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I Identificação da FATEC: 

FATEC: Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira Ohl – FATEC Barueri 

CÓDIGO DO CPS: 209 

CÓDIGO E-MEC:  15757 

Representante Legal da IES: Diretor (a): Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro 

Endereço Completo: Avenida Carlos Capriotti, 123 

Bairro: Centro 

Município: Barueri 

Telefone: (11) 4198-3121 

 

II Atos Regulatórios 

ATO REGULATÓRIO 

Ato Regulatório:   
Prazo de 
validade:  

 

Tipo de documento:  Decreto No. Documento:  54465 

Data do Documento:  19/06/2009 
Data de 
Publicação:  

19/06/2009 pag. 20 DOE 
Seção I 

 

III Composição da Comissão Própria de Avaliação (CPA)  

A Comissão Própria de Avaliação da FATEC Barueri foi instituída pela Portaria nº 

170/2018, de 18 de outubro de 2018.  Com mandato até 18/10/2020. Possuindo a 

seguinte composição:  

NOME 
SEGMENTO 

REPRESENTATIVO 

Marcelo Eloy Fernandes Docente 

Oswaldo Soulé Junior Docente 

Kaique Fernandes da Silva Discente  

Luciano Leite Gustavo Técnico Administrativo 

Naline Belmiro Freitas Silva Técnico Administrativo 

Gilmar Araújo Pinheiro Sociedade Civil   
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1. INTRODUÇÃO  

Localizada na zona oeste da região metropolitana da Grande São Paulo, a 

uma distância de 26,5 quilômetros da capital, Barueri é um município que concentra 

grande número de empresas e indústrias multinacionais dos diversos setores de 

atividades, gerando riqueza para o município e entorno da região. 

Com infraestrutura de cidade inteligente, possui a totalidade de suas vias 

com pavimentação asfáltica de 99,9%, sua rede de água é de 420 quilômetros, 

abrangendo toda a área do município, e a extensão da rede de esgoto é de 270 

quilômetros.  Sua população fixa, segundo estimativas do IBGE no ano de 2019, é 

estima-se em 274.182 habitantes, e com população flutuante de aproximadamente 

170 mil pessoas. A população economicamente ativa, representa segundo dados da 

RAIS, cerca de 119 mil pessoas e seu colégio eleitoral, segundo dados do TSE em 

2018, aponta para 252.040 eleitores.  Dados do IBGE, 2017, apontam para um Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) no valor de 0,786 em escala de 0 a 1, e seu PIB 

per capita no ano de 2017 foi de R$ 177.747,83. 

Dada a condição de vanguarda e pujança que a cidade de Barueri evolui, 

e foco no atendimento para a formação de mão de obra de excelência para o entorno, 

foi fundada a Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira Ohl – FATEC 

Barueri, com a publicação do Decreto nº. 54.465, de 19/06/2009. 

A FATEC Barueri traz na sua missão a promoção da educação profissional, 

pública e gratuita, visando a formação do cidadão ético e responsável, capaz de atuar 

na construção do conhecimento e das suas estratégias sustentáveis e inovadoras, 

com vistas ao atendimento das demandas sociais e do mundo do trabalho. A sua 

visão coaduna com a melhoria da qualidade de vida e na consolidação da educação 

profissional de excelência por meio do desenvolvimento humano com foco no ensino, 

na pesquisa e na extensão. 

Atualmente a FATEC Barueri conta com Cursos Superiores de Tecnologia 

nas seguintes áreas do conhecimento: Gestão Empresarial na modalidade à 

distância, e na modalidade presencial os Cursos Superiores de Tecnologia em: 

Gestão de Recursos Humanos, Gestão da Tecnologia da Informação, Eventos, 
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Logística, Comércio Exterior, Transporte Terrestre e Design de Mídias Digitais 

oferecidos nos períodos matutino, vespertino e noturno.  

Buscando sempre a melhoria contínua nos seus processos de ensino e 

extensão à comunidade, a FATEC Barueri possui a crença na avaliação como 

instrumento de gestão. Entende-se que, por meio da avaliação, temos condições de 

reunir indicadores capazes de suscitar análises e discussões possibilitando definir 

planos de melhorias de forma continuada.  

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

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

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

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

diferentes dimensões institucionais, consolidadas em cinco eixos, sempre objetivando 

evidenciar os referenciais mínimos de qualidade exigidos pela excelência de ensino 

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

São Paulo vinculadas ao Centro Paula Souza. 

Por meio do desenvolvimento do presente relatório, serão apresentados os 

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

consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FATEC Barueri 

e em consonância com as diretrizes emanadas do Centro Paula Souza.  

Neste contexto, são apresentados os atos acadêmicos para os cursos 

citados anteriormente, com as suas respectivas portarias e publicação no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo: 

Curso Autorização 
Reconhecimento/ 

RENOVAÇÃO 
DATA 

CONCEITO 

referente à 

última visita 

ENADE 

Tecnologia em 
Comércio Exterior 

 

Renovação de 
reconhecimento pela 
Portaria CEE/GP nº 

418 

22/10/2014, 
publicada no 

D.O. de 
23/10/2014 

4 4 

Tecnologia em 
Gestão 

Empresarial 
modalidade EaD 

 

Reconhecimento pela 
Portaria CEE/GP nº 

404 

28/08/2017, 
publicada no 

D.O. de 
29/08/2017 

3 5 

Tecnologia em 
Gestão da 

Tecnologia da 
Informação 

 

Renovação de 
reconhecimento – 

Portaria CEE/GP nº 
69 

05/03/2018, 
publicada no 

D.O. de 
06/03/2018 

5 4 
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Tecnologia em 
Eventos 

 

Renovação de 
Reconhecimento 

Portaria CEE/GP nº 
180 

03/05/2019, 
publicada no 

D.O. de 
04/05/2019 

5  

Tecnologia em 
Logística 

 Reconhecimento 
Portaria CEE/GP nº 

305 

22/07/2019, 
publicada no 

D.O. de 
23/07/2019 

3  

Tecnologia em 
Transporte 
Terrestre 

 

Renovação de 
Reconhecimento pela 
Portaria CEE/GP nº 

355 

13/09/2019, 
publicada no 

D.O. de 
14/09/2019 

5  

Tecnologia em 
Design de Mídias 

Digitais 

Autorização pelo 
Processo 

1813/2018 do 
CEE/SP 

 12/04/2018, 
publicado no 

D.O de 
13/04/2018 

3  

Tecnologia em 
Gestão de 
Recursos 
Humanos 

Autorização pelo 
Processo 

1417372/2018 

 
05/10/2018, 
Publicada no 

D.O em 
11/10/2018 

3  

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS NA UNIDADE 
 

NÚMERO DE 
ALUNOS CURSOS 

Tecnologia em Comércio Exterior Vespertino 186 

Tecnologia em Comércio Exterior Noturno 239 

Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação 201 

Tecnologia em Eventos 201 

Tecnologia em Recursos Humanos 65 

Tecnologia em Design de Mídias Digitais 107 

Tecnologia em Logística 105 

Tecnologia em Gestão Empresarial (EaD) 53 

Tecnologia em Transporte Terrestre 180 

Total 1373 
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Para efeito de estatística deste relatório, foram considerados os docentes 

da FATEC Barueri conforme os índices da Tabela 1 (Titulação x Quantidade), 

relacionados a seguir: 

 
Tabela 1 – Titulação x Quantidade 

 

Titulação Quantidade % 

Doutor(a) 30 32,60 

Mestre(a) 46 50,00 

Especialistas 16 17,40 

Total 92 100% 
Fonte: CPA, 2019 

 

2. 2 METODOLOGIA 

Para contribuir com a organização da Comissão Própria de Avaliação de 

cada FATEC, o Centro Paula Souza, por meio da Área de Avaliação Institucional (AAI) 

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

que conforme o regulamento geral da CPA, artigo a finalidade:  

Art. 2º A CPA Central tem por finalidade contribuir com o planejamento, 

elaboração, coordenação e monitoramento da política de autoavaliação 

institucional, a ser executado pelas CPAs das FATECs por meio da 

organização da AAI, tendo como meio o WebSai, promovendo, no que 

couber, a interlocução com os órgãos de regulação, supervisão e avaliação. 

Assumindo como centro organizativo as atribuições que lhe competem de 

acordo com o art. 4º do regulamento geral da CPA. 

Art. 4º Compete a CPA Central  

I – Contribuir com o planejamento, orientação e monitoramento dos 

procedimentos da autoavaliação Institucional das FATECs; 

II – Utilizar os indicadores coletados nas unidades como instrumento de 

gestão, oferecendo subsídios para cada uma das áreas da administração 

central tomar as medidas corretivas; 

III – Elaborar o Relatório Global da Autoavaliação para os processos de 

recredenciamento institucional.  

IV – Elaborar o cronograma da autoavaliação para as FATECs, considerando 

o prazo de 31 de março de cada ano para o protocolo dos relatórios da 

autoavaliação no sistema e-mec do Ministério da Educação.  
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V – Avaliar, indicar possíveis ajustes e autorizar o protocolo dos relatórios das 

CPAs das FATECs no sistema e-mec. 

VI – Reunir-se ordinariamente duas vezes no semestre ou de forma 

extraordinária quando necessário.  

A CPA Central é composta por todas as áreas que possuem 

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

saber: 

EIXOS DIMENSÕES ÁREAS DE ENVOLVIMENTO 

 
 
I 

  
 
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

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

 
 
 
 
II 

Dimensão 1: Missão e Plano de 
Desenvolvimento Institucional 

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

Dimensão 3: Responsabilidade Social 
da Instituição 

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

 
 
 

III 

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

CESU- Unidade de Ensino Superior de 
Graduação  

Dimensão 4: Comunicação com a 
Sociedade 

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

Dimensão 9: Política de Atendimento 
aos Discentes 

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

 
 
 
 
 

IV 

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

 Dimensão 6: Organização e Gestão da 
Instituição 

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

Dimensão 10: Sustentabilidade 
Financeira 

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

 
 

V 
Dimensão 7: Infraestrutura Física 

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

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

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

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

monitoramento dos processos de avaliação interna, apresentando o 

projeto de autoavaliação Institucional que norteará todos os 

procedimentos de autoavaliação para a CPA Central em consonância 

com a equipe de Supervisão Regional das FATECs.  

2. apoiar os processos internos de avaliação; 

3. sistematizar e prestar informações relativas às políticas de 

autoavaliação institucional, solicitadas pelos Sistemas Federal e 

Estadual de Avaliação da Educação Superior, além de atender à 

demanda interna da Supervisão Regional e da CPA Central do Centro 

Paula Souza; 

4. constituir subcomissões de avaliação; 

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

uma das dez dimensões estabelecidas no artigo anterior; 

6. elaborar e analisar relatórios e pareceres, encaminhando-os a CPA 

Central; 

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

ou terceirizados do Centro Paula Souza, visando ao fornecimento de 

subsídios para elaboração, aperfeiçoamento, modificação da política 

de avaliação institucional; 

8. acompanhar, analisar e correlacionar os resultados da autoavaliação 

com os resultados dos alunos do Centro Paula Souza no ENADE, bem 

como em outros processos de avaliação; 

9. aprovar seu próprio regulamento. 

Parágrafo único. Os relatórios parciais e/ou finais da 

autoavaliação deverão ser elaborados com periodicidade 

anual, encaminhados para a CPA Central até o dia 30 de 

novembro de cada ano e protocolados até 31 de março de 

cada ano. Ficando disponíveis para serem apreciados pela 

comissão de especialistas designada pelo Conselho Estadual 

de Educação para a visita à Instituição em seu processo de 

recredenciamento, conforme dispõe a Deliberação do CEE 

160/2018.  
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2.1 Cronograma das atividades da CPA  

A partir desta estrutura a CPA da FATEC Barueri para cumprir o que lhe 

compete, durante o ano de 2019 elaborou o seguinte cronograma de trabalho:  

AÇÕES 
MESES 

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

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

  X X  X   X  X     

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

   X X    X X     

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

   X X    X X X    

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

     X  X X X     

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

     X  X  X X  

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

         X X X 

Elaboração do relatório a partir 
da devolutiva das áreas.  

          X X 

Envio do Relatório para a 
apreciação da CPA Central. 

           X     X X 

Divulgação dos resultados à 
comunidade acadêmica. 

          X      X X 

Conclusão do Relatório.                X       X 
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2.2 Sensibilização 

Segundo o SINAES, a autoavaliação possui como uma de suas etapas a 

sensibilização da comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada em relação 

à importância da participação desses atores no processo avaliativo. As ações de 

sensibilização buscam o envolvimento da comunidade acadêmica na construção da 

proposta avaliativa por meio da realização de reuniões, palestras, seminários, entre 

outros. Nesse sentido, a CPA da FATEC Barueri faz uso dos canais de comunicação 

disponíveis e de encontros com diferentes segmentos, tanto da comunidade interna 

quanto externa, para esclarecimentos de seus trabalhos, estimulando a participação 

crescente de indivíduos envolvidos e interessados no processo. Cabe ressaltar que 

as atividades de sensibilização estão presentes tanto nos momentos iniciais das 

atividades acadêmicas, quanto na continuidade das ações avaliativas, pois sempre 

haverá novos sujeitos iniciando sua participação no processo: sejam alunos, sejam 

membros do corpo docente, corpo técnico administrativo e comunidade externa. 

Na FATEC Barueri, as atividades de sensibilização são realizadas de forma 

contínua, mas com maior ênfase no mês que antecede a aplicação dos questionários, 

tendo em vista a conscientização da comunidade interna a respeito do ato de avaliar, 

sendo, por isso, uma das etapas mais importantes do ciclo auto avaliativo gerenciado 

pela CPA. 

Neste contexto, os objetivos das atividades de sensibilização na FATEC 

Barueri são: 

 Orientar a comunidade acadêmica acerca da necessidade e relevância 

da avaliação institucional; 

 Despertar o interesse da comunidade acadêmica para conseguir a 

adesão de todos a participarem efetivamente da avaliação institucional; 

 Chamar a atenção dos segmentos em um período específico da 

importância de se realizar a autoavaliação com consciência; 

 Informar a comunidade acadêmica sobre a importância da avaliação no 

cotidiano acadêmico, as dimensões a serem avaliadas e como ocorre o 

processo de avaliação;  
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 Envolver a comunidade acadêmica no processo de avaliação de modo 

que a mesma seja a mais ampla e participativa possível. 

2.3 Sujeitos da avaliação 

Conforme já mencionado nos itens anteriores, destaca-se que a principais 

atribuições e finalidade da autoavaliação busca ser: construtiva e formativa, neste 

contexto o SINAES busca ser permanente e envolver toda a comunidade acadêmica, 

desenvolvendo a cultura de avaliação na IES. Em decorrência deste envolvimento da 

comunidade como sujeitos da avaliação, todos passam a ficar comprometidos com as 

transformações e mudanças no patamar de qualidade. 

Desta forma, a FATEC Barueri, entende ser os seus sujeitos do processo 

avaliativo: o conjunto de professores, estudantes, técnico-administrativos, gestores, 

coordenadores de cursos, diretoria e os membros da sociedade cívil especialmente 

convidados e ou designados.  Abaixo, são apresentadas as tabelas 2, 3 e 4, que 

tratam dos participantes por categorias: discentes, docentes e técnico administrativos, 

respectivamente. 

Tabela 2 – Perfil de Alunos 

 

Fonte: Websai, 2019 
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Tabela 3 – Perfil Docente 

 

Fonte: Websai, 2019 

 

 

Tabela 4 – Perfil Técnicos Administrativos 

 

Fonte: Websai, 2019 
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2.4 Instrumentos de Coleta  

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

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

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

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

estatísticos. Sendo os instrumentos elaborados e preenchidos em formulários 

impressos de 1999 a 2012.  

A partir de 2010, os questionários deixaram de ser preenchidos em 

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

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

internet e o SAI passou a ser chamado de WebSAI.  

Para que as FATECs tivessem apenas um instrumento que pudesse 

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

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

reorganizou a elaboração dos Instrumentos que estão compostos da seguinte forma, 

conforme pode ser identificado na descrição do sistema WEBSAI.  

O sistema WebSAI é uma plataforma de avaliação institucional do Centro 

Paula Souza, que anualmente consulta toda comunidade escolar, alunos, professores, 

funcionários, pais de alunos, equipes de direção, das Escolas Técnicas Estaduais 

(Etecs) e Faculdades de Tecnologia do Estado (FATECs) para conhecer a satisfação 

e o atendimento de expectativas de toda essa comunidade. Os dados coletados por 

ela possibilitam analisar os principais processos de funcionamento das unidades de 

ensino do Centro Paula Souza, seus resultados, seu desempenho com o passar do 

tempo e o impacto na realidade social em que a instituição se insere.  

Para os indicadores da CPA da FATEC Barueri no ano de 2019, o 

instrumento segmentou os questionários por: alunos, docentes e técnico 

administrativo, e como tal, buscou mapear todas as 10 dimensões dentro dos 5 eixos 

avaliativos, conforme pode ser visto no Anexo 2 “Distribuição dos Dados da Pesquisa 

WEBSAI”.  

 



16 
 

 

 

2.5 Procedimentos para a coleta 

Para buscar entender os procedimentos que apoiaram esta comissão na 

coleta de dados para o desenvolvimento deste documento, a CPA da FATEC Barueri, 

indica as etapas realizadas nesta pesquisa como sendo: 

 Primeira Etapa – compreendeu a composição da Comissão Própria de 

Avaliação e planejamento das atividades a serem executadas no 

decorrer do primeiro e segundo semestres de 2019. 

 Segunda etapa – reunião geral com os componentes da CPA para 

designação das atividades específicas dos trabalhos e orientações 

gerais sobre a avaliação institucional. 

 Terceira etapa - definição das estratégias de sensibilização, bem como 

a confecção dos textos e distribuição peças comunicacionais que foram 

veiculados antes, durante e depois do processo de autoavaliação. 

 Quarta etapa – procederam-se reuniões setorizadas e elaboração do 

cronograma de atividades e infraestrutura necessária (laboratório de 

informática) para aplicação do questionário WEBSAI.  Vale destacar que 

a CPA da FATEC Barueri, disponibilizou o questionário de 09 de 

setembro de 2019 a 13 de outubro de 2019, para preenchimento para 

toda a comunidade acadêmica envolvida. 

 Quinta etapa – momento em que foram criados os critérios de análise 

dos dados coletados, bem como a definição de parâmetros estatísticos 

para os grupos de questões – setoriais, individuais e coletivas. 

 Sexta etapa – acompanhamento das pesquisas e posteriormente 

tabulação dos resultados apurados. 

 Sétima etapa – início da produção dos relatórios para a comunidade da 

FATEC Barueri e administração central. 

 Oitava etapa – revisão dos relatórios para ajustes na escrita do relatório 

da FATEC Barueri. 

 Nona segunda etapa – Reunião de encerramento dos trabalhos no 

primeiro e segundo semestres de 2019 e planejamento das atividades 

previstas para o próximo período. 
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2.6 Análise e Discussão dos dados da coleta 

No dia 22 de outubro de 2019 a AAI disponibilizou para todas a CPA os 

dados coletados. A partir dos dados coletados, e logo após a etapa a aplicação dos 

questionários e da coleta de dados, foi o momento em que se buscou estabelecer 

semelhanças, tendências e padrões relevantes dos indicadores apontados na 

pesquisa. Dois foram os tratamentos aplicados aos dados coletados na FATEC 

Barueri, sendo este o quantitativo e o qualitativo. O resgate dos dados quantitativos, 

foram feitos por meio das análises estatísticas dos eixos e dimensões indicados.  Os 

relatórios dos dados qualitativos serão confrontados com os dados estatísticos, 

buscando complementar e enriquecer o conhecimento das variáveis e aspectos 

focalizados. A análise e interpretação de todo o conjunto de informações coletadas e 

sistematizadas servirão não só para a elaboração do relatório descritivo da realidade 

da FATEC Barueri, mas principalmente, para a identificação das causas, tanto do 

funcionamento adequado quanto dos problemas detectados.  

Em momento futuro, os dados gerados das auto avaliações, gerarão 

relatórios que a posteriori servirão de base para a tomada de decisões estratégicas, 

visando o planejamento e ações de melhorias dos setores acadêmicos e 

administrativos. Para a coleta, análise e interpretação de dados, foram utilizados 

documentos institucionais, os dados gerados pelo WEBSAI na sua versão 2019, a 

coleta de sugestões ou de reclamações de forma espontânea e outras fontes 

necessárias à construção de um amplo processo de discussão e reflexão sobre as 

diversas especificidades e atividades institucionais que possam permitir o 

aprofundamento e a compreensão sobre as dimensões avaliadas. 

Vale destacar que o questionário de autoavaliação WEBSAI foi estruturado 

de forma a responder os objetivos dos eixos avaliativos e respectivas dimensões 

indicados pelo SINAES. Desta forma, o que se pretende, é gerar uma avaliação que 

tenha um caráter global, avaliando a FATEC Barueri em uma abordagem ampla, por 

meio de discussões com participantes com a finalidade de coletar expectativas e 

desejos da comunidade acadêmica e dos representantes da sociedade a respeito do 

papel e do futuro da FATEC Barueri.  A Instituição, a partir dos dados armazenados, 

realiza diversas análises que servirão de base para futuros encaminhamentos e ações 
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a serem executadas de imediato ou que requerem um planejamento de médio a longo 

prazo. 

2.7 Organização das medidas para composição do relatório 

A partir da análise e discussão da coleta dos dados já indicados, a 

Comissão Própria de Avaliação – CPA da FATEC Barueri, elaborou o relatório final do 

ciclo avaliativo do ano de 2019, contendo as ações desenvolvidas pela mesma, e 

tendo como base o eixo comum das dez Dimensões da Avaliação Institucional 

proposta pelo SINAES.  

Este relatório têm a finalidade de apresentar, à comunidade acadêmica, ao 

Ministério da Educação e a todos os interessados, o relato e a avaliação das principais 

ações e projetos executados na FATEC Barueri, buscando apontar as potencialidades 

e fragilidades identificadas pela Comissão Própria de Avaliação.   

Desta forma, os resultados obtidos desta avaliação serão sistematizados e 

organizados para permitir a FATEC Barueri, dois encaminhamentos distintos, 

conforme mencionado abaixo: 

 No curto prazo de tempo: fazer um diagnóstico da situação atual 

indicada pelos indicadores, com apontamento das correções e melhorias 

esperadas por todos os envolvidos no processo avaliativo; 

 Já no longo prazo, mapear as tendências e perspectiva do entorno a 

FATEC Barueri, buscando antecipar as tomadas de decisões em 

ambiente acadêmico e profissional. 

De forma, pormenorizada os itens 3, 4 e 5 deste relatório, trazem as 

análises dos indicadores com maior relevância, bem como as informações e ações 

previstas com base nessa análise. 

2.8 Devolutiva dos Resultados para os Segmentos   

A devolutiva dos resultados para os segmentos avaliados visa oportunizar 

e dar publicidade a toda a comunidade acadêmica dos resultados obtidos via WEBSAI 

no ano de 2019.  Para tal, a FATEC Barueri, utilizar-se-á dos diversos meios para 

publicação, tais como: redes sociais, murais, e-mail à comunidade acadêmica, 
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divulgação dos resultados na reunião de congregação, documentos informativos, 

impressos e eletrônicos, entre outros. Os resultados disponibilizados na forma de 

relatórios oficializam os dados coletados e analisados e serão posteriormente 

utilizados pelos gestores de cada curso na tomada de decisão bem como pelos demais 

segmentos da comunidade acadêmica. Os resultados também serão disponibilizados 

para os gestores da área administrativa visto que envolve questões relacionadas à 

infraestrutura, informática e setores de atendimento ao aluno. A divulgação dos 

resultados da autoavaliação ocorrerá por meio de:  

 Reuniões dos coordenadores de cursos e com os seus respectivos professores 

juntamente com a coordenadora do NAAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico, 

para devolutiva dos resultados obtidos; 

 Disponibilização de relatórios de autoavaliação na biblioteca da FATEC Barueri; 

  Confecção de boletins informativos e folders sobre autoavaliação institucional 

sejam em mídias impressas e/ou eletrônicas via site da FATEC Barueri; 

 Publicação na página principal do sítio da FATEC Barueri com notícias sobre 

os indicadores gerados do relatório de autoavaliação; 

 Afixação de cartazes em pontos estratégicos como quadro de avisos, biblioteca, 

sala dos professores; secretaria acadêmica, sala de estar dos colaboradores, 

etc.; 

 Publicação no site o link da CPA de todos os relatórios anuais, na sua forma 

geral e também estratificados pelas diversas percepções; 
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3. DESENVOLVIMENTO 

A análise dos resultados obtidos foi feita em reuniões da CPA nas semanas 

seguintes ao recebimento das planilhas geradas pelo WEBSAI em 2019.  Para tanto, 

foram elaborados gráficos e tabelas, sendo previsto um erro amostral de 6% e um 

índice de confiabilidade de cada questão de 95%. 

Por meio desses resultados, foram levantadas potencialidades e 

fragilidades para cada um dos 5 (cinco) Eixos, que consideraram as 10 (dez) 

dimensões propostas pelo SINAES. 

Para efeito de análise, as potencialidades foram aquelas que obtiveram 

mais de 75% das respostas como excelente ou muito bom; já as fragilidades são 

aquelas que obtiveram mais de 50% das respostas como regular ou insuficiente, e 

compilados neste relatório na forma sua forma sintética, nos itens 3 e 4 conforme 

indicado a seguir. 

Destaca-se que no item 4 deste relatório serão apresentadas as propostas 

de ações, de curto, médio e longo prazo para adequar os desvios observados, bem 

como, os indicadores a serem trabalhados em momentos futuros na FATEC Barueri.  

Dos indicadores analisados a seguir, surgiram as proposições de ações de 

melhoria contínua e que levaram em consideração, inclusive, os trabalhos de 

elaboração do PDI da Unidade para o período de 2018-2023 com revisão em 2019, 

para que as ações tivessem sinergia entre toda a comunidade acadêmica. 

A partir do exposto os resultados são apresentados nos itens destacados 

abaixo: 

Considerando os instrumentos da autoavaliação, estruturados a partir das 10 dimensões previstas no 

art. 3º da Lei nº 10.861 (SINAES), nesta parte do relatório, a CPA deverá apresentar as informações 

que foram coletadas, a partir da organização de 5 eixos, que articulam as 10 dimensões, conforme 

disposto na Nota Técnica INEP nº 065, como segue: 
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3.1 Planejamento e Avaliação Institucional Eixo 1:  

 
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 1   

EIXO 1 
Planejamento e 

Avaliação 
Institucional 

Dimensão 8 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

Considera-se a Dimensão 8 (Planejamento e Avaliação) do SINAES. O 

foco desse Eixo é a descrição e a identificação, por intermédio do 

documento Relato Institucional, dos principais elementos do processo 

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

CPA e aos demais documentos institucionais avaliativos do período que 

constitui o objeto de avaliação: 

1. Promover a Evolução institucional a partir dos processos de 

Planejamento e Avaliação Institucional; 

2. Institucionalizar o projeto/processo de autoavaliação institucional 

para atender às necessidades institucionais, como instrumento de 

gestão e de ações acadêmico/administrativas de melhoria 

institucional; 

3. Promover o processo de autoavaliação com participação da 

comunidade acadêmica; 

4. Promover a divulgação das análises dos resultados do processo 

de autoavaliação institucional e das avaliações externas para toda 

a comunidade acadêmica; 

5. Promover a elaboração do relatório de autoavaliação com 

resultados, análises, reflexões e proposições para subsidiar o 

planejamento e ações institucionais. 

Dado os itens apontados e a partir das análises quantitativas e 

qualitativas dos questionários aplicados pela CPA no mês de novembro 

do ano de 2019, percebe-se que os resultados direcionam a melhoria 
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das definições das metas e que servirão de base para o planejamento 

durante os próximos semestres, tanto entre os coordenadores de curso 

quanto a direção. Destaca-se que a amostra apresentada neste relatório 

tem base estatística representativa, apontando para indicadores de 

respondentes sendo: 90% do corpo docente, 66,97% do corpo discente 

e 100% de colaboradores administrativos da FATEC Barueri, conforme 

pode ser percebido e avaliado no gráfico 1, e detalhado os indicadores 

da dimensão 8 nos gráficos 2 e 3, conforme pode-se analisar a seguir. 

Fonte: WEBSAI, 2019 

 

Destaca-se que em relação ao Gráfico 2 - Dimensão 8 (Planejamento e 

Avaliação do corpo docente) que os índices apontam para plena 

satisfação dos docentes quanto ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e das ações dos dados de relatórios anteriores desta 

CPA, 
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Fonte: WEBSAI, 2019 
 

O mesmo pode se apontar para quanto a percepção do corpo técnico 

administrativo, visto que no gráfico 3 – Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação 

do corpo técnico administrativo abaixo, os apontamentos de excelência é pleno 

em relação ao Plano de Desenvolvimento Institucional e variando entre 

excelente e muito bom para a forma de coleta de dados deste indicador. 

 

Fonte: WEBSAI, 2019 

 

3.2  Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 
 

      Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 
      Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 
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EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 2 

EIXO 2 
Desenvolvimento 

Institucional 

 
Dimensões 1 e 3 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento 
Institucional 

A missão do Centro Paula Souza, a qual é compartilhada pela FATEC 

Barueri, está diretamente relacionada em “Promover a educação 

profissional pública dentro de referenciais de excelência, visando ao 

atendimento das demandas sociais e do mundo do trabalho”. 

Sua Visão está alicerçada em “Consolidar-se como centro de excelência 

e estímulo ao desenvolvimento humano e tecnológico, adaptado às 

necessidades da sociedade”. 

Nos indicadores que representam o eixo Dimensionamento institucional, 

os resultados obtidos pela aplicação do questionário CPA 2019, indicam 

de forma agrupada que 90% do corpo docente, 88% do corpo 

administrativo e 85% do quadro discente, na média, entendem que a 

FATEC Barueri promove ações que contemplam o eixo ora discutido, 

conforme pode ser identificado no Gráfico 4 – Indicadores agrupados da 

dimensão 1 abaixo. 

Fonte: WEBSAI, 2019 
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Neste ambiente, as principais diretrizes estratégicas consistem em 

aperfeiçoar continuamente os processos de planejamento, gestão e as 

atividades operacionais/administrativas mantendo a infraestrutura 

adequada com laboratórios e equipamentos didático-pedagógicos 

atualizados.  Fornecendo mão de obra qualificada para a região de 

Barueri e seu entorno.  Isso pode ser percebido em números e detalhado 

na forma dos Gráficos 5, 6 e 7 da Dimensão 1 (Missão e Plano de 

Desenvolvimento Institucional – Percepção dos docentes, discentes e 

corpo técnico administrativo), conforme podem ser vistos a seguir: 

Fonte: WEBSAI, 2019 

 

 

Fonte: WEBSAI, 2019 
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Fonte: WEBSAI, 2019 

 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

Com relação à responsabilidade social a FATEC Barueri está em plena 

consonância aos princípios éticos, missão e valores enaltecidos pelo 

CPS (vide gráfico 8 – Indicadores agrupados da dimensão 3).  Prova 

disso, são os indicadores quanto ao atendimento de pessoas com 

deficiência que apontam para mais de 90% dos docentes indicam sendo 

“excelente e muito bom”, já para os técnicos administrativos o indicador 

indicado apresenta resultado de 89%, dos entrevistados, conforme pode 

ser avaliado nos Gráficos 9 e 11 respectivamente. 

Já no quesito transferência de conhecimento da FATEC Barueri para a 

comunidade externa, avaliaram como excelente e muito bom 90% dos 

docentes e 68% dos discentes dos cursos avaliados de acordo com os 

gráficos 9 e 10 indicados a seguir. 
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Fonte: WEBSAI, 2019 

Fonte: WEBSAI, 2019 
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Fonte: WEBSAI, 2019 

Fonte: WEBSAI, 2019 

Quando analisado o item “33 – Prestação de serviços da FATEC para a 

Comunidades externa”, os indicadores beiram mais de 90% de 

“excelente e muito bom” na percepção dos técnicos administrativos, 

conforme indicado no Gráfico 11 – Dimensão 3 – Percepção do Corpo 

técnico administrativo.   Ainda na visão do corpo técnico administrativo 

os cursos de formação voltados para atender a comunidade externa são 

tidos como indicadores de destaque e prestígio para a FATEC Barueri. 

Neste contexto, tais indicadores apontam para projetos já 

institucionalizados na unidade e na robustez da imagem institucional que 
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a FATEC detém em toda a comunidade ao seu entorno.  Ainda na ótica 

da responsabilidade social, destaca-se a preocupação da unidade em 

oferecer uma oportunidade de ensino tecnológico gratuito de qualidade 

cumprindo com seu papel social e cuja atividade acima mereceu a 

atenção do Conselho Municipal da Juventude que incorporou o 

agendamento oficial do evento com o objetivo de torná-lo um programa 

de Política Pública para a cidade de Barueri e atuação da FATEC Barueri 

como membro do Órgão Gestor da Política Municipal de Educação 

Ambiental, além da moção de aplausos pelos 10 anos de serviços 

prestados à comunidade de Barueri e entorno. 

 

3.3 Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

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

EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 3 

Eixo 3 
Políticas 

Acadêmicas 
 

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

Ao analisar às questões relacionadas as Políticas para o ensino, pesquisa 

e a extensão, observamos nas respostas do corpo docente, discente e 

corpo técnico administrativo por esta CPA no ano de 2019, indicadores 

superiores a 80% e corroborado na visualização Gráfico 12 (Indicadores 

agrupados da dimensão 2). 

Neste cenário, e a partir das análises dos Gráficos 13 e 14 abaixo, pode-

se crer que está cumpre os seguintes requisitos de: promover ações 

acadêmico-administrativas relacionadas com às políticas de ensino para 

os cursos de graduação sob os aspectos: sistemática de atualização 

curricular, desenvolvimento/utilização de material didático-pedagógico, 

sistemática de implantação/oferta de componentes curriculares na 

modalidade semipresencial (quando previsto no PDI) e programas de 

monitoria.  Desta forma, promove ações acadêmico-administrativas para 

implantação, com autorização e amparo pelo Centro Paula Souza, de 
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cursos de pós-graduação lato sensu considerando os aspectos: 

aprovação nos colegiados da IES, acompanhamento e avaliação do 

desenvolvimento dos cursos. 

 

Fonte: WEBSAI, 2019 

Fonte: WEBSAI, 2019 
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Fonte: WEBSAI, 2019 

 

Fonte: WEBSAI, 2019 

 

Na mesma esteira, o Gráfico 15 – Dimensão 2 – Ensino, Pesquisa e 

extensão, percepção do corpo técnico administrativo, aponta para a 

promoção de políticas institucionais e ações acadêmico/administrativas 

para a pesquisa ou atividades de extensão, tecnológica, artística e 

cultural. Na percepção deste grupo, a FATEC Barueri, implementa 

políticas institucionais e ações de estímulo relacionadas à difusão das 
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produções acadêmicas: científica, didático-pedagógica, tecnológica, 

artística e cultural.  

Tais indicadores podem ser comprovados no Gráfico 15 acima com 

percentuais acima de 90% de “excelente” e “muito bom” em praticamente 

todo os seus questionamentos.  Desta forma, a FATEC Barueri, fomenta 

e institucionaliza os canais de comunicação interna e externa 

considerando os aspectos: acesso da comunidade externa às 

informações acerca dos resultados das avaliações institucionais. 

Institucionaliza política e ações de acompanhamento dos egressos em 

relação à sua atuação profissional nos seguintes aspectos: 

responsabilidade social e cidadania onde a IES está inserida, 

empregabilidade, preparação para o mundo do trabalho, relação com 

entidades de classe e empresas do setor, e por fim, institucionaliza ações 

de inovação tecnológica e propriedade intelectual, caso previstas no PPC 

e PDI e, caso não existam, insere-as no mesmo contexto regional. 

Dimensão 4 - Comunicação com a Sociedade 

Quanto à autoavaliação relacionada à comunicação com a sociedade, a 

maioria das questões avaliadas obteve uma aprovação entre 85 e 100% 

por docentes, discentes e técnicos administrativos, conforme pode ser 

visto no Gráfico 16 – Indicadores agrupados da dimensão 4.  A exceção 

se deu nas questões relacionadas à oportunidade de pesquisa e de 

extensão conforme pode ser visto no gráfico 16 abaixo.  Ainda na 

percepção dos docentes, a média de aprovação para a dimensão 4, é 

muito boa ficando com intervalo 70 a 80% de excelente e muito bom, 

apenas destacando que os itens “Editais de bolsas, intercâmbios e/ou 

oportunidades de pesquisa e extensão, acesso da comunidade externa 

às atividades desenvolvidas pela FATEC, sistema de informação interna 

(site, murais, jornais etc.), publicações nos murais e mídias sociais”, 

aparecem nesta pesquisa com percentuais na faixa de 25% de rejeição 

pelos discentes, na sua média geral, conforme pode ser visualizado nos 

gráficos 17, 18 e 19 deste item. 

Já buscando a melhoria contínua e visando alinhar as melhores práticas 

de comunicação com a sociedade a FATEC Barueri, vem desenvolvendo 

iniciativas inovadoras que visam ampliar o alcance e a abrangência da 
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comunicação, tanto interna quanto externa, através de mídias sociais, 

como: Newsletter com periodicidade bimestral, criação de Instagram 

institucional, canais institucionais no Facebook, bem como o Podcast 

disponível no Spotify e denominado #FatecTalks, que traz entrevistas e 

bate papo com os gestores e alunos sobre as demandas, oportunidades 

e mercado de trabalho dos cursos oferecidos pela FATEC Barueri. 

Fonte: WEBSAI, 2019 

Fonte: WEBSAI, 2019 
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Fonte: WEBSAI, 2019 

 

Fonte: WEBSAI,2019 
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Fonte: WEBSAI, 2019 

 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

Já em relação a política de atendimento aos discentes, a FATEC Barueri 

conta com Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPP) conduzido por um 

profissional com formação em psicopedagogia e militante no segmento. 

Foi apontado pelos usuários deste serviço que, quando necessários, são 

oferecidos atendimentos individualizados com o objetivo de identificar os 

motivos que dificultam o aprendizado do aluno e de apoiá-lo em situações 

de desenvolvimento pessoal, melhorando a sua performance. Além 

disso, todos os alunos que solicitam o trancamento ou cancelamento da 

matrícula, também passam pela coordenação e pelo NAPP, com o intuito 

de serem investigadas as possíveis causas da sua desistência, e até 

mesmo, de seja revertida essa situação. Aos representantes de sala, são 

disponibilizadas mensalmente reuniões denominadas “Café com a 

coordenação”, visando avaliar possíveis dificuldades de aprendizagem 

e/ou relacionamento entre discentes e docentes.  Tais iniciativas podem 

ser comprovadas pelos com acima de 80% de aprovação com indicadores 

de “excelente” e “muito bom”, conforme pode ser percebido no Gráfico 21 

– Indicadores agrupados da dimensão 9 e nos demais gráficos que 

seguem da dimensão apresentada. 

Fonte: WEBSAI, 2019 
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Fonte: WEBSAI, 2019 

Fonte: WEBSAI, 2019 

 

3.4 Eixo 4: Políticas de Gestão 

   
              Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

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

DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 4 
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Eixo 4 
Políticas 

de Gestão 

Dimensões 
5, 6 e 10 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Na apresentação do Gráfico 24 – Indicadores agrupados da dimensão 5, é 

nítido que o desenvolvimento das políticas de pessoal, da organização e 

gestão da FATEC Barueri, foi percebido por praticamente 90% dos 

respondentes, que o consideraram pleno ou totalmente adequado aos 

elementos do planejamento e da sustentabilidade financeira da unidade, 

de tal forma, que garanta seu pleno desenvolvimento de forma sustentável.  

Desta forma, as respostas geradas pelo questionário da CPA no ano de 

2019 e apresentadas nos Gráficos 25 e 26 na sua forma sintética apontam 

para esforços institucionais como: 

1. Buscar institucionalização da política de formação e capacitação 

docente considerando o incentivo/auxílio à: participação em 

eventos científicos/técnicos/culturais; capacitação (formação 

continuada); qualificação acadêmica docente e a devida divulgação 

das ações com os docentes; 

2. Consolidar a política de formação e capacitação do corpo técnico-

administrativo considerando o incentivo/auxílio para formação 

continuada; 

3. Manutenção da política de gestão institucional para o 

funcionamento da instituição, considerando os aspectos: 

autonomia e representatividade dos órgãos de gestão e colegiados; 

participação de professores, técnicos, estudantes e sociedade civil 

organizada; critérios de indicação e recondução de seus membros; 

realização e registro de reuniões;  

4. Alinhamento junto ao Pleito do Centro Paula Souza para que as 

fontes de recursos atendam ao custeio e aos investimentos em 

ensino, extensão, pesquisa e gestão, em conformidade com o PDI, 

alinhando-o com o planejamento financeiro (orçamento com as 

respectivas dotações e rubricas);  
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5. Acompanhamento do cumprimento, junto à diretoria de serviços e 

Centro Paula Souza, do plano de carreira docente e técnico-

administrativo. 

Fonte: WEBSAI, 2019 

Fonte: WEBSAI, 2019 
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Fonte: WEBSAI, 2019 

 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Quanto à organização e gestão da unidade, a percepção dos avaliados é 

muito positiva, fato apontado nos indicadores avaliados e corroborado nos 

Gráficos 27, 28 e 29, visto que no compito dos indicadores, cerca de 88% 

do corpo docente entende ser excelente e muito bom a participação da 

direção na resolução de conflitos, corroborado com índices de 80% quando 

avaliados questões relacionadas a atuação do colegiado da unidade e 82% 

de índices de “excelente e muito bom” em relação da atuação do NDE em 

todos os cursos. 

Destaca-se ainda como em desenvolvimento ações relacionadas a 

pesquisa e extensão e o incentivo a iniciação científica com índices de 63% 

e 45 de “excelente e muito bom” respectivamente. Neste ambiente, 

percebe-se a partir desta leitura, que o corpo docente identifica as ações 

de gestão e de liderança nas esferas da direção, coordenação e NDE dos 

cursos avaliados, conforme destacado nos gráficos 28 e 29 deste 

indicador. 

Na mesma esteira, na percepção dos discentes, quando questionados 

sobre o reconhecimento da equipe da direção como uma liderança capaz 

de coordenar e levar adiante as ações prioritárias desta unidade, os índices 

apontam para indicadores acima de 70% de “excelente e muito bom”, e 
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novamente aparecendo como destaque conforme pode ser vislumbrado no 

gráfico 28 abaixo. 

Já em relação ao corpo técnico administrativo, os indicadores na sua 

grande maioria apontam para a excelência; prova disso, são os dados 

apresentados no Gráfico 31 abaixo e que reportam percentuais de 90% de 

excelente e muito bom para a questão apoio e orientação do gestor 

imediato e de 90% de “excelente e muito bom” para indagações 

relacionadas a estímulo da gestão à participação da equipe na tomada de 

decisões. 

Fonte: WEBSAI, 2019 

Fonte: WEBSAI, 2019 
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Fonte: WEBSAI, 2019 
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Fonte: WEBSAI, 2019 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

A nossa sustentabilidade financeira tem um orçamento que é gerenciado 

pelo Centro Paula Souza, tendo a responsabilidade de suprir todas as 

necessidades da unidade com os pagamentos dos diversos prestadores 

de serviços, salários e todos os encargos trabalhistas, investimentos na 

infraestrutura e equipamentos. Existe verba destinada às despesas miúdas 

de pronto pagamento, suprindo as necessidades diárias e administrativa 

da FATEC Barueri.  Toda verba é orçada através do Plano Plurianual e 

aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo; esta verba é 

utilizada pelo Centro Paulo Souza para aplicação em todas as FATEC, a 

qual garante a operação financeira institucional.  No âmbito geral os atores 

entrevistados entendem que tal indicador traz a comunidade uma 

percepção na ordem de 60% de “excelente” e “muito bom”, fato 

corroborado na apresentação do gráfico 32 – Indicadores agrupados da 

dimensão 10, conforme abaixo indicado. 
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Fonte: WEBSAI, 2019 

Vale destacar, que para manutenção das necessidades de consumo é 

utilizado o recurso financeiro proveniente das despesas miúdas de pronto 

pagamento, tais como: materiais de limpeza, escritório, informática e 

pequenos reparos. Neste contexto, e a partir das respostas dos 

questionários da CPA em 2019, 87% dos respondentes entendem que os 

recursos financeiros são bem direcionados e aplicados com parcimônia 

para a gestão da unidade. 

 

3.5  Eixo 5: Infraestrutura Física 

  
Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 5 

Eixo 5 
Infraestrutura 

Física 
Dimensão 7 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

De modo geral, a dimensão “Infraestrutura Física” da FATEC Barueri, 

aparece “muito bem avaliada” por todas as categorias dos atores 

participantes neste processo, vide abaixo Gráfico 33 – Indicadores 

agrupados da dimensão 7. 

Nos índices gerados, fica evidente que tais resultados estão atrelados 

pela aproximação da atual gestão com os órgãos municipais 
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responsáveis, fato percebido pelos respondentes nesta CPA de 2019 

com indicadores acima de 90% de “excelente” e ou “ótimo”. 

Entretanto, destacam-se, a seguir, alguns pontos de fragilidade.  O 

quesito que apresentou maior destaque negativo refere-se aos preços 

praticados pela cantina, conforme pode ser visto na resposta à 

pergunta 83 do Gráfico 35 – Dimensão 7 – Discentes avaliando 

infraestrutura.  Na mesma esteira as categorias: técnico administrativo 

e auxiliar docente e discente, também avaliaram como regular a 

diversidade de opções de refeições e produtos alimentícios oferecidos 

pela cantina. Outro quesito de baixa aprovação, apontado pelas 

categorias: docentes e discentes, é o Wi-Fi e a qualidade e atualização 

do acerto bibliográfico da biblioteca da FATEC Barueri.  Tais itens 

foram considerados na média de “regular” para “ruim” conforme 

gráficos 34, 35 e 36 a seguir. 

 

Fonte: WEBSAI, 2019 
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Fonte: WEBSAI, 2019 

 Fonte: WEBSAI, 2019 
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Fonte: WEBSAI, 2019 
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4. ANÁLISE DOS DADOS E AÇÕES PROPOSTAS 
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FRAGILIDADES AÇÕES CORRETIVAS 

Oferecer diferentes situações para a 

superação de dificuldades dos estudantes, 

promovendo estratégias de recuperação da 

aprendizagem 

Rever de forma sistemática os processos 

de ensino e aprendizagem.  Buscar aplicar 

método colaborativo de aprendizagem, 

com uso de ferramentas ativas. Buscar 

métodos de recuperação do ensino e 

aprendizagem. 

POTENCIALIDADES APROVEITAMENTO E AMPLIAÇÃO 

Revisão dos planos de ação que possibilitam 

planejar as ações a partir da análise do 

cenário, alimentados por dados de avaliações 

atuais e anteriores 

 

Promover a divulgação das análises dos 

resultados do processo de autoavaliação 

institucional e das avaliações externas 

para toda a comunidade acadêmica 

Divulgação de informações de forma objetiva 

e periódica, tornando a absorção das 

informações mais efetiva. 

Incentivo à melhoria constante. 

Fornecimento de subsídios para a tomada 

de decisões 
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FRAGILIDADES AÇÕES CORRETIVAS 

Disseminação da cultura e da arte, bem como 

o desenvolvimento sustentável. 

Ampliar os canais para oficinas de artes, 

bem como propor a multidisciplinaridade 

entre conteúdos e cursos oferecidos na 

FATEC Barueri. 

POTENCIALIDADES APROVEITAMENTO E AMPLIAÇÃO 

Realização de reuniões periódicas para o 

estabelecimento de novas metas e 

reavaliação das já estabelecidas. 

Disseminação da informação e 

fortalecimento do trabalho colaborativo, à 

luz da Missão institucional. 

Orientação para que a proposta de ações e 

atividades venha acompanhada de uma 

justificativa alinhada ao PDI e PPC dos cursos 

oferecidos. 

Incentivo à reflexão e participação de 

atividades que promovam o apoio à 

diversidade acadêmica. 
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FRAGILIDADES AÇÕES CORRETIVAS 

Participação da comunidade externa no 

contexto institucional. 

Buscar aproximação e estreitamento com 

o arranjo produtivo local, de forma a 

beneficiar todo os atores envolvidos no 

processo acadêmico e profissional.  

POTENCIALIDADES APROVEITAMENTO E AMPLIAÇÃO 

Articulação de seu componente curricular 

com o Projeto Pedagógico do Curso 

Ampliar as contribuições geradas pelos 

NDEs de cada curso, com vistas à busca 

pela excelência nos PPC. 

Sistema de avaliação da aprendizagem Socializar entre a comunidade acadêmica 

as melhores práticas de avaliação, com a 

implantação das Tecnologias da 

Informação e Comunicação no processo 

de ensino e aprendizagem. 
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 FRAGILIDADES AÇÕES CORRETIVAS 

Aprimorar e aumentar o acesso da 

comunidade externa às atividades 

desenvolvidas pela FATEC. 

Ampliar os canais de comunicação além 

do âmbito da FATEC Barueri, alargar as 

parecerias com os órgãos municipais, 

sindicatos e associações do entorno.  

POTENCIALIDADES APROVEITAMENTO E AMPLIAÇÃO 

Programas de capacitação Docente e 

formação continuada 

Realização de Reuniões Periódicas 

focando no compartilhamento de boas 

práticas e discussão de novas estratégias. 
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FRAGILIDADES AÇÕES CORRETIVAS 

Cantina Avaliar como regular a diversidade de 

opções de refeições e produtos 

alimentícios oferecidos pela cantina, com 

preço ajustado ao público local. 
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WiFi Contratar serviço de internet que atenda a 

demanda para docentes, discentes e 

técnico administrativo. 

Qualidade e quantidade de obra em acervo da 

biblioteca 

Atualizar acervo bibliográfico, alinhando o 

conteúdo programático às melhores 

referências indicadas no PPC dos cursos 

oferecidos. 

POTENCIALIDADES APROVEITAMENTO E AMPLIAÇÃO 

Limpeza, Auditório, Áreas de 

acolhimento 

 

 

  



50 
 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

subsídios capazes de subsidiar à tomada de decisão e ao planejamento institucional, 

na busca de contínua melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e 

da gestão. Sendo, assim, um importante instrumento para a Direção. 

Esta comissão entende que a definição das estratégias de ação e a 

utilização de instrumentos avaliativos permitiram coletar, sistematizar informações e 

proceder a análises quantitativas e qualitativas, além de estabelecer um canal de 

comunicação entre todos os sujeitos da comunidade acadêmica.  Para a efetivação 

desse processo, a CPA contou com apoio da Direção, Coordenação e corpo técnico 

administrativo, tanto no que se refere à disponibilização de dados e informações, 

quanto à destinação de recursos técnicos necessários à realização dos trabalhos. O 

direcionamento desse processo de autoavaliação envolveu a análise das dez 

dimensões propostas pelo SINAES, que contemplam todos os aspectos da vida 

acadêmica, em seu caráter processual, histórico e social.  

As análises realizadas pela CPA indicaram que a FATEC Barueri tem 

atuado no sentido de garantir o cumprimento de sua missão institucional, bem como, 

cumprir as metas estabelecidas em seu Planejamento Institucional.  A Comissão 

entende que é imprescindível um trabalho amplo de disseminação das informações 

coletadas e dos encaminhamentos propostos nesse processo de auto avaliação para 

que toda a comunidade acadêmica, ciente das potencialidades e das fragilidades da 

instituição, possa consolidar e construir novos caminhos visando a qualidade do 

ensino na instituição.  

 

Barueri, 19 de dezembro de 2019. 

 

 

Comissão Própria de Avaliação 

Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira Ohl – FATEC Barueri 
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ANEXO 1 – FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DOS SETORES E PROPOSTAS DE MELHORIA  

D
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N
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FRAGILIDADES AÇÕES CORRETIVAS 

Nesta dimensão os resultados para os atores docentes não 

apresentaram pontos de fragilidades 

Sem apontamento para o indicador avaliado 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DISCENTE (QA) 

QA22 - Desenvolvimento sustentável Desenvolver projetos sociais/culturais que permitam a 

sociedade ter acesso ao Campus aumentando a divulgação. 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (QT) 

QT11 - Disseminação da cultura e da arte Desenvolver projetos sociais/culturais que permitam a 

sociedade ter acesso ao Campus aumentando a divulgação. 

POTENCIALIDADES APROVEITAMENTO E AMPLIAÇÃO 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DOCENTE (QD) 

QD20 - Formação de profissionais qualificados Incentivar o corpo docente ao aprimoramento contínuo tanto 

em nível de especialização, quanto em programas de 

mestrado e/ou doutorado. Desenvolver estratégias para 

fomentar a implantação de cursos de pós-graduação 

(especializações). 

QD21 - Disseminação da ciência, tecnologia e inovação, QD22 - 

Disseminação da cultura e da arte, QD23 - Disseminação de valores 

éticos e democráticos 

Desenvolver projetos sociais/culturais que permitam a 

sociedade ter acesso ao campus aumentando a divulgação. 
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QD26 - Coerência do PDI em relação à missão, QD24 - Inclusão 

social, QD27 - Contribuição de toda a comunidade para o 

cumprimento da missão, QD28 - Prática e difusão da missão 

Conscientizar o corpo docente sobre a importância da missão 

do CPS, e dos valores éticos e cidadão da FATEC Barueri. 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DISCENTE (QA) 

QA17 - Formação de profissionais qualificados Incentivar a qualificação docente por meio de participação 

em programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. 

QA18 - Disseminação da ciência, tecnologia e inovação, QA20 - 

Disseminação de valores éticos e democráticos 

Desenvolver projetos sociais/culturais que permitam a 

sociedade ter acesso ao Campus aumentando a divulgação. 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

QT10 - Disseminação da ciência, tecnologia e inovação, QT12 - 

Disseminação de valores éticos 

Desenvolver projetos sociais/culturais que permitam a 

sociedade ter acesso ao Campus aumentando a divulgação. 

QT13 - Inclusão social Oferecer minicursos/oficinas à comunidade (aproveitando 

principalmente a ociosidade no período vespertino) em 

parceria entre a Unidade, o arranjo físico local e as 

representações estudantis. 

QT15 - Cumprimento das metas do PDI, QT16 - Estímulo para 

conhecer e praticar a missão Institucional, QT17 - Estímulo para 

conhecer e contribuir para o cumprimento do PDI, QT18 - Relação da 

Missão e do PDI com a prática profissional. 

Dar publicidade a toda a comunidade acadêmica, para que 

todos os atores envolvidos possam replicar a missão e os 

valores indicados no PDI. 
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FRAGILIDADES AÇÕES CORRETIVAS 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DOCENTE (QD) 

QD37 - Atividades de pesquisa, QD38 - Atividades de extensão Estimular o corpo docente a prática da pesquisa e extensão 

acadêmica para melhoria da visibilidade profissional e 

acadêmica. 

QUADRO DE RESPOSTAS QUESTIONÁRIO DISCENTE (QA) 

QA34 - Práticas didático-pedagógicas dos professores Aumentar as práticas alinhas os métodos ativos de ensino e 

aprendizagem. 

QA38 - Incentivo à pós-graduação Plano de Carreira do CPS já encoraja formações continuadas 

como incentivo à pós-graduação. 

QA41 - Atenção dada aos alunos com dificuldade de acompanhar os 

conteúdos 

Promover cursos para o corpo discente que contemplem a 

temática sobre organização de estudos 

QA43 - Realização de projetos interdisciplinares, QA44 - Articulação 

entre as disciplinas (interdisciplinaridade) 

Buscar trabalhar no NDE e em colegiado de curso projetos 

que possam gerar interdisciplinaridade e articulação no 

curso. Revisar de forma constante o PPC para ajustar pontos 

de convergência entre os conteúdos programáticos. 

POTENCIALIDADES APROVEITAMENTO E AMPLIAÇÃO 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DOCENTE (QD) 
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QD33 - Articulação de seu componente curricular com o Projeto 

Pedagógico do Curso 

Avaliar alternativas de fornecedores, com foco na busca por 

opções de refeições para atendimento ao público acadêmico, 

com preço alinha a realidade do público consumidor. 

QD35 - Sistema de avaliação da aprendizagem, QD36 - Atividades 

de ensino, QD41 - Práticas didático-pedagógicas dos docentes 

Avaliar alternativas de aprendizagem, introduzindo ao PPC, 

novos métodos de aprendizagem. 

QD44 - Estágio supervisionado como espaço de formação 

profissional 

Viabilizar junto ao CPS a possibilidade de criação de vagas 

de estágio interno para alunos, principalmente do período 

matutino, criando opção aos cursos que permitam que os 

alunos trabalhem durante o curso; Vagas estando 

relacionadas aos projetos de formação acadêmica. 

QD45 - Como avalia a política de ensino, pesquisa e extensão tendo 

em vista a formação do perfil do egresso do curso. 

Implantar sistema de monitoramento de egressos no âmbito 

das coordenadorias. 

 QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DISCENTE (QA) 

QA30 - Atividades de ensino, QA45 - As metodologias de ensino para 

seu envolvimento e aprendizagem 

Empreender novas metodologias de ensino, privilegiando a 

realização de projetos práticos pelos alunos, nas empresas 

locais, por meio de parcerias firmadas 

QA46 - A transparência da comunicação no que se refere as 

informações da disciplina, QA47 - A manutenção de clima de respeito 

à diversidade de opiniões 

Buscar conscientizar os discentes, quanto ao seu papel na 

comunidade acadêmica e na sociedade. 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (QT) 
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QT37 - Participação dos técnico-administrativos nas atividades do 

ensino, QT39 - Participação dos técnico-administrativos nas 

atividades da extensão 

Propor atividades direcionadas às necessidades da equipe 

técnico administrativa com vistas suprir necessidades da sua 

operação diária. 
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FRAGILIDADES AÇÕES CORRETIVAS 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DOCENTE (QD) 

Nesta dimensão os resultados para os atores docentes não 

apresentaram pontos de fragilidades 

Sem apontamento para o indicador avaliado 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DISCENTE (QA) 

QA25 - Participação da comunidade externa no contexto institucional Envolver a comunidade discente em atividades colaborativas 

do curso, com vistas ao atendimento ao entorno da FATEC. 

POTENCIALIDADES APROVEITAMENTO E AMPLIAÇÃO 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DOCENTE (QD) 

QD29 - Atendimento de pessoas com deficiência A FATEC atende os requisitos da Lei número 13146/2015. 

QD30 - Transferência de conhecimento da FATEC para a 

comunidade externa 

Ampliar a oferta de cursos de curta duração já oferecidos 

pela unidade, aproveitando a expertise de toda a comunidade 

acadêmica. 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DISCENTE (QA) 

Nesta dimensão, os resultados para os atores discente não 

apresentaram pontos de potencialidades 

Sem apontamento para o indicador avaliado 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (QT) 

QT 34 - Interação entre a FATEC e a comunidade externa Envolve o corpo técnico administrativo nas atividades 

extensionistas geradas no decorrer do semestre.  Tornando 
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praxe a participação do quadro administrativo nos processos 

de treinamento, 

QT 35 - Ações voltadas para as questões sociais e ambientais Consolidar as ações socioambientais no âmbito da 

administração.  Formar agentes multiplicadores para replicar 

os bons resultados já alcançados. 
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FRAGILIDADES AÇÕES CORRETIVAS 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DOCENTE (QD) 

Nesta dimensão os resultados para os atores docentes não 

apresentaram pontos de fragilidades 

Sem apontamento para o indicador avaliado 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DISCENTE (QA) 

QA54 - Editais de bolsas, intercâmbios e/ou oportunidades de 

pesquisa e extensão 

Ação fora do âmbito da Unidade.  Buscar facilitar a 

comunicação e a publicidade dos atos. 

QA55 - O acesso da comunidade externa às atividades 

desenvolvidas pela FATEC, QA56 - Sistema de informação interna 

(site, murais, jornais etc.), QA58 - Publicações nos murais, QA62 - 

Mídias Sociais 

Utilizar de forma expressiva os canais digitais já amplamente 

citados, com base na busca da sinergia na forma de 

comunicar-se.  Dar publicidade das ações realizadas 

utilizando os representantes de classe como agentes no 

processo de multiplicação da informação. 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (QT) 
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Nesta dimensão, os resultados para os atores técnico administrativo 

não apresentaram pontos de fragilidades 

Sem apontamento para o indicador avaliado 

POTENCIALIDADES APROVEITAMENTO E AMPLIAÇÃO 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DOCENTE (QD) 

QD48 - Sistemas de informação da FATEC Buscar identificar as melhores práticas de gestão de software 

para facilitar processos administrativos rotineiros. 

QD49 - Concurso vestibular Ampliar as parcerias já existentes entre FATEC Barueri e as 

diversas secretarias do município de Barueri. 

QD50 - Resoluções dos Colegiados (Congregação ou Comissão de 

Implantação); Câmara de Ensino, Conselho Departamental ou 

NDE/Coordenadoria; Colegiado de curso) 

Dar publicidade dos editais, bolsas, processos, nos múltiplos 

canais de comunicação da unidade. 

QD51 - Editais de concursos, processos seletivos, bolsas, 

intercâmbios etc. 

Dar publicidade dos editais, bolsas, processos, nos múltiplos 

canais de comunicação da unidade. 

QD52 - Informações advindas da coordenação de curso, QD55 - 

Normas acadêmicas, legislação e calendários, QD56 - Eventos 

acadêmicos-científicos, QD57 - Site oficial da FATEC, QD58 - 

Publicações nos murais, QD59 - Boletins e informativos FATEC 

(Impressos ou por e–mail) 

Dar publicidade dos eventos, calendários e legislação.  

Ampliar a comunicação através de cursos de curta duração 

sobre eventos e atos institucionais e ou de legislação. Utilizar 

todas as mídias disponíveis a disposição da FATEC Barueri. 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DISCENTE (QA) 
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Nesta dimensão os resultados para os atores discentes não 

apresentaram pontos de potencialidades 

Sem apontamento para o indicador avaliado 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (QT) 

QT42 - Eventos que vão ocorrer na FATEC e envolvimento dos 

técnico-administrativos, QT49 - Eventos acadêmicos - científicos 

QT43 - Envolvimento do pessoal técnico administrativo no Concurso 

Vestibular 

Envolver a equipe técnico-administrativo no planejamento, 

organização e execução de eventos acadêmicos e de gestão. 

QT45 - Normas acadêmicas, legislação e calendários 

Promover reciclagem e treinamento profissional quanto a 

normas e legislação para a equipe técnica-administrativa. 

QT47 - Editais de bolsas e intercâmbios Fora do âmbito da Unidade. 

QT48 - Oportunidades de capacitação profissional 

Estimular a participação em programa de formação 

continuada do CPS (online) disponível para todos os 

funcionários, com oferta regular de cursos 

QT50 - Site oficial da FATEC 

Desenvolvimento de um novo site, trazendo informações 

atualizadas do âmbito acadêmico, com oferecimento de 

oportunidades para os cursos oferecidos pela unidade. 

QT51 - Publicações nos murais 

Amplificar as informações nos murais da FATEC Barueri, por 

meio de reuniões com os representantes de turma. 
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FRAGILIDADES AÇÕES CORRETIVAS 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DOCENTE (QD) 

QD 69 - Oportunidades de progressão/promoção Fora do âmbito da unidade. 

QD 70 - Critérios de Evolução Funcional Equalizar os canais de informação quanto aos critérios para 

a evolução funcional. 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (QT) 

QT 61 - Programas relacionados com a saúde do servidor, QT62 - 

Programas relacionados com prevenção às drogas e dependência 

química; 

Inclusão do tema na próxima Semana Pedagógica e na 

SIPAT e na comissão CIPA. 

POTENCIALIDADES APROVEITAMENTO E AMPLIAÇÃO 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DOCENTE (QD) 

Nesta dimensão os resultados para os atores docentes não 

apresentaram pontos de potencialidades 

Sem apontamento para o indicador avaliado 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (QT) 

QT63 - Acesso às ações de capacitação e aos programas de 

capacitação profissional 

Estimular a participação em programa de formação 

continuada do CPS (online) disponível para todos os 

funcionários, com oferta regular de cursos 

QT64 - Orientação para o exercício de suas atividades, QT65 - 

Aproveitamento de suas habilidades e competências para o cargo em 

exercício 

Buscar identificar habilidades e competências no corpo 

técnico-administrativo, bem como, treiná-lo para habilidades 

especificas do dia a dia. 
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QT66 - Satisfação com seu trabalho, QT67 - Coerência entre seu 

trabalho e as atribuições de seu cargo 

Buscar trabalhar fatores como meritocracia e 

reconhecimento.  Implementar modelo colaborativo de 

trabalho entre pares de função. 

QT68 - Apoio e incentivo à qualificação profissional por meio da 

realização de cursos formais 

Aproveitar a expertise acadêmica já existente na FATEC 

Barueri para fomentar novos cursos a equipe técnico-

administrativa. 

QT69 - Representatividade dos Técnicos-administrativos nos 
Colegiados da unidade e dos cursos 

Ampliar o envolvimento e a participação dos técnicos nas 

decisões administrativas da unidade. 
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FRAGILIDADES AÇÕES CORRETIVAS 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DOCENTE (QD) 

QD76 - Oportunidades de Pesquisa e Extensão Incentivar o desenvolvimento de projetos de pesquisa por 

meio de parcerias com empresas e órgãos públicos 

QD79 - FETEPS Fora do âmbito da unidade. 

QD80 - Programa de Iniciação científica (PIBIC) Criar/Aumentar oferta de possibilidades de iniciação na 

FATEC Barueri.  Buscar ofertas do CPS: PIBITI-CPS 

(Iniciação Tecnológica); PIBITI-CNPq (Iniciação 

Tecnológica); PIBIC CNPq; PIBIC‐EM CNPq (Iniciação 

Científica Júnior).  

QD82 - INOVA Paula Souza Melhorar a divulgação do papel e das atividades do INOVA 

na unidade.  Buscar parcerias de inovação no entorno da 

unidade, bem como com o arranjo produtivo local. 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DISCENTE (QA) 

QA63 - Programas de apoio pedagógico (monitoria, nivelamento, 

reforço do aprendizado) 

Ampliar as ações já realizadas como disciplinas de 

nivelamento (matemática, idiomas, etc.) e monitorias 

QA64 - Programa de apoio financeiro (bolsas), QA65 - Programas de 

Intercâmbio e bolsas de mobilidade 

Fora do âmbito da Unidade. 
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QA66 - Estímulo a organização estudantil 

Promover cursos para o corpo discente que contemplem a 

temática sobre organização de estudos 

QA69 - Resolução dos conflitos baseada no diálogo e na negociação, 

QA70 - Estímulo e apoio no desenvolvimento das resoluções de 

situações problemas 

Efetuar reuniões com o colegiado de curso para avaliar 

questões de conflito e buscar soluções entre os pares 

acadêmicos, trazendo o aluno para o centro do conflito.  

Buscar agir como mediador, trazendo as partes envolvidas 

para o diálogo. 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (QT) 

Nesta dimensão os resultados para os atores técnico-administrativos 

não apresentaram pontos de fragilidades 

Sem apontamento para o indicador avaliado 

POTENCIALIDADES APROVEITAMENTO E AMPLIAÇÃO 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DOCENTE (QD) 

QD75 - Atuação do colegiado de curso (Ex: Conselho Departamental, 

NDE – Núcleo Docente estruturante/Coordenadoria; colegiado de 

curso) QD77 - Representatividade docente nos Colegiados da 

Unidade QD78 - Representatividade docente nos Colegiados de 

curso 

Dar e receber feedbacks do NDE quanto a propostas da 

percepção dos colegas no processo de melhoria contínua 

dos cursos. 

QD81 - Programa de Estágios 

Viabilizar junto ao CPS a possibilidade de criação de vagas 

de estágio interno para alunos, principalmente do período 

matutino, criando opção aos cursos que permitam que os 
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alunos trabalhem durante o curso; Vagas estando 

relacionadas aos projetos de formação acadêmica. 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DISCENTE (QA) 

Nesta dimensão, os resultados para os atores discente não 

apresentaram pontos de potencialidades 

Sem apontamento para o indicador avaliado 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO TECNICO-ADMINISTRATIVO (QT) 

QT71 - Apoio e orientação do gestor imediato 

Ampliar as práticas já existentes de orientação e 

aconselhamento de carreia a equipe técnico-administrativa 

pelo superior imediato. 
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FRAGILIDADES AÇÕES CORRETIVAS 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DOCENTE (QD) 

QD90 - Cantina Avaliar alternativas de fornecedores, com foco na busca por 

opções de refeições para atendimento ao público acadêmico, 

com preço alinha a realidade do público consumidor. 

QD106 - Qualidade e atualidade do acervo, QD107 - Disponibilidade 

da bibliografia básica (número de exemplares por título) 

Aumentar o fluxo de reposição de acervo segundo as novas 

revisões dos PPCs. 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DISCENTE (QA) 

QA79 - Secretaria acadêmica 

Dar publicidade a serviços disponíveis no sistema SIGA, bem 

como buscar horários alternativos para atendimento ao 

público acadêmico. 

QA80 - Espaços de convivência 

Mobiliar os espaços de convivência e áreas comuns da 

unidade. 

QA81 - Serviços de segurança Buscar implantar sistemas de controle de acesso a unidade. 

QA83 - Cantina 

Avaliar alternativas de fornecedores, com foco na busca por 

opções de refeições para atendimento ao público acadêmico, 

com preço alinha a realidade do público consumidor. 

QA86 - Iluminação/ Ventilação 

Atualizar os equipamentos de iluminação e ventilação que se 

encontram em final de vida útil 
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QA87 - Mobiliário e Equipamentos 

Substituir mobiliário dos laboratórios de informática já em 

final de vida útil. 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (QT) 

QT79 - Serviços de segurança Buscar implantar sistemas de controle de acesso a unidade. 

QT82 - WiFi 

Aumentar a banca de internet para atendimento ao público 

específico. 

QT83 - Cantina 

Avaliar alternativas de fornecedores, com foco na busca por 

opções de refeições para atendimento ao público acadêmico, 

com preço alinha a realidade do público consumidor. 

QT102 - Automação do sistema 

Atualizar de forma gradativa os equipamentos dos 

laboratórios já defasados em tecnologia. 

QT103 - Qualidade e atualidade do acervo, QT104 - Disponibilidade 

da bibliografia básica (número de exemplares por título) 

Manter o fluxo de reposição de acervo segundo as novas 

revisões dos PPCs. 

POTENCIALIDADES APROVEITAMENTO E AMPLIAÇÃO 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DOCENTE (QD) 

QD87 - Espaços de convivência, QD88 - Serviços de segurança 

QD89 - Serviços de limpeza, QD92 - Limpeza/Conservação 

Ampliar a filosofia 5S nas áreas de convivência, segurança e 

conservação, tal qual já aplicado nas salas de aula.  

QD93 - Iluminação/ Ventilação 

Ampliação dos pontos de iluminação externa e interna na 

FATEC.  Buscar substituir as lâmpadas comuns por LED. 
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QD94 - Mobiliário e Equipamentos (áudio visual e multimídia) 

Renovar o mobiliaria e equipamento utilizados pelos 

docentes. 

QD97 - Limpeza / Conservação 

Ampliar a filosofia 5S nas áreas de convivência, segurança e 

conservação, tal qual já aplicado nas salas de aula.  

QD101 - Iluminação/ Ventilação 

Ampliação dos pontos de iluminação externa e interna na 

FATEC.  Buscar substituir as lâmpadas comuns por LED. 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DISCENTE (QA) 

QA82 - Serviços de limpeza 

Ampliar a filosofia 5S nas áreas de convivência, segurança e 

conservação, tal qual já aplicado nas salas de aula.  

QA85 - Limpeza/Conservação 

Ampliar a filosofia 5S nas áreas de convivência, segurança e 

conservação, tal qual já aplicado nas salas de aula.  

QA91 - Iluminação/ Ventilação 

Ampliação dos pontos de iluminação externa e interna na 

FATEC.  Buscar substituir as lâmpadas comuns por LED. 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (QT) 

QT76 - Sala dos professores 

Ampliar a filosofia 5S nas áreas de convivência, segurança e 

conservação, tal qual já aplicado nas salas de aula.  

QT78 - Espaços de convivência 

Ampliar a filosofia 5S nas áreas de convivência, segurança e 

conservação, tal qual já aplicado nas salas de aula.  

QT80 - Serviços de limpeza 

Ampliar a filosofia 5S nas áreas de convivência, segurança e 

conservação, tal qual já aplicado nas salas de aula.  
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QT85 - Iluminação/ Ventilação 

Ampliação dos pontos de iluminação externa e interna na 

FATEC.  Buscar substituir as lâmpadas comuns por LED. 
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FRAGILIDADES AÇÕES CORRETIVAS 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DOCENTE (QD) 

QD15 - Promoção de estratégias de recuperação da aprendizagem Incentivar o uso de monitorias, e grupos de estudos. 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DISCENTE (QD) 

QA14 - Organização e tempo dedicado para os estudos, leitura e 

revisão de conteúdos aprendidos. 

Ensinar técnicas de estudo e leitura para organização do 

tempo 

QA15 - Participação em sala de aula Ampliar o uso de metodologias ativas. 

POTENCIALIDADES APROVEITAMENTO E AMPLIAÇÃO 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DOCENTE (QD) 

QD8 - Conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) Permite que o docente tenha alinhamento entre a disciplina 

com o curso e as estratégias da unidade. Tais discussões 

podem ser ampliadas dentro dos grupos de coordenadoria e 

no Núcleo Docente Estruturante de cada curso. 

QD9 - 9 - Promove articulação da disciplina com outra disciplina o 

curso 

Ampliação ocorre difundindo o PPC do curso e discutindo a 

integração das disciplinas dentro deste. As articulações das 

disciplinas no curso permitem aos discentes compreender a 

construção e necessidade de conhecimento dentro da matriz 

curricular. 
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QD10 - Realiza preparação prévia na organização das atividades 

desenvolvidas na disciplina. 

Ampliar as discussões nos grupos de coordenação e de 

NDE, bem como a troca de experiências acadêmicas no 

âmbito das semanas de planejamento. 

QD11 - Utiliza estratégias de ensino (metodologias) que favorecem o 

interesse, envolvimento e a aprendizagem dos estudantes? 

Ampliar oferta de treinamento em metodologias ativas no 

âmbito da CPS. 

QD12 - Procura desenvolver uma comunicação transparente, 

mantendo os estudantes bem informados sobre tudo o que se refere 

à sua disciplina? 

Utilizar como boa prática a apresentação do Plano de Aula 

logo no início das atividades das disciplinas, bem como, a 

discussão em início do semestre do “contrato pedagógico”. 

QD13 - Na condução da (s) disciplina (s) /turma (s) foi mantido um 

clima de respeito à diversidade de opiniões? 

O ambiente de respeito proporciona a transparência e 

valorização dos princípios éticos em ambiente educacional. 

Q14 - Você Prepara as avaliações utilizando múltiplos instrumentos 

e objetivando diagnosticar a necessidade de aprendizagem dos 

estudantes. 

Ampliar oferta de treinamento em metodologias de avaliação 

e aprendizagem no âmbito da CPS. 

QD18 - As devolutivas das avaliações que realizei (provas, trabalhos, 

exercícios, entre outros) contribuíram para melhorar o desempenho 

dos estudantes? 

Aproveitar o momento da devolutiva das avaliações para 

refletir como foram construídas as respostas, com o objetivo 

de construir base solida de argumentação. 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DISCENTE (QA) 

QA8 - Você sabe o que é o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) da sua instituição de ensino? 

Ao conhecer o PDI o discente entende o seu papel e a 

relação de todos os atores envolvidos no ambiente 

acadêmico. 
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QA9 - Frequência às Aulas Ampliar o uso de métodos de aprendizagem que tornem o 

ambiente mais aprazível aos discentes. 

QA10 – Pontualidade Elucidar as discentes a logico de construção das aulas, para 

que este possa acompanhar na sua plenitude. 

QA11 - Qualidade das atividades/exercícios/trabalhos apresentados Reforçar a relação entre o saber e o fazer no processo de 

aprendizagem. 

QA16 - Convívio acadêmico (integração, trabalho em equipe, 

respeito à diversidade, proatividade) 

Através de atividades lúdicas e culturais, que busquem 

ampliar e melhorar convívio acadêmico entre os diversos 

atores acadêmicos. 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (QT) 

QT8 - Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

da sua instituição de ensino? 

Permite que ao técnico administrativo entender o seu papel 

dentro do cenário estratégico da unidade. 

QT107 - Divulgação das ações desenvolvidas e do relatório de 

avaliação do ano anterior 

Em reuniões setorizadas com os gestores administrativos, 

apresentar as ações que foram executadas para atender as 

demandas anteriormente apresentadas. 
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FRAGILIDADES AÇÕES CORRETIVAS 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DOCENTE (QD) 

QD65 - Programa de apoio financeiro (bolsas)  

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DISCENTE (QA) 

QA64 - Programa de apoio financeiro (bolsas)  

QA66 - Estímulo a organização estudantil, QA68 - Estímulo à 

frequência no ambiente escolar,QA67 - (Espaço para participação e 

convivência estudantil) 

Estimular atividades coletivas que envolvam alunos 

funcionários e professores, por exemplo, cursos, gincanas, 

etc. 

POTENCIALIDADES APROVEITAMENTO E AMPLIAÇÃO 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DOCENTE (QD) 

QD64 - Programas de apoio -pedagógico (monitoria, nivelamento, 

recuperação e reforço do aprendizado) 

Ampliação de políticas de apoio psicopedagógica nos 

âmbitos de recuperação e reforço do aprendizado.  

Intensificação dos programas de nivelamento e monitoria. 

QD67 - Estímulo a organização estudantil (Espaço para participação 

e convivência estudantil) 

Promover cursos para o corpo discente que contemplem a 

temática sobre organização de estudos 

QUADRO DE RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DISCENTE (QA) 

Nesta dimensão os resultados para os atores discente não 

apresentaram pontos de potencialidades 

Sem apontamento para o indicador avaliado 
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ANEXO 2 -  DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA NO WEBSAI 

 

SETORES DADOS DOS DOCENTES DADOS DOS DISCENTES DADOS DO PESSOAL TECNICO-
ADMINISTRATIVO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIREÇÃO GERAL 

Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação 
(Questão 8, 109 e 110) 
Dimensão 1 - Missão e Plano de 
Desenvolvimento Institucional  
(Questões 20 a 28). 
Dimensão 3 -  Responsabilidade Social da 
Instituição 
 (Questões 29 a 32) 
Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade  
(Questões 47, 50, 51, 60) 
Dimensão 9 – Política de Atendimento aos 
Discentes 
(Questões 65 a 67) 
Dimensão 5 – Políticas de Pessoal  
(Questões 71 e 72) 
Dimensão 6 – Organização e Gestão 
Institucional  
(Questões 73 e 74) 
Dimensão 7 – Infraestrutura Física  
( Questões 84 a 87, 91, 106 e 107)  
 

Cadastro – para atualização do perfil do aluno. 
Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação  
(Questão 8, 103 e 104)  
Dimensão 1 - Missão e Plano de 
Desenvolvimento Institucional  
(Questões 17 a 22) 
Dimensão 3 -  Responsabilidade Social da 
Instituição 
 (Questões 23 a 27) 
Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade  
(Questões 52, 54, 55, 60) 
Dimensão 9 – Política de Atendimento aos 
Discentes 
(Questões 64, 65, 66, 67) 
Dimensão 6 – Organização e Gestão 
Institucional  
(Questões 71, 74) 
Dimensão 7 – Infraestrutura Física  
( Questões 80, 100 a 102)  
 

Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação  
(Questão 8, 106 e 107)  
Dimensão 1 - Missão e Plano de 
Desenvolvimento Institucional  
(Questões 9 a 18). 
Dimensão 3 -  Responsabilidade Social da 
Instituição 
 (Questões 32 a 36) 
Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade  
(Questões 52) 
 

DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA 

Cadastro – apenas para atualização  
Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade  
(Questões 48, 49, 57 a 59, 63) 

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

Cadastro –  apenas para atualização  
Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação  
(Questão 19 a 31)  
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Dimensão 5 – Políticas de Pessoal  
(Questões 69 e 70)  
Dimensão 7 – Infraestrutura Física  
(Questões 83, 88, 89, 90 a 105) 

(Questões 81 a 99) Dimensão 5 – Políticas de Pessoal  
(Questões 61 a 69)  
Dimensão 6 – Organização e Gestão 
Institucional  
(Questões 70 a 73) 
Dimensão 7 – Infraestrutura Física  
(Questões 74, 83, 77, 78, 80 a 82) 

 
DIRETORIA 

ACADÊMICA 

Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade  
(Questões 61, 55) 
Dimensão 7 – Infraestrutura Física  
(Questão 79) 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

COORDENAÇÃO 
DOS CURSOS 

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

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

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

 


