
	
	

	



	
	

	
	
	

	
	
	
	



	



51,69%

92

48,31%

86

Q1 Qual afirmação, em seu

entendimento melhor reflete a Missão

(finalidade) da Fatec Tatuapé?

Respondidas: 178 Ignoradas: 0

Total 178

Promover formação

superior

tecnológica de

qualidade...

Formar

profissionais

capacitados e

preparados para ...

Opções de resposta Respostas

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.

Formar profissionais capacitados e preparados para os desafios do mercado de trabalho através do ensino e pesquisa, criando condições para o

desenvolvimento do setor produtivo e contribuindo para o desenvolvimento da sociedade.
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48,31%

86

51,69%

92

Q2 Qual afirmação, em seu entendimento

melhor reflete a Visão (onde pretendemos

chegar) da Fatec Tatuapé?

Respondidas: 178 Ignoradas: 0

Total 178

Ser reconhecida

como referencia em

educação

tecnológica no...

Ser reconhecida

como centro de

excelência no

ensino superior...

Opções de resposta Respostas

Ser reconhecida como referencia em educação tecnológica no segmento que atua, buscando a excelência na formação de seus profissionais,

seu desenvolvimento integral e a busca constante pela inovação.

Ser reconhecida como centro de excelência no ensino superior tecnológico buscando maior integração entre a comunidade acadêmica e o setor

produtivo, tornando-se referência de mercado.
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91,01% 162

2,25% 4

6,74% 12

Q3 Você acha que ética, responsabilidade

social, respeito, e comprometimento devem

representar nossos valores básicos?

Respondidas: 178 Ignoradas: 0

Total 178

nº Complemente a resposta caso deseje incluir outros valores Data

1 Sustentabilidade e preservação do Meio Ambiente 05/07/2016 20:26

2 Pesquisa, cultura e cidadania 04/07/2016 21:06

3 Se só tem perguntas afirmativas, creio que é só para constar nas estatísticas do estado 04/07/2016 15:28

4 Principalmente quando se falta em professores da instituição .... Que alguns não tem responsabilidade alguma

com os alunos, estão ali só para preencher cargo e receber o salario deles... Quando um professor coordenador

não tem capacidade de assumir que um aluno conseguiu algo pela faculdade, que não foi ele , mas a moral dele

em falar que foi ele que conseguiu fala mais alto.... Revejam esses conceitos pois a faculdade esta deixando seus

alunos ir embora ... E não atraindo seus alunos para que fiquem....

01/07/2016 12:42

5 Ética, responsabilidade social e ambiental, respeito, e comprometimento. 30/06/2016 12:31

6 profissionalismo e pró-atividade 29/06/2016 17:01

7 Sustentabilidade e motivação 29/06/2016 15:01

8 Ética, Sustentabilidade, Competência Profissional 29/06/2016 12:43

9 acrescento inovação 29/06/2016 12:37

10 Sim! Ainda, responsabilidade ambiental. 29/06/2016 12:32

11 Não sei dizer nesse momento.Os valores acima devem estar em todas as organizações.Creio que precisamos de

algo que nos diferencie.

29/06/2016 11:38

12 Acredito que os valores estão um pouco além, principalmente por conta do comprometimento que temos com a

sociedade. Na opinião estudantes de construção civil de um modo geral, impactam diretamente na vida

sociedade, pois suas obras ficarão inseridas no cotidiano dessa.

28/06/2016 21:33

Sim

Não

Complemente a

resposta caso

deseje incluir

outros valores

Opções de resposta Respostas

Sim

Não

Complemente a resposta caso deseje incluir outros valores
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