas atividades são excelentes ou muito boas. 

Sobre esse aspecto, somente os discentes presenciais abordaram esse aspecto. Apesar 
de apresentar valores menores (75,2%), na percepção dos discentes, ainda é possível 
considerar que essas atividades estão entre muito boas e excelentes. 

Os discentes EAD abordaram aspectos diferentes, mas relacionados ao que está sendo 
analisado aqui: 

ü Práticas didático-pedagógicas dos professores (mediadores online, mediadores 
presenciais e professores autores): se for considerado o mesmo critério utilizado 
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anteriormente, 48,8% consideraram excelente ou muito bom, enquanto, se for 
levado em consideração as indicações de muito bom e regular, obteve-se um total 
de 70,7%. 

ü Clareza na organização das atividades presenciais e à distância: novamente a 
maior quantidade de indicações se encontra entre muito bom e regular (60,9%) 

ü Utilização de recursos tecnológicos aplicados à EAD: uma vez mais a maior 
quantidade de indicações se encontra entre muito bom e regular (73,2%) 

ü Modelo de Tutoria: ainda aqui encontra-se a maior parte das indicações entre muito 
bom e regular (61%) 

ü Realização de atividades voltadas para o ensino-aprendizagem no polo: como nos 
aspectos anteriores 53,6% dos discentes indicaram como muito bom ou regular. 

Pode-se concluir que a diferença entre as percepções de docentes e discentes quanto as 
atividades de ensino, é menor nos cursos presenciais. Mas, apesar da diferença de 
percepção ser maior nos cursos EAD, os indicadores ainda se encontram entre muito 
bom e regular, indicando que não estão ruins, mas que poderiam ser melhorados. 

 

Articulação de conhecimentos disciplinares com temas sociais, políticos e culturais 

Esse aspecto apresenta uma percepção muito semelhante entre todos os respondentes. 
Considerando o total que considera excelente ou muito bom obteve-se: docentes EAD 
indicaram 80%, docentes presenciais indicaram 72,4%, discentes EAD indicaram 65,9% e 
discentes presenciais indicaram 57,4%. 

Pode-se concluir que a percepção dessa articulação é muito boa, porque os indicadores 
podem ser considerados como sendo maiores do que 60%. 

 

Corpo Docente 

Nessa questão é possível analisar dois aspectos importantes: 

• Percepção do próprio docente: nesse aspecto 100%, tanto dos docentes EAD, 
quanto docentes presenciais indicaram como excelente ou muito bom. Ou seja, o 
docente tem uma percepção do próprio trabalho excelente. 

• Percepção sob a óptica dos discentes: essa percepção apresenta valores menores e 
bastante discrepantes. Os discentes de EAD indicaram 56,1% e os discentes 
presenciais indicaram 82,9% de excelente ou muito bom. 

Pode-se concluir que a percepção do corpo docente, por parte dos discentes presenciais 
é excelente, enquanto por parte dos discentes EAD é bem menor. Isso provavelmente 
devido a falta de contato presencial entre docentes e discentes. 
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Correspondência entre o curso e a formação para o exercício profissional 

Nesta questão existe uma diferença significativa entre a percepção dos docentes e dos 
discentes. 

Os docentes em sua grande maioria indicaram essa correspondência como sendo 
excelente ou muito boa (100% dos docentes EAD e 96,6% dos docentes presenciais). 
Analisando os valores dos discentes, observa-se valores razoavelmente menores para 
excelente e muito bom (63,4% para os discentes EAD e 64,1% para os discentes 
presenciais). 

Concluindo, os discentes não possuem uma visão clara dessa correspondência entre o 
que o curso oferece e como isso poderá ser utilizado no exercício profissional. Para que 
essa percepção possa mudar, pode ser necessário apresentar 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 

Nessa questão, que foi respondida pelos docentes das duas modalidades, mas somente 
pelos discentes presenciais, encontra-se um dos piores resultados. Os discentes 
presenciais indicaram 32,1% para excelente ou muito bom, enquanto indicaram 31,5% 
para regular ou insatisfatório. 

Mas, o detalhe mais importante é que outros 31,5% indicaram que não saberiam 
responder e outros 5% indicaram que não se aplica. 

Enquanto isso, os professores majoritariamente indicaram como excelente ou muito bom: 
80% dos docentes EAD e 82,8 % dos docentes presenciais. 

Conclusão: Conclui-se portanto que é necessário apresentar aos discentes a importância 
do estágio supervisionado. Principalmente porque aproximadamente 36% deles não 
sabem o que responder sobre esse aspecto, ou acreditam que não existe relação entre 
estágio e formação profissional (indicaram que não se aplica). 

 

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 EAD 
indicaram 80% e docentes presenciais indicaram 82,8%. Já os discentes presenciais 
indicaram somente 43,7% para excelente ou muito bom. 

O principal detalhe dessa questão é que o maior valor da opção “Não sei responder” foi 
encontrado nela: 34,3%. 
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Conclui-se portanto que é possível perceber que boa parte dos discentes presenciais não 
conhecem como é o funcionamento do TG. Aproximadamente um terço deles não soube 
responder sobre isso. Seria importante apresentar aos discentes dos primeiros semestres 
o que é o TG, como ele funciona e qual a sua importância na formação dele. 

 

Incentivo à pós-graduação/formação continuada 

Nessa questão os docentes indicaram majoritariamente como excelente ou muito bom: 
80% dos docentes EAD e 72,4% dos docentes presenciais. 

Já os discentes apresentam valores bem menores, inclusive com a maior diferença 
encontrada nas questões dessa dimensão. Os discentes presenciais indicaram 43,6% 
como excelente ou muito bom, o que é um valor baixo, em relação aos encontrados com 
os docentes. Mas, os discentes EAD indicaram somente 19,5% como excelente ou muito 
bom (26,8% indicaram regular e outros 26,8% não souberam responder). 

Pode-se então concluir que é necessário informar os discentes EAD sobre esse incentivo, 
porque percebe-se claramente que eles não possuem conhecimento deles, ou possuem 
um conhecimento restrito. 

 

Observações: Pode-se perceber, a partir dos dados da pesquisa, que os discentes EAD 
apresentam os menores valores para a maioria das questões. Inclusive apresentando os 
maiores valores para “Não sei responder”. Isso indica a necessidade de uma abordagem 
diferente para modificar a percepção desse discente em relação às questões relacionadas 
a essa dimensão. 

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. 

 

Quando perguntado: 

De modo geral, o curso atende às suas expectativas 

    
 

39,6% 

44,7% 

13,7% 
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Discente Graduação Presencial 

Sempre Quase sempre 
Algumas vezes Muito raramente 

33,3% 

40,5% 

19,0% 

7,1% 

Discente Graduação EAD 

Sempre Quase sempre 
Algumas vezes Muito raramente 
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É possível observar que as percepções de discentes presenciais e EAD são muito 
parecidas: a maioria indica que quase sempre o curso atende às expectativas (44,7% 
para discentes presenciais e 40,5% para discentes EAD) e em segundo lugar que sempre 
atende (39,6% para discentes presenciais e 33,3% para discentes EAD). 

Com base nisso, pode-se concluir que considerando esses dois valores é possível 
perceber que para aproximadamente 70% dos discentes o curso atende às suas 
expectativas, o que é um valor bom. 

 

Houve articulação entre as disciplinas do curso 

    
 

    
 

As percepções dos docentes e discentes presenciais são muito parecidas. Por exemplo, 
ambos indicaram quase o mesmo valor para a opção Quase Sempre: docentes 
presenciais 34,5% e discentes presenciais 34%. A diferença é que existe um valor maior, 
nos discentes que perceberam como sendo muito rara a articulação entre as disciplinas 
do curso. Mas isso, em um valor baixo aceitável. 

Nos cursos EAD a percepção majoritária é bastante parecida também: docentes 
indicaram 40% para Quase Sempre e os discentes 35,7. Mas aqui são encontrados 
valores significativos de discentes indicando que Muito Raramente ocorre essa 
articulação (26,2%). 
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Concluindo, como aproximadamente um em cada quatro discentes EAD percebe que 
muito raramente existe articulação entre as disciplinas, isso deveria ser apresentado a 
eles de uma forma mais clara. 

Houve necessidade de preparação prévia na organização das atividades 
desenvolvidas na disciplina 

 

    
 

Essa questão foi respondida somente pelos docentes e pode-se encontrar uma diferença 
entre os valores. Enquanto os docentes presenciais indicam que 69% sempre 
necessitaram fazer alguma preparação, os docentes EAD indicaram 40% para a opção 
sempre e 40% para a opção quase sempre. 

Concluindo, como o conteúdo EAD já se encontra preparado para apresentação ao 
discente, existe uma necessidade menor de preparação por parte do docente EAD, o que 
é normal. 

 

As estratégias de ensino (metodologias) utilizadas favoreceram a aprendizagem 
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Essa questão mostra uma percepção muito parecida entre docentes e discentes, e com 
valores que podem ser considerados bons. 
Os docentes presenciais indicaram 55,2% para a opção Sempre e os discentes 
presenciais 59,9% para a opção Quase Sempre. Indicando que a estratégia favorece a 
aprendizagem. 
Algo semelhante ocorre com o EAD. Os docentes EAD indicaram 60% para a opção 
Sempre, enquanto os discentes EAD indicaram 50% para a opção Quase Sempre. 
Concluindo, os dados indicam que existe realmente um favorecimento para a 
aprendizagem com o uso das metodologias empregadas, o que é bom. 
 
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 2016. Abaixo são apresentados os 
cursos, que podem ser utilizados como exemplo para que os discentes tenham uma 
melhor percepção desses aspectos. Além desses, os projetos, por evidenciarem também 
um caráter de responsabilidade social da instituição, que são abordados na Dimensão 3. 
 
Cursos de Extensão (Oficinas e Minicursos) 

 
Período de 

oferecimento 
Curso Professor responsável 

04/10/16 Instalações hidráulicas para banheiros: 
água quente, água fria e esgoto predial 

Tecgo. Rafael Rosa da Silva 

05 e 06/10/16 AutoCad básico Profa. Lis Cabrini 

05/10/2016 Compostagem em pequenos espaços Prof. Dr. Marcelus Alexander 
Acorinte Valentim 
Tecgo. Claudio P. 

05/10/2016 Dinâmica das estruturas Prof. Dr. Gilder Nader 

05/10/2016 Cobertura: elementos, traçado e elevação Profa. Lis Cabrini 

60,0% 

40,0% 

Docente Graduação EAD 

Sempre Quase sempre 
Algumas vezes Muito raramente 

23,8% 

50,0% 

14,3% 

11,9% 

Discente Graduação EAD 

Sempre Quase sempre 
Algumas vezes Muito raramente 



	
	

 
www.fatectatuape.edu.br 

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

23 

07/10/2016 Análise de estruturas – treliças – com apoio 
de rotina desenvolvida em MatLAB 

Tecgo. Elisama Gomes 
Tecgo. Roberto Netto 
Prof. Me. Ailton Dias 

24/11/2016 Aderência dos perfis profissionais dos 
cursos da FATEC-Tatuapé ao novo 
Catálogo* 

Prof. Dr. Francisco Fechine 
Borges (IFPB) 

25/11/2016 Construção de dispositivos simples e 
elaboração de material didático* 

Prof. Dr. Francisco Fechine 
Borges (IFPB) 

	

3. A 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. 

A Faculdade de Tecnologia Victor Civita – Fatec Tatuapé, apresentava ao final de 2016 
um total de 1454 alunos matriculados em seus cursos. Conforme observa-se na figura 
abaixo, esse número vem apresentando crescimento consistente desde o primeiro 
semestre de 2015. 

 

 

 

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 122 Tecnólogos no ano de 2016. 

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 

1102 1111 1206 1285 

84 169 167 169 

2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 

Alunos Matriculados 

Ativos Trancados 
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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, em 2016 foram ofertadas, sempre aos sábados e com carga horária de 06 
horas, aulas preparatórias envolvendo as disciplinas de Matemática, Física, Português, 
Redação, Inglês e Química. Foram oferecidas 05 aulas preparatórias no primeiro 
semestre, e 09 aulas no segundo semestre. 

 
 

Conforme observado, tal ação vem apresentando resultado satisfatório dentro de seu 
objetivo onde observa-se que no sendo semestre de 2016, 80,4% dos alunos 
ingressantes são oriundos de escola pública, maior valor até então.  

Quanto à Etnia informada, conforme observado na figura abaixo, o número de 
ingressantes que se autodeclararam como sendo afro descendentes, embora tenha 
apresentado pequena redução em relação aos dois semestres anteriores  ainda 
apresenta valor acima do percentual do primeiro semestre de 2015. 

 
 

Além disso, diversas outras ações no âmbito da responsabilidade social da IES foram 

73,6% 76,0% 73,2% 80,4% 

26,4% 24,0% 26,8% 19,6% 

2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 

Alunos Ingressantes por Procedência 

Escola Pública Escola Privada 

33,6% 42,4% 40,8% 36,1% 

66,4% 57,6% 59,2% 63,9% 

2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 

Alunos Ingressantes por Etnia 

Afro Não Afro 
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realizadas ao longo de 2016: 

ü Oficina de Redação realizada na Fatec Tatuapé para alunos do ensino médio e 
interessados em geral - Tema: “A escrita sem segredos" – responsável: Prof. Dr. 
Franklin L. Valverde – nov. 2015 e junho 2016  

ü Oferecimento de cursos de nivelamento de Matemática para os alunos ingressantes - 
responsável: Profº Me. Fabio Secches Bueno – oferecido durante todo o semestre 
letivo  

ü Participação de alunos do ensino médio, proveniente das ETECs no Workshop de 
Empreendedorismo e Inovação e Projetos Inovadores promovido pela Fatec Tatuapé. 

ü Visita Técnica da ETEC ADHEMAR Batista Hemeritar na Fatec Tatuapé - Desafio 
Inova Centro Paula Souza – responsável: Profa. Dra. Sasquia Hizuru Obata - 
23/02/2016  

ü 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. 

 
Além das iniciativas citadas, pode-se destacar alguns projetos desenvolvidos por 
Docentes da IES que vem de encontro a essa dimensão: 

 
Docente Projeto  Período 

Prof. Me. Haroldo Luiz Nogueira 
da Silva 

Indicadores Energéticos e Predição de 
Consumo em Edificações de Uso Educacional 
do Centro Paula Souza 

2º sem. 2016 - 
atual 

Profa. Dra. Michelle Santos 
Rodrigues 

Estudo com Bioconstrução 
Estudos de resíduos agroindustriais com 
adição de minerais em cimento Portland 
Produção de Fibrocimento com fibras vegetais 
e cinzas da indústria sucroalcooleira 

2014 - atual 

Prof. Dr. Marcelus Alexander 
Acorinte Valentim 

Sistema de cultivo em aeroponia em pequena 
escala 
Compostagem em Pequenos Espaços 

2013 - atual 

Profa. Dra. Sasquia H. Obata 
Prof. Dr. Alexandre W. 
Mazzonetto 

Energias Renováveis 2014 – atual 

Profa. Dra. Flávia Ulian Infraestrutura de Transportes e Mobilidade 
Urbana na Região do Entorno da Fatec – 
Tatuapé 

2014 - atual 

Profa. Dra. Flávia Ulian 
Prof. Dr. Ricardo Silva 
Prof. Dr. Marcelus A. Acorinte 
Valentim 

Núcleo de Pesquisa em Cidades Sustentáveis 
(NUPECIDS) – Tema: Cidade sustentável 

2º sem. 2016 - 
atual 

Prof. Dr. Gilder Nader Conforto Ambiental Externo e Interno em 
habitações populares 

2013 - atual 

Profa. Dra. Melina K. Itokazu 
Hara 

Gestão de resíduos dos laboratórios da Fatec 
Tatuapé 

2º semestre de 
2016 - atual 
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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 e ampla. Nota-se grande envolvimento de toda comunidade acadêmica, 
especialmente Docentes, Discentes, e Técnicos Administrativos. 

Entretanto, pesquisa realizada junto a comunidade acadêmica, apresenta ainda algumas 
oportunidades de melhora nesse quesito. 

Quando perguntado: 

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

 

 

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

Atendimento de pessoas com deficiência 

Transferência de conhecimento da Fatec para a 
comunidade externa 

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) 

Docente Graduação Presencial 

Excelente Muito bom Regular Insuficiente Não sei responder 

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

Atendimento de pessoas com deficiência 

Transferência de conhecimento da Fatec para a 
comunidade externa 

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) 

Docente Graduação EAD 

Excelente Muito bom Regular Insuficiente Não sei responder 
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Como pode-se observar nos gráficos, apesar das diversas ações empreendidas pela 
Fatec Tatuapé, a percepção da comunidade ainda deixa a desejar, especialmente na 
visão dos Discentes e Técnicos Administrativos. 

Os itens com pior avaliação foram: 

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

Atendimento de pessoas com deficiência 

Transferência de conhecimento da Fatec para a 
comunidade externa 

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) 

Discente Graduação Presencial 

Excelente Muito bom Regular Insuficiente Não sei responder 

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

Atendimento de pessoas com deficiência 

Transferência de conhecimento da Fatec para a 
comunidade externa 

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) 

Discente Graduação EAD 

Excelente Muito bom Regular Insuficiente Não sei responder 

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

Atendimento de pessoas com deficiência 

Transferência de conhecimento da Fatec para a 
comunidade externa 

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) 

Técnico Administrativo 

Excelente Muito bom Regular Insuficiente Não sei responder 
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• Transferência de Conhecimento da Fatec para comunidade externa: 

Esse item, avaliado de forma positiva (Excelente e Muito Bom) pelos Docentes 
presenciais por  aproximadamente 54% dos respondentes enquanto 
aproximadamente 80% dos Docentes da modalidade EAD avaliaram de forma 
positiva. 

Já para os Discentes, avaliações positivas de somente 34% para os presenciais e 
41% do EAD. 

Em relação aos Técnicos Administrativos, aproximadamente 42% avaliaram de 
forma positiva. 

• Interação entre a Fatec e a comunidade externa: 

Esse item, avaliado de forma muito semelhante ao item anterior, também denota certo 
grau de insuficiência nesse quesito. 

Pode-se portanto concluir necessidade de ações no sentido de melhora nesses quesitos 
onde pode-se sugerir: 

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. 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 

 



	
	

 
www.fatectatuape.edu.br 

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

29 

 

  
 

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 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. 
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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. Em 2016, foram recebidos 129 solicitações por este canal de 
comunicação. 

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.  

Outra importante ferramenta utilizada de forma a dar publicidade das ações da IES e 
também de integrar os novos alunos é a Semana de Acolhimento aos Ingressantes. Essa 
ação, com objetivo de proporcionar ao novo aluno uma visão geral do funcionamento da 
instituição, bem como proporcionar a este o sentimento de pertencimento e já na partida  
coloca-lo de forma bastante ágil, em linha com os objetivos da Fatec.  

A percepção da comunidade, mediante pesquisa como já citado anteriormente, difere de 
forma significativa entre os diferentes “atores”.  

Quando preguntado á comunidade: 
 
Qual a sua avaliação quanto a divulgação do(s) / da(s): 
 

 

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

Concurso vestibular 

Resoluções dos Colegiados: Congregação e CPA 

Normas acadêmicas, legislação e calendários 

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

Informações advindas da coordenação de curso 

Oportunidades de Extensão 

Eventos acadêmicos-científicos 

Docente Graduação Presencial 

Excelente Muito bom Regular Insuficiente Não sei responder 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Concurso vestibular 

Resoluções dos Colegiados: Congregação e CPA 

Normas acadêmicas, legislação e calendários 

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

Informações advindas da coordenação de curso 

Oportunidades de Extensão 

Eventos acadêmicos-científicos 

Docente Graduação EAD 

Excelente Muito bom Regular Insuficiente Não sei responder 

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

Concurso vestibular 

Resoluções dos Colegiados: Congregação e CPA 

Normas acadêmicas, legislação e calendários 

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

Informações advindas da coordenação de curso 

Oportunidades de Extensão 

Eventos acadêmicos-científicos 

Discente Graduação Presencial 

Excelente Muito bom Regular Insuficiente Não sei responder 

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

Concurso vestibular 

Resoluções dos Colegiados: Congregação e CPA 

Normas acadêmicas, legislação e calendários 

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

Editais de bolsas, intercâmbios e/ou oportunidades de 
pesquisa e extensão 

Eventos acadêmicos-científicos 

Acessibilidade do ambiente virtual de aprendizagem para 
pessoas com deficiência 

Discente Graduação EAD 

Excelente Muito bom Regular Insuficiente Não sei responder 
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Nota-se de forma muito evidente a diferença na percepção acerca da comunicação e 
divulgação dos diversos itens pontuados entre o corpo Docente e Discente.  

Enquanto o corpo Docente avalia de forma bastante positiva a dimensão avaliada, em 
alguns casos superando 90% de aprovação (Excelente e Muito Bom), o corpo Discente e 
também entre os Técnicos Administrativos a percepção sobre o tema é deficiente, 
especialmente sobre as resoluções dos Órgão Colegiados onde nota-se avaliações 
positivas em inferiores a 30% para o corpo discente. 

Há que se destacar, que a divulgação do Concurso Vestibular foi o item com melhor 
avaliação entre os Discentes enquanto a divulgação de Normas e legislação foi o item 
melhor avaliado pelos Docentes e Técnicos Administrativos. 

Quanto às ferramentas utilizadas pela IES para comunicação com a comunidade foi 
perguntado: 

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

 

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

Concurso vestibular 

Resoluções dos Colegiados: Congregação e CPA 

Normas acadêmicas, legislação e calendários 

Editais de concursos públicos e processos seletivos 
docentes (professores e auxiliares) 

Editais de bolsas e intercâmbios 

Oportunidades de capacitação profissional 

Eventos acadêmicos - científicos 

Técnico Administrativo 

Excelente Muito bom Regular Insuficiente Não sei responder 

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

Site oficial da Fatec 

Publicações nos murais 

Boletins e informativos Fatec (Impressos ou por 
e–mail) 

SIGA 

Moodle 

Ouvidoria 

Caixa e/ou espaço para sugestões 

Mídias sociais 

Docente Graduação Presencial 

Excelente Muito bom Regular Insuficiente Não sei responder 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Site oficial da Fatec 

Publicações nos murais 

Boletins e informativos Fatec (Impressos ou por 
e–mail) 

SIGA 

Moodle 

Ouvidoria 

Caixa e/ou espaço para sugestões 

Mídias sociais 

Docente Graduação EAD 

Excelente Muito bom Regular Insuficiente Não sei responder 

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

Site oficial da Fatec 

Publicações nos murais 

Boletins e informativos Fatec (Impressos ou por 
e–mail) 

SIGA 

Moodle 

Ouvidoria 

Caixa e/ou espaço para sugestões 

Mídias sociais 

Discente Graduação Presencial 

Excelente Muito bom Regular Insuficiente Não sei responder 

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

Site oficial da Fatec 

Publicações no AVA 

Boletins e informativos Fatec (Impressos ou por 
e–mail) 

Publicações nos murais 

SIGA 

Moodle 

Ouvidoria 

Tickets (AVA) 

Mídias sociais 

Discente Graduação EAD 

Excelente Muito bom Regular Insuficiente Não sei responder 
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De forma geral houve avaliação positiva em relação aos canais de comunicação na 
avaliação dos Docentes, exceção feita a ouvidoria onde mais de 50% dos Docentes de 
Graduação presencial responderam, “Não sei responder” o que sinaliza insuficiência na 
divulgação desse canal. Avaliação similar foi feita pelos Técnicos Administrativos. 

Quanto aos Discentes, a Ouvidoria juntamente com Caixa para Sugestões chamam 
atenção também, pelo alto número de respondentes que responderam “Não sei 
responder” o que novamente sinaliza que o canal não é divulgado de forma correta. 
Quanto às Mídias Sociais estas também foram avaliadas de forma pouco positiva o que 
denota necessidade de melhor aproveitamento desse canal de divulgação, mais alinhado 
com os novos paradigmas da sociedade atual. 

5. Políticas de pessoal e de carreira dos servidores 

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. 

O sistema de avaliação dos servidores 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 insterstícios 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. 

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 

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

Site oficial da Fatec 

Publicações nos murais 

Boletins e informativos Fatec (Impressos ou por 
e–mail) 

SIGA 

Moodle 

Ouvidoria 

Caixa e/ou espaço para sugestões 

Mídias sociais 

Técnico Administrativo 

Excelente Muito bom Regular Insuficiente Não sei responder 
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de julho de 2016, a progressão será efetivada com base no cumprimento de 2 (dois) anos 
e avaliação de desempenho. 

• 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. No ano de 2016 foram capacitadas 48 pessoas entre 
técnicos administrativos e docentes, sendo:  

ü “Aderência dos perfis profissionais dos cursos da FATEC-Tatuapé ao novo Catálogo” - 
Responsável Prof. Dr. Francisco Fechine Borges (IFPB) Instituto Federal da Paraíba. 
24/11/2016, 20 pessoas. 

ü “Construção de dispositivo simples e elaboração de material didático” - Responsável Prof. 
Dr. Francisco Fechine Borges (IFPB) Instituto Federal da Paraíba. 24/11/2016, 22 pessoas. 

ü “III Seminário Internacional de Boas Práticas de Sustentabilidade” – Responsável Cetec 
Capacitações CEETEPS. 22/09 e 23/09/2016, 01 pessoa. 

ü “Desenvolvimento de Boas Práticas Sócio Ambientais - Seminário Internacional de Boas 
Práticas de Sustentabilidade” – Responsável Cetec Capacitações CEETEPS. 22/10 e 
23/10/2016, 01 pessoa. 

ü “Treinamento” – Responsável Unidade de Recursos Humanos CEETEPS. 04 pessoas. 

Abaixo a titulação dos docentes da FATEC Tatuapé e por tipo de contratação. 

     

20	

34	

7	

DOUTORADO MESTRADO ESPECIALIZAÇÃO 

60	

8	

INDETERMINADO DETERMINADO 
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Entretanto, as políticas atinentes ao tema em linhas gerais não são bem percebidas pelos 
colaboradores conforme nota-se abaixo. 

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

 

 
 

 
 

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

Oportunidades de progressão/promoção 

Critérios de Evolução Funcional 

Incentivo a Formação Continuada 

Programas de Capacitação e Atualização Profissional 

Docente Graduação Presencial 

Excelente	 Muito	bom	 Regular	 Insu@iciente	 Não	sei	responder	

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

Oportunidades de progressão/promoção 

Critérios de Evolução Funcional 

Incentivo a Formação Continuada 

Programas de Capacitação e Atualização Profissional 

Docente Graduação EAD 

Excelente	 Muito	bom	 Regular	 Insu@iciente	 Não	sei	responder	
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No que se trata da Evolução Funcional, somente os docentes do curso modalidade EaD, 
ultrapassam resultado satisfatório com média acima de 50%. Considerando que a 
maiorias dos aspectos pesquisados trata-se diretamente da condição para que o 
funcionário obtenha progressão no cargo ocupado, o resultado deixa claro dois pontos: 

1. A falta de amplo conhecimento quanto à legislação pertinente ao fato, ou a  
2. A insatisfação quanto ao sistema propriamente dito.  

 
Deste modo, considerando que a interferência, sob a legislação, da IES não é possível, 
deve-se buscar procedimentos onde possa apresentar, gerar, incentivar, entre outros, 
sistemas para que cada funcionário, dentro das peculiaridades da sua condição junto ao 
sistema, alcance o mínimo exigido pela legislação para o direito à evolução funcional. 

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 organização e gestão da FATEC Tatuapé 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. Esse sucesso do estudante no mundo do 
trabalho nos remete a desafios constantes. Também nos oportuniza a abrir espaços para 
a instalação de discussão de matrizes curriculares inovadoras e que favoreçam o 
aprimoramento dos saberes estabelecidos entre seus principais atores. Temos ainda 

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

Oportunidades de progressão/promoção 

Critérios de Evolução Funcional 

Programas relacionados com prevenção às drogas, dependência 
química e saúde do servidor  

Acesso às ações de capacitação e aos programas de capacitação 
profissional 

Orientação para o exercício de suas atividades 

Aproveitamento de suas habilidades e competências para o cargo em 
exercício 

Satisfação com seu trabalho 

Representatividade dos Técnicos-administrativos nos Colegiados da 
Unidade 

Técnico Administrativo 

Excelente	 Muito	bom	 Regular	 Insu@iciente	 Não	sei	responder	
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como prioridade proporcionar a capacidade criativa e solidária dentro da comunidade 
local e externa.  

Essa prática tem por intuito favorecer iniciativas, programas, críticas e reflexões, como 
resposta aos anseios e às necessidades do Ensino Superior Tecnológico Público. A 
Faculdade conta também com a criação de um grupo de pesquisa, Núcleo de pesquisa 
Cidades Sustentáveis - NUPECIS, o qual se propõe, entre outras atividades, a 
acompanhar e a expandir questões desenvolvidas na iniciação científica e em outras 
vertentes possíveis de serem criadas para melhorar o acompanhamento das aulas com o 
olhar na cientificidade. Pensar no aluno como protagonista no processo de ensino-
aprendizagem. 

Segundo Almeida e Tomazela (2012), com a finalidade de articular, realizar e desenvolver 
educação tecnológica nos graus de ensino médio e superior criou-se as Faculdades de 
Tecnologia - FATECs no âmbito do CEETPS, no início da década de 1970, com oferta de 
cursos regulares em nível superior, orientados para o mercado de trabalho, esse cenário 
envolve transformação e ação social em ambiente de inovação tecnológica. 
Consideramos que uma vez que esses cursos têm como princípio norteador privilegiar o 
conhecimento aplicado em relação ao teórico, transformar em acadêmico o conhecimento 
vivido e experimentado no ambiente de trabalho. 

Desse modo, o corpo docente é formado por profissionais que viveram, estão submetidos 
a experiências diversificadas, considerados especialistas na sua área de atuação e com 
realizações destacadas em empresas. Nesse mesmo cenário, temos os docentes de perfil 
notadamente acadêmico, oriundos de universidades que os formam como pesquisadores, 
e assim contribuem ricamente para essa junção da prática embasada pela teoria. A 
propósito, destacamos a criação e a formação de um grupo extremamente comprometido 
com esses preceitos; nessa dimensão, constrói-se o ambiente universitário focado na 
autonomia do estudante. 

Com o objetivo de assegurar que os cursos superiores de tecnologia mantenham os 
pressupostos e as interações que lhes conferem o diferencial, colaborando para 
caracterizar a formação do tecnólogo, torna-se fundamental o desenvolvimento de ações 
voltadas a empreendimentos identificados com práticas de atualização e com abertura 
para adaptações, em consonância com o contexto de mudanças e necessidades sociais.  

Ao pensarmos e ao adotarmos como foco a interdisciplinaridade, temos por objetivo 
propiciar na FATEC Tatuapé, ou seja, nos três cursos da área de infraestrutura 
implantados na unidade, Tecnologia em Controle de Obras; Tecnologia em Construção de 
Edifícios e Tecnologia em Transporte Terrestre e no Curso de Tecnologia em Gestão 
Empresarial (EaD), uma integração entre áreas específicas, de modo a beneficiar o corpo 
discente e a favorecer o trabalho docente em equipe.  

Nesse cenário, abordaremos como eixo central de trabalho: os gestores atuantes, os 
professores responsáveis por projetos interdisciplinares e consequentemente o 
envolvimento dos alunos ingressantes, os que estão em curso e os futuros egressos para 
disseminação desses resultados, tendo nesse projeto um recurso de ampliação de novos 
aprendizados em ambientes de educação tecnológica.  
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Esse movimento carrega e anuncia as necessidades reais da unidade de se apresentar 
perante a sociedade local, e também a forma de fortalecer os cursos oferecidos.  

Com isso, destacamos os itens a seguir conforme percepção da comunidade acadêmica. 

Quando perguntado:  

 

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

Levando em consideração a avaliação dos docentes, podemos considerar que este item 
foi avaliado como muito bom, porque pelo menos 80% dos docentes EAD e pelo menos 
90% dos docentes presenciais indicaram que ele é excelente ou muito bom.  

Levando-se em consideração a avaliação dos discentes, 30% a 40% dos discentes 
indicaram que ele é excelente ou muito bom. Dentre os técnicos administrativos pouco 
menos de 30% indicaram como excelente ou muito bom. 

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. Em relação ao técnico administrativo a avaliação regular pode estar 
associada a pouca divulgação dos trabalhos realizados pela congregação e sua atuação. 

 

Atuação da Direção da unidade 

Podemos considerar que este item foi avaliado como bom, porque pelo menos 50% dos 
docentes presenciais EAD e 100% dos docentes presenciais indicaram que ele é 
excelente ou muito bom.  

Levando-se em consideração a avaliação dos discentes, entre 40 a 58% dos discentes 
indicaram que ele é excelente ou muito bom e 10% avaliaram como insuficiente. Dentre 
os técnicos administrativos 56% indicaram como excelente ou muito bom. 

 

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 da Direção. 

 

Atuação da Secretaria Acadêmica 

Levando em consideração a avaliação dos docentes, podemos considerar que este item 
foi avaliado como muito bom, porque pelo menos 100% dos docentes EAD e presenciais 
indicaram que ele é excelente ou muito bom.  

Levando-se em consideração a avaliação dos discentes, 60% dos discentes presenciais e 
50% dos discentes EAD indicaram que ele é excelente ou muito bom. Dentre os técnicos 
administrativos pouco menos de 85% indicaram como excelente ou muito bom. 

Concluindo, é possível considerar este aspecto avaliado como muito bom o que é 
bastante satisfatório, principalmente porque a pesquisa revela a percepção dessas 
pessoas em relação ao item avaliado.  
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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 100% dos docentes EAD e presenciais 
indicaram que ele é excelente ou muito bom.  

Levando-se em consideração a avaliação dos discentes, 60% dos discentes presenciais e 
50% dos discentes EAD indicaram que ele é excelente ou muito bom. Dentre os técnicos 
administrativos pouco menos de 85% indicaram como excelente ou muito bom. 

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

 

Representatividade docente no colegiado dos cursos 

Levando em consideração somente a avaliação dos docentes, podemos considerar que 
este item foi avaliado como muito bom, porque em torno de 90% dos docentes EAD e 
presenciais indicaram que ele é excelente ou muito bom. 
 

Representatividade discente no colegiado dos cursos 

Levando-se em consideração a avaliação dos discentes, 50% dos presenciais indicaram 
que ele é excelente ou muito bom e pelo menos 30% dos discentes EAD avaliaram como 
insuficiente.  

Conclui-se que um dos motivos para esse resultado regular da avaliação pelos discentes 
EAD deve estar associado ao fato de não se sentirem representados no colegiado, uma 
vez que na modalidade não presencial os discentes encontram-se poucas vezes ao longo 
do curso. 

 
Estímulo da chefia à participação da equipe na tomada de decisões 

Podemos considerar que este item foi avaliado como regular, porque 40% dos técnicos 
administrativos indicaram que ele é excelente ou muito bom. 

A avaliação em relação à Gestão Administrativa foi considerada em alguns itens como 
muita boa, e em outros como regular. A seguir estão elencados alguns itens positivos e 
negativos relacionadas à gestão administrativa da Fatec Tatuapé. A CPA procura ao 
conduzir os processos de avaliação interna da unidade, de sistematização e de coleta de 
informações alinhar a gestão com a missão da Instituição e articular com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto Pedagógico Institucional (PPI). 

Itens Positivos  
- Implantação do: “Projeto Permanência e desenvolvimento de talentos profissionais” 
proposto pela Cetec/Cesu. 

- Atendimento da secretaria focada nos alunos e nas suas reais necessidades; 
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- Criação da CPA (Comissão Própria de Avaliação) com a atribuição de conduzir os 
processos de avaliação interna da instituição, de sistematização e de coleta de 
informações. 

- Atendimentos aos professores envolvendo: coordenação, direção e diretoria de serviço - 
trabalho coletivo para facilitar a vida do docente na unidade de ensino; 

- Participação dos docentes da unidade no evento: Tecnologias e Metodologias 
Educacionais para a Educação Profissional: Desafios e Perspectivas, no qual os docentes 
participaram de palestras e oficinas baseadas nas metodologias ativas; 

- Aulas de laboratório altamente relevantes e desafiadoras para o aprendizado (inserindo 
uso de metodologias ativas e com foco na interdisciplinaridade); 

- Projetos de iniciação científica e Trabalhos de Graduação realizados entre alunos e 
professores com foco na interdisciplinaridade; 

- Criação do Núcleo de Pesquisa em Cidades Sustentáveis (NUPECIDS) - núcleo 
responsável por desenvolver atividades de pesquisa, extensão e ensino relacionados às 
temáticas da cidade sustentável; 

- Publicações semestrais de alunos e docentes, de profissionais da comunidade interna e 
externa na revista da Fatec Tatuapé - REVISTA InSIET (Revista In Sustentabilidade, 
Inovação & Empreendedorismo Tecnológico) -  publicação semestral eletrônica da 
FATEC TATUAPÉ 

 

Itens Negativos 
- Dificuldades de atendimentos às necessidades básicas da unidade (compras de 
materiais de laboratório, móveis para auditório, cadeiras, computadores - desktop e 
laptops, data show); 

- Financiamento de projetos, custeios de viagens para docentes e discentes; 

- Dificuldades para acertos, acordos de cooperação nacionais e internacionais; 

- Dificuldades e esforço total da unidade para o vestibular, mas falta investimento de 
ações de real retorno, por parte da instituição, como anúncios em TV, jornal de grande 
circulação, metrô, marketing rápidos criados para dispositivos móveis; 

- Número reduzido de funcionários - trabalho realizado em três turnos. 

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. 

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 
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pavimentos mais térreo e dois subsolos. 

A IES possui 27 salas de aula, 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. 

Quanto a biblioteca, esta localiza-se também no primeiro pavimento e conta com um 
acervo de 663 títulos e 4.725 exemplares.  

Avaliação da Comunidade Acadêmica quanto a biblioteca indicam uma percepção 
positiva em linhas gerais conforme se observa nas Figuras 9.  

Tanto para Docentes quanto Discentes, os itens com pior avaliação foram “Automação do 
Sistema” e “Horário de Atendimento” juntamente com a “Qualidade e Atualidade do 
Acervo” que também conta com uma avaliação pouco positiva. 

Já o Conforto Térmico conta com avaliação negativa dos professores (aproximadamente 
30% de avaliação positiva) enquanto pelos alunos a avaliação positiva chega próximo aos 
60%. 
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Na avaliação por parte da comunidade acadêmica, no quesito infraestrutura física, 
conforme se observa abaixo, alguns itens negativos são comuns ao corpo Docente, 
Discente e Técnicos Administrativos. 
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Na percepção de professores, alunos e Técnicos Administrativos, o item elevadores foi o 
item avaliado de forma mais negativa. Exceção feita aos Discentes da modalidade EAD, 
provavelmente pelo baixo índice de uso visto que somente eventualmente estes tem que 
comparecer fisicamente na unidade. 

Em avaliação individual sobre cada espaço físico da unidade, observa-se nas figuras 
abaixo avaliação positiva de forma geral. 
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Em relação às salas de aula: 

 

 

 
 

Entretanto, na avaliação de Docentes e Discentes, as salas de aula apresentam avaliação 
bastante negativa nos quesitos Conforto Térmico com avaliações positivas de somente 
17,2% e 23,3% de Docentes e Discentes respectivamente.  

De forma similar o item Nível de Ruído também foi mal avaliado contando com respostas 
positivas de 13,8% e 13,5%.  

Tal percepção se justifica pela inoperância do sistema de ar condicionado que além de 
causar bastante desconforto durante o uso das salas, impossibilita o fechamento das 
janelas o que, como já citado acaba por elevar sobremaneira o nível de ruído nas salas. 

Em relação aos laboratórios: 
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Embora apresente boa avaliação na maioria dos itens, de forma bastante similar às salas 
de aula os laboratórios apresentam os itens Nível de Ruído e Conforto Térmico os 
quesitos pior avaliados. Obviamente, tal percepção se deve aos mesmos motivos 
identificados quanto às salas de aula. 

Já para os Técnicos Administrativos quando perguntado sobre as condições do local de 
trabalho, também seguem na mesma linha dos outros ambientes e classificam o Conforto 
Térmico e Nível de Ruído como os piores avaliados. 
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Entretanto, no caso dos Técnicos Administrativos, boa parte dos ambientes já não contam 
com sistema de climatização o que acaba por piorar a percepção nesses quesitos. 

Ainda quanto às instalações físicas, quando perguntado sobre o refeitório: 
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Limpeza/Conservação 

Iluminação 

Conforto Térmico 

Nível de Ruído 

Mobiliário e Equipamentos 

Acessibilidade 

Equipamentos de Segurança 

Técnico Administrativo 

Excelente	 Muito	bom	 Regular	 Insu@iciente	 Não	sei	responder	
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Conforto Térmico 

Nível de Ruído 

Mobiliário e Equipamentos 

Acessibilidade 

Discente Graduação Presencial 

Excelente	 Muito	bom	 Regular	 Insu@iciente	 Não	sei	responder	
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Novamente o Nível de Ruído foi o item com pior avaliação tanto dos Discentes quanto 
Técnicos Administrativos. Entretanto, enquanto o Conforto Térmico foi mal avaliado 
também pelos Discentes, os Técnicos Administrativos avaliaram de forma positiva. Já o 
quesito Limpeza/Conservação foi mal avaliado pelos Técnicos, que curiosamente é 
aparece pela primeira vez como item mal avaliado. 

Concluindo, de forma geral problemas com o ar condicionado e ruído, e os elevadores 
são os itens com a pior percepção por parte dos usuários e merecem especial atenção. 
Destaca-se também as avaliações pouco positivas da Biblioteca quanto ao acervo, 
horário de atendimento e automação do sistema que merecem análise mais aprofundada. 

Relevante destacar que na ocasião da aplicação dos formulários de pesquisa, a quase 
totalidade do sistema de ar condicionado estava ainda inoperante, fato que diverge da 
condição atual onde foi viabilizado a manutenção corretiva do sistema o que deverá 
proporcionar percepção mais positiva em futuras avaliações. 

Vale ainda observar que em alguns itens, respostas de pouca significância como por 
exemplo avaliação do refeitório pelos Discentes da modalidade EAD não foram 
consideradas. 

8. Planejamento e avaliação, especialmente em relação ao processo, resultado e 
eficácia de autoavaliação institucional 

Essa dimensão avalia como é desenvolvido o planejamento na Fatec Tatuapé e sua 
relação com o processo de auto avaliação.  

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:  
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Acessibilidade 

Técnico Administrativo 

Excelente	 Muito	bom	 Regular	 Insu@iciente	 Não	sei	responder	
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• Definição de espaço e infraestrutura física para a CPA; 

• Elaboração do Regulamento Interno aprovado na Reunião da Congregação de 
29/08/2016; 

• Pesquisa na comunidade acadêmica para desenvolvimento da declaração de 
Missão, Visão e Valores da Fatec Tatuapé; 

• 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 auto avaliação institucional pela comunidade 
acadêmica. 

 

Reuniões periódicas também são realizadas com objetivo de deliberar sobre os atos e 
ações da CPA conforme calendário abaixo: 
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Assim a condução do processo avaliativo foi conduzido de forma democrática e 
transparente contanto com a participação da comunidade acadêmica. 

Uma das primeiras etapas da CPA foi a definição da declaração de Missão, Visão e 
Valores da Fatec Tatuapé que contou com a participação ativa da Comunidade 
Acadêmica. Foram desenvolvidas através de questionários de pesquisa on line com o uso 
da ferramenta Survey Mokey para coleta e tratamento dos dados onde foram enviados 
questionários para Docentes, Discentes e funcionários administrativos no sentido de 
coletar as percepções e anseios de cada agente do processo. 

Quanto à aplicação dos questionários como parte do processo auto avaliativo, esta seguiu 
também a mesma metodologia utilizando a mesma ferramenta e foram aplicados entre os 
dias 18/01/2017 e 02/02/2017. 

Foram enviados questionários de forma individualizada com perguntas específicas para 
cada agente conforme quantitativos abaixo onde também se observa o número de 
respondentes:  

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun

20

26

21

28

20

27

17

12

Leganda:

1.	Elaboração	do	Regulamento	Interno	da	CPA	da	Fatec	Tatuapé;
2.	Publicidade	dos	atos	da	CPA;
3.	Declaração	da	Missão,	Visão	e	Valores	da	Fatec	Tatuapé;
4.	Outros	assuntos	de	interesse	geral	da	CPA.

1.	Apresentação	do	site	da	CPA;
2.	Deliberação	acerca	das	10	dimensões	definidas	pelo	SINAES;
3.	Divisão	prévia	de	tarefas	para	início	dos	trabalhos;

1.	Deliberação	sobre	adaptação	dos	modelos	de	questionários	
disponibilizados	pela	CESU	para	aplicação	na	Comunidade	acadêmica.	

1.	Definição	dos	indicadores	para	avaliação;
2.	Divisão	de	tarefas,	responsáveis	e	prazos;
3.	Deliberação	sobre	a	aplicação	ou	não	de	questionários	adaptados	para	
unidade.

1.	Eleição	de	representante	discente;
2.	Evolução	das	tarefas;																																																																																																									
3.	Resultados	preliminares	dos	questionários.

1.	Deliberar	sobre	versão	final	do	relatório	para	envio	ao	INEP																																																																																																									
2.	Deliberar	sobre	a	Metodologia	a	usar	na	eleição	de	representantes	de	
discentes

1.	Avaliação	de	resultados	da	Autoavaliação																																																																					
2.	Proposição	de	Ajustes

Reunião	Ordinária	-	pauta	a	definir

Reunião	
programada

Reunião	
Extraordinária

Reunião	
Ordinária

Calendário	de	Reuniões	CPA	Fatec	Tatuapé	2016/2017

Observações
2016 2017
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Respondente Convites Respostas 

Docente Presencial* 60 29 

Docente EAD* 60 07 

Discente Presencial 1250 207 

Discente EAD 302 48 

Técnicos Administrativos 09 09 
 

* Uma vez que existe na unidade Docentes que atuam nas duas modalidades, foi enviado e-mail para a totalidade dos 
Docentes com os dois links para questionário de Docente Presencial e Docente EAD devendo este escolher o link 
adequado, e em alguns casos preencher os dois questionários. 

	

Entretanto, ainda percebe-se um baixo nível de conhecimento da comunidade acerca da 
existência e mesmo atuação da CPA conforme se observa abaixo, especialmente entre 
os discentes. 

Quando perguntado:  

 

Você sabe o que é a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Fatec Tatuapé? 
 

 
 

 

89,7% 

10,3% 

Docente Graduação Presencial 

Sim Não 

100,0% 

Docente Graduação EAD 

Sim Não 

27,2% 

72,8% 

Discente Graduação Presencial 

Sim Não 

18,8% 

81,3% 

Discente Graduação EAD 

Sim Não 
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Isso denota que as ações de sensibilização empreendidas pela CPA se mostraram 
ineficientes e devem ser objeto de revisão para os novos ciclos avaliativos.	

9. Políticas de atendimentos a estudantes e egressos 

O objetivo dessa dimensão é detectar estratégias e ações institucionais de acesso, 
seleção e permanência de estudantes e acompanhamento aos egressos. 

 

Estratégias de Divulgação do Vestibular 

A Fatec Tatuapé tem utilizado diversas estratégias na divulgação dos dois últimos 
vestibulares, 2º semestre de 2015 e 1º semestre de 2016. 

A seguir as diferentes estratégias, promovidas pelos funcionários, professores e alunos 
da Fatec Tatuapé e um quadro contendo a relação de participação da unidade em 
eventos externos realizados entre janeiro a dezembro de 2016. 

 A divulgação e distribuição de material gráfico, cartazes e folhetos foram realizados em: 

ü Escolas Públicas Estaduais (41 escolas no 2º sem. de 2016); 
ü Escolas Técnicas (ETEC e SENAI); 
ü Escolas Particulares da região; 
ü Estações do Metrô Itaquera, Carrão e Palmeiras-Barra Funda; 
ü Igrejas, restaurantes e comércios da região; 
ü Centro de Apoio ao Trabalhador (Estação Barra Funda); 
ü Instituto Dom Bosco (Escola de Cursos Profissionalizantes). 

 
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, Whatszap, Instangram; 

66,7% 

33,3% 

Técnico Administrativo 

Sim Não 
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iv. Divulgação nos eventos da Unidade: “V Semana de Educação Tecnológica, 
Pesquisa, Extensão e Interação com o Mundo do Trabalho” 

v. Publicação do artigo “Transporte uma escolha que move” na Revista Centro Paula 
Souza, 54, p. 12, Set/Out 2016. 

vi. Aulas Preparatórias Gratuitas oferecidas pelos docentes da unidade (Professores: 
Fabio Secches Bueno, Franklin Valverde, Melina Hara, Gilder Nader, Ricardo 
Iannace, Renato Pereira Cruz, Maria Cristina Longuini Alves, Bianca Secches 
Bueno, Hebert dos Santos) aos sábados à comunidade externa. Aulas de Português, 
Inglês, Matemática, Química e Física, ministradas pelos docentes da Fatec Tatuapé, 
com exceção do Prof. Hebert, professor convidado. 

ü 05 Aulas oferecidas no 1º semestre de 2016 – 07/05, 21/05 e 04/06 das 8h30 às 12h00 e das 13h00 
às 16h30 

ü 09 Aulas oferecidas no 2º semestre de 2016 – nos dias 01/10, 08/10, 15/10, 26/10, 05/11 e 19/11 das 
9h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. 

vii. Reportagem sobre o Vestibular da Fatec vinculada na TV Cultura (16/11/16), e TV 
Globo no dia 17 de novembro de 2016. Ambas as matérias foram filmadas ao vivo 
na Fatec Tatuapé. 

Relação de participação da unidade em eventos externos para divulgação do 
vestibular - janeiro a dezembro de 2016 
	

EVENTOS DATAS 
Participação de um representante da FATEC Tatuapé em 
um Comitê Técnico Setorial Nacional que se realizará em 
Brasília 

14 e 15 de abril/2016 

Passeio Ciclístico da Fatec Tatuapé, no dia do Meio 
Ambiente 2016 

05 de junho/2016/2016 

Fórum de Profissões do Colégio da Policia Militar - Penha 02 e 04 de 
agosto?2016 

Participação de um representante da FATEC Tatuapé em 
um Comitê Técnico do SENAI - SP 

22 e 23 de 
setembro/2016 

Mundo SENAI 28 e 29 de 
setembro/2016 

Mostras de Profissões -  Etec Adhemar Batista Heméritas 04/10/2016 
Semana Tecnológica da Etec Martin Luther king 06/10/2016 
10ª Feira Tecnológica – FETEPS 2016 19 a 21 de 

outubro/2016 
Feira de Profissões da Etec Martin Luther king 22/10/2016 
Semana Tecnológica do SENAI Tatuapé – SEMATEC 2016 26 a 28 de 

outubro/2016 
Expo Instituto Dom Bosco 2016 29/10/2016 
NT Expo: Negócios nos Trilhos 08 até 10 

novembro/2016 
II - Feira De Educação e Empregos da Estação do Metrô 
São Miguel 

1911/2016 

Associação Atlética Acadêmica - Fatec Tatuapé 
Campeão Da I Liga Metropolitana Das Fatecs. 

 

Feira De Educação e Empregos da Estação do Metrô 
Penha 

03/12/2016  

 

 



	
	

 
www.fatectatuape.edu.br 

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

57 

 Relação de Eventos Realizados na Unidade 

EVENTOS PERÍODO 
Semana de Acolhimento ao aluno Ingressante - Acolhimento 
dos alunos ingressos com atividade multidisciplinares, 
palestras e apresentação de todo corpo docente, visando 
integrar o calouro as atividades e funcionamento da unidade. 

11 e 
12/02/2016 

Ciclo De Palestra  "Tópicos Especiais Em Transporte 
Terrestre" 

22/02/2016 

Workshop de Empreendedorismo e Inovação e projetos 
Inovadores – Visita Técnica ETEC ADHEMAR Batista 
Hemeritar- Desafio Inova Centro Paula Souza  

 23/02/2016 

Desafio Inova Cps - Visita Técnica - Etec Adhemar Batista 
Heméritas 

23/02/2016 

Colação de Grau 03/03/2016 
III - Encontro Tecnológico: Interação Ensino Tecnológico – 
Empresa 

12 e 
13/04/2016 

“A escrita sem segredos" - Oficina de Redação realizada na 
Fatec Tatuapé para alunos do ensino médio e interessados 
em geral 

1º sem/2016  

Mobilidade Urbana – Café com o LALT 14/04/2016 
Exposição de fotos: "A Linha Vermelha do Metrô" - Fatec 
Tatuapé 

junho de 2016 

Competição: “Concrebol” 16/04/2016 
Acolhimento aos ingressantes – Aula Inaugural 01 a 

05/08/2016 
Exposição Fotográfica intitulada: “Espaços e movimentos: 
marcos culturais na Linha Vermelha do Metrô” 

06 de junho a 
22 de agosto 

Colação de Grau 01/09/2016 
II - Semana Interna De Prevenção De Acidentes No Trabalho 03 a 05 de 

outubro/2016 
V - Semana Educação Tecnológica: Pesquisa, Extensão E 
Interação Com A Sociedade 

4 a 8/10/2016 

Competição: “Ponte de Macarrão” 8/10/2016 
Tecnologias e Metodologias Educacionais para a Educação 
Profissional: desafios e perspectivas 

24 e 
25/11/2016 

 

Políticas de Atendimento Acadêmico ao Estudante 

No ano vigente, muitas ações foram planejadas 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 pode ser respondida via celular. 
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Por outro lado a IES, preocupada com o tema, também, com o intuito de diminuir a taxa 

de evasão dos cursos, a CESU (Unidade de Ensino Superior) cria o projeto de 

permanência 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.  

 

Levantamento das principais ações implementadas na unidade com foco na 
permanência 

As ações mais importantes podem ser destacadas a seguir:  

a) Curso preparatório para o vestibular com as seguintes disciplinas oferecidas: 

matemática, química, física, português e redação. Essas ações tem o intuito de dar a 

oportunidade de candidatos carentes interessados em terem igualdade de condições 

para concorrer com alunos que já estão em melhores escolas, e, portanto, com mais 

chances de vencer a disputa por uma vaga no ensino superior. O aluno pode 

participar do curso no decorrer do semestre todos os sábados mediante a uma 

programação com aulas já estabelecidas pela direção. Esse programa já está no 

segundo semestre e aproveitamento dos estudantes no vestibular é animador.  

b) A direção da Instituição mantém também, um curso de matemática, denominado de 

nivelamento, em paralelo com a graduação, sendo que o ingressante pode atualizar 

seus conhecimentos que está disponível o ano todo, de segunda a sexta, mediante 

a uma grade horária fixa na pré-aula, reforçando e o aprendizado dessa disciplina. 

c) Recepção do aluno ingressante no momento da matrícula. Essa atividade consiste 

em atuar no momento em que o aluno ingressa na instituição, onde todos os alunos 

forma recepcionados por um grupo de professores e funcionários que depois da sua 

matrícula, o estudante e seus familiares são convidados a participar de atividades 

como fotografias para o facebook, assinatura no quadro de talentos da Fatec 

Tatuapé, participar de uma recepção com um cofee break e visita à unidade.  

d) Semana de acolhimento ao calouro que consistente em apresentar a unidade ao 

estudante pela direção, esclarecimento sobre o curso pelo coordenador, palestras 

sobre a profissão, utilização da plataforma de ensino: Moodle, SIGA e serviços da 

instituição disponíveis. 

e) A matriz curricular apresentada e em vigor está sendo estudada pelo colegiado do 

curso para adequações das ementas, bem como a atualização da bibliografia. Esse 

processo se iniciou em 2013, entretanto, ainda está em fase de estudo. A 
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atualização da matriz curricular do Curso de Construção de Edifícios e Controle de 

Obras busca a adequação no perfil do egresso às novas tendências científico-

tecnológicas. Além disso, procura-se uma adequação ao disposto no Catálogo de 

Cursos de Tecnologia, contribuindo para que haja um referencial público na área 

tecnológica. A CESU também participa dessa discussão procurando contribuir 

através do projeto de “permanência e desenvolvimento de talentos profissionais”, 

que tem por finalidade estudar as melhores práticas para que o aluno permaneça na 

instituição. As práticas vão desde o recebimento do aluno na IES até o 

desenvolvimento de atividades, estudo da matriz, programas de melhorias 

laboratoriais, salas de aula, conteúdos, etc. Enfim, criar elementos que possam 

melhorar a compreensão do aluno com relação ao aprendizado enquanto estudante.   

f) Visitas monitoradas aos laboratórios do curso com a realização de ensaios 

demonstrando a importância dessas ferramentas na formação do tecnólogo;  

g) 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; 

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

competências a serem desenvolvidas pelos alunos. Os resultado obtidos do  nível de 

competência dos alunos  encontram-se a seguir: 

 
Controle de Obras – Matutino 
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Controle de Obras – Noturno 

 
 

De acordo com os resultados obtidos, a seguir são apresentadas algumas ações 

recomendadas para o aprimoramento das competências elencadas: 

ü Visão de futuro – ação: Curso de planejamento estratégico; 

ü Resiliência - ação: Curso de planejamento resiliente nas organizações, curso de 
coaching que aborde: autocontrole, leitura corporal, análise do ambiente, empatia, 
autoconfiança e sentido para a vida; 

ü Trabalho em equipe – ação: Liderança, motivação e trabalho em equipe  

Comunicação; Dinâmicas de integração; Comunicação verbal e não verbal; 
Conflitos interpessoais e de grupo; Comunicação empresarial; 

ü Equilíbrio emocional – ação: Emoção e lógica; Lidando com o estresse; 

ü Gestão de tempo – ação: Exercícios práticos de gerenciamento de tempo e 
produtividade; Tecnologia e gestão do tempo . 

 

i) Oferecimento de oficina de para desenvolvimento de habilidades com 

miniaturização em papel mostrada através de uma oficina preparatória com oficina 

de representação gráfica em atividade com dobradura de papel; 

j) A unidade Fatec Tatuapé disponibiliza à comunidade interna e externa um curso de 

extensão e aperfeiçoamento na área de confecção de maquetes possibilitando 

assim, o desenvolvimento das habilidades técnicas e de sensibilidade com escalas 

e proporções relacionadas ao projeto de edificação; 

k) 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; 
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Além disso, a unidade abre as portas à comunidade interna e externa nas semanas 

tecnológicas para que o aluno conheça as pesquisas e estudos que estão em destaque 

no semestre propiciando a interação escola empresa para a comunidade acadêmica. As 

escolas da comunidade são convidadas para participar de palestras, seminários, mesas 

redondas stands e oficinas sobre diversos temas sempre procurando focar o mundo do 

trabalho. Existe também na unidade a promoção de projetos e parcerias e inovação 

tecnológica, SEBRAE e palestras técnicas, principalmente, com a participação das 

Escolas técnicas do Centro Paula Souza (ETECs) e as escolas mais carentes da região 

da grande São Paulo, na Zona Leste, e que estão no entorno da instituição. Na V 

Semana Tecnológica o SEBRAE Tatuapé, representado pela Profª. Silvana Menta 

ministrou aa palestra sobre “Empreendedorismo como opção de carreira”. 

- Projetos de iniciação científica e Trabalhos de Graduação realizados entre alunos e 

professores com foco na interdisciplinaridade 

- Criação do Núcleo de Pesquisa em Cidades Sustentáveis (NUPECIDS) - núcleo 

responsável por desenvolver atividades de pesquisa, extensão e ensino relacionados às 

temáticas da cidade sustentável; 

- Publicações semestrais de alunos e docentes, de profissionais da comunidade interna 

e externa na revista da Fatec Tatuapé - REVISTA InSIET (Revista In Sustentabilidade, 

Inovação & Empreendedorismo Tecnológico) -  publicação semestral eletrônica da 

FATEC TATUAPÉ 

- Implantação do: “Projeto Permanência e desenvolvimento de talentos profissionais” 

proposto pela Cetec/Cesu. 

- Aulas de laboratório altamente relevantes e desafiadoras para o aprendizado (inserindo 

uso de metodologias ativas e com foco na interdisciplinaridade); 

- Atendimento da secretaria focada nos alunos e nas suas reais necessidades; 

- Atendimentos aos professores envolvendo: coordenação, direção e diretoria de serviço 

- trabalho coletivo para facilitar a vida do docente na unidade de ensino; 

- Participação dos docentes da unidade no evento: Tecnologias e Metodologias 

Educacionais para a Educação Profissional: Desafios e Perspectivas, no qual os 

docentes participaram de palestras e oficinas baseadas nas metodologias ativas. 
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Detecção dos motivos da evasão 
De acordo com os levantamentos feitos pela equipe pedagógica do projeto de 

permanência e desenvolvimento de talentos, via telefone e atendimentos presenciais, os 

motivos da evasão são principalmente: 

1. Mudança no horário de trabalho  

2. Problemas familiares ou de saúde 

3. Alunos que não encontraram no curso aquilo que procuravam  como formação 

profissional   (objetivos do curso x perspectiva pessoal)  

4. Dificuldade em acompanhar as disciplinas do curso (geralmente dificuldade com 

as disciplinas de Cálculo e Física) 

 

Resultados permanência 2016-1 
Considerando-se a frequência dos alunos matriculados, até o presente momento, a 

permanência dos alunos ingressantes do 1º semestre de 2016 estão como indicado a 

seguir:  

Curso de Controle de Obras (matutino) 

 
 

Controle de Obras (noturno) 

 

80%	

20%	
frequentando	

não	frequentando	

77%	

23%	
frequentando	

não	frequentando	
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Os resultados ainda estão sendo compilado e em fase de análise e estudo, porém as 
análises prévias mostram que o aluno passou a se fixar mais na instituição e 
consequentemente diminuindo a taxa de evasão indicada nos anos anteriores. 

Empregabilidade do Egresso 

A Fatec Tatuapé mantem atualmente convênio com 60 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. 

No 2º semestre a Fatec Tatuapé ofereceu mais de 20 vagas de estágio voluntário. 

Comissão do Trabalho de Graduação 

A Comissão do trabalho de Graduação foi criada no segundo semestre de 2013, com o 
objetivo de criar regras para a apresentação dos trabalhos, bem como aprovar as linhas 
de pesquisa que os alunos têm interesse. 

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. 

Associação Atlética Acadêmica FATEC Tatuapé 

O órgão foi criado no primeiro semestre de 2014. 

Ações Realizadas 

- Festa de Integração entre os alunos da unidade, realizada dia 02 de setembro de 2016 
com o objetivo de arrecadar verbas entre para subsidiar parte do transporte ao 
InterFATEC 2016 – Itapetininga 

 - 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 

- A concessão de quadra do 3° Grupamento de Bombeiros de final de 2015 à novembro 
de 2016 de forma oficial. 

 - Participações de Campeonatos - Liga Metropolitana das FATECs  

- Participação do futsal masculino (e conquista do título) no torneio Liga Metropolitana das 
FATECs 

- Campeonato Interatléticas – Participação do futsal masculino, ficando 3º lugar na fase 
de grupos e eliminados na 1ª fase 

- Copa Intertléticas – Participação do futsal feminino e eliminação nas Quartas de final 

- Copa Interatléticas – Participação do futsal masculino 
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- 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. 
Embora diversas ações sejam implementadas e em curso em atendimento a essa 
dimensão a percepção da comunidade acadêmica ainda deixa a desejar conforme 
observa-se abaixo. 

Quando perguntado: 

 

Em relação às políticas de atendimento ao estudante, qual a sua avaliação quanto 
a: 
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Embora a percepção da comunidade deixe a desejar, observamos que os pontos mais 
críticos, são os de bolsas estudantis e de intercambio. Em comparação das respostas 

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

Programas de apoio pedagógico (monitoria, 
nivelamento, reforço do aprendizado) 

Apoio psicopedagógico 

Programa de apoio financeiro (bolsas) 

Programas de Intercâmbio 

Ciências sem Fronteiras 
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participação e convivência estudantil) 

Acompanhamento de Egressos (ex-alunos) 
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entre docentes e discentes do curso modalidade EaD, no indicativo Ciências sem 
Fronteira, nota-se que os docentes têm uma percepção mais positiva perante os 
discentes, talvez pelo fato de que o programa foi suspenso pelo Governo Federal, e o 
contato com o programa é mais evidente junto aos professores. O mesmo ocorrendo com 
o indicativo do Programa de Intercambio. Nesses aspectos a interferência da situação 
política do País, vetando ações mais decisivas da IES, pode ser a maior razão para os 
resultados. 

Os Programas de Apoio Pedagógico divergem na opinião apenas para os discentes do 
curso modalidade EaD, considerando que ao tipos de atividades descritas pelo Programa 
são basicamente de aplicação presencial na unidade, não tendo o alcance e 
disponibilidade on line para atender os alunos em curso modalidade EaD, podemos crer 
que os percentuais de resultados negativos ocorrem por tal.  

Os resultados para o corpo Técnico Administrativo pode ser um indicativo, quanto a 
diferentes setores de atuação dos funcionários. Uma vez que a área de atuação do 
funcionário não esteja ligada diretamente com a área acadêmica, é provável a falta de 
acesso as informações sobre as características dos pontos pesquisados. 

No que diz respeito à percepção sobre o item Acompanhamento de Egressos, o fato de o 
aluno formado não participar mais no dia a dia da unidade e a precariedade na 
distribuição da informação, pode remeter aos alunos freqüentes em curso, aos docentes e 
funcionários do administrativo um distanciamento sobre quais suportes são aplicados aos 
egressos. 

No tocante aos Programas de Apoio Pedagógico (monitoria, nivelamento, reforço do 
aprendizado), obteve-se os resultados com percepções em sua maioria como “excelente” 
e “muito bom” apontadas em 04 esferas das 05 totais.  

A busca da melhoria dos resultados pode ser alcançada levando a informação 
discriminatória dos assuntos apontados, fazendo com que a comunidade da IES obtenha 
conhecimentos do que se tratam os aspectos questionados. Podemos instituir cartilhas 
explicativas sobre os assuntos pertinentes à pesquisa, e ainda, a criação de um 
informativo interno publicado periodicamente em formato digital e/ou impressa.  

10. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social de continuidade 
dos compromissos na oferta da educação superior 

A preocupação nessa dimensão é com a sustentabilidade financeira da instituição e as 
políticas de alocação e captação de recursos.  

Nessa dimensão analisa-se os dados obtidos das respostas a uma questão da pesquisa 
CPA: 
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Em relação à sustentabilidade financeira qual a sua opinião em relação a: 

 

 
 

As respostas levaram em consideração os seguintes aspectos da sustentabilidade 
financeira: 

Aspecto 1 – Planejamento Institucional 

Quase a metade dos respondentes  (42,9%) indicam que a sustentabilidade financeira do 
Planejamento Institucional é muito boa. Com ainda são encontrados 28,6% indicando que 
é regular, podemos concluir que esse aspecto apresenta um bom desempenho financeiro. 

Aspecto 2 – Verba Mensal 

Esse aspecto apresenta valores menores que o anterior: 42,9% indicaram regular e 
28,6% indicaram insuficiente. Isso indica que o desempenho financeiro desse aspecto 
apresenta alguns problemas. 

Aspecto 3 – Compras 

Esse aspecto apresenta o maior valor em uma única resposta: 71,4% indicaram a opção 
regular, o que indica que o desempenho desse aspecto também apresenta alguns 
problemas. 

Aspecto 4 – Almoxarifado 

Mais da metade dos respondentes (57,1%) indicaram regular, enquanto os outros 
respondentes não souberam responder. Isso pode indicar que existe algum problema no 
desempenho financeiro desse aspecto, mas fica inconclusivo sem maiores detalhes. 

Para corroborar essas conclusões, podemos analisar o Plano de Gestão da Fatec 
Tatuapé 2016. Nesse documento são apresentados alguns itens negativos, sendo alguns 
deles relacionadas exatamente a sustentabilidade financeira: 
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• Dificuldade de atendimento às necessidades básicas da unidade (compras de 
materiais de laboratório, móveis para auditório, cadeiras, computadores – desktp); 

• Financiamento de projetos, custeio de viagens para docentes e discentes; e 

• Dificuldades e esforço total da unidade para o vestibular, mas falta investimento 
de ações de real retorno, por parte da instituição, como anúncios em TV, jornal de 
grande circulação, metrô, marketing rápidos criados para dispositivos móveis 

Portanto, apesar de não apresentar um desempenho financeiro ruim, existem alguns 
problemas que podem ser observados. 
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IV – Conclusão e Considerações Finais 

O presente relatório do ciclo avaliativo referente ao ano de 2016, 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 como pontos negativos destacados pela comunidade as questões 
ligadas às instalações físicas especialmente ruído, elevadores e conforto térmico. Cabe 
aqui também um comentário, que tais percepções deverão ser melhoradas nos ciclos 
avaliativos futuros visto a já contratação de manutenção corretiva do sistema de ar 
condicionado o que deverá incorrer em melhora significativa na questão conforto e ruído. 

 

 

 

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 


