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Composição da Comissão Própria de Avaliação (CPA)  

 A Comissão Própria de Avaliação da FATEC Professor Jessen Vidal foi instituída pela 

Portaria nº 046/2021, de 10 de agosto de 2021, conforme tabela a seguir: 

NOME 
SEGMENTO 

REPRESENTATIVO 

Danielle Cristina de Morais Amorim Docente 

Eliane Penha Mergulhão Dias Docente 

José Walmir Gonçalves Duque Docente 

Ariane de Novais Bezerra Rodrigues (Tecnologia em 

Manufatura Avançada) 
Discente 

Juliana Aline da Costa (Tecnologia em Banco de Dados) Discente 

Kauã Walbon Santos Borgarelli Tavares (Tecnologia em 

Banco de Dados) 
Discente 

Marcelo Henrique dos Santos (Tecnologia em Logística) Discente 

Benedito Vitorino Júnior Técnico-Administrativo 

Luciana de Abreu Aquino Técnico-Administrativo 

Régis Guimarães Silva Técnico-Administrativo 

Giane Santos Comunidade 

 

  



   

 

   

 

1 INTRODUÇÃO 

A Fatec São José dos Campos – “Professor Jessen Vidal” apresenta a crença na 

avaliação como instrumento de gestão. Dessa forma, por meio da avaliação, temos 

condições de reunir indicadores capazes de suscitar análises e discussões, possibilitando 

definir planos de melhorias de forma continuada. 

A Fatec São José dos Campos foi criada pelo Decreto Nº 50.580 de 02 de março 

de 2006 e, desde a sua primeira sede temporária, foi instalada dentro do Parque 

Tecnológico de São José dos Campos. Finalizamos o 2o. Semestre de 2021 com 1.594 

alunos matriculados, 85 docentes e 12 funcionários técnico-administrativos. 

O fato da Fatec São José dos Campos ter sido instalada no Parque Tecnológico de 

São José dos Campos contribuiu para estabelecer fortes laços com as empresas e 

instituições que fazem parte desse ecossistema. 

Provida de um corpo técnico e professores altamente qualificados e com forte atuação 

no mercado e méritos acadêmicos, alunos com conhecimento e grande potencial para o 

desenvolvimento de soluções, estrutura laboratorial e grande capacidade de relacionamento e 

conectividade, tornou-se referência para solução de problemas reais. Tais fatores, ao longo 

desses primeiros anos de existência, já foram suficientes para consolidar a Fatec São José dos 

Campos como um importante ator regional de desenvolvimento e inovação tecnológica. 

São José dos Campos é uma cidade, de acordo com dados do IBGE (2020), com 

aproximadamente 730 mil habitantes, um índice de IDH elevado (0,807) e uma renda per 

capita acima da média nacional (R$ 55,6 mil). Além disso, a cidade apresenta reduzido 

nível de analfabetismo e elevada escolaridade média (10,9 anos de estudo) e considerável 

proporção de mestres e doutores, o que facilita a contratação de professores com excelente 

formação. 

Apesar desses indicadores bastante promissores, o cenário futuro para a cidade, 

como para o país, é de grandes incertezas geradas a partir da estagnação ou da diminuição 

no ritmo de evolução tecnológica da cidade e aceleração das mudanças tecnológicas no 

ambiente organizacional. 

A partir desse cenário, algumas incertezas relativas a este ambiente podem ser 

identificadas. Dentre estas incertezas, pode-se citar: a tendência para evolução industrial 

instalada na cidade; tendência da evolução do perfil econômico e vocação tecnológica; o 

processo de inclusão social e desenvolvimento urbano, dentre outras. 

Este cenário propicia à Fatec São José dos Campos desafios e oportunidades, 

característicos desse ambiente. Alguns desses desafios são apresentados a seguir: 



   

 

   

 

• Menor participação de empregos na área industrial e aumento da participação da área 

de serviços na economia. Entretanto, as novas oportunidades existentes na indústria 

exigem profissionais com maior capacitação voltada às novas tecnologias decorrentes 

da automação e atualização tecnológica. 

• Constatação de que os setores aeronáutico, espacial, automotivo e tecnologia da 

informação estão em processo de adaptação à uma nova realidade em termos de 

processos e materiais (por exemplo, manufatura avançada). Portanto, trata-se de uma 

oportunidade de contribuição com esta fase de transição e inserção de nossos alunos 

no mercado de trabalho. 

• Participação no planejamento dos rumos da cidade, no sentido de manutenção de sua 

posição como município de vanguarda no desenvolvimento nacional, por meio do de 

relacionamento efetivo junto ao ecossistema de empresas, institutos de pesquisa e ao 

governo local. 

• Contribuição com o desenvolvimento econômico e social do município. 

 

Portanto, a visão futura para a Fatec São José dos Campos é a de representar um 

ator ativo e essencial para articulação entre os demais atores envolvidos no 

desenvolvimento econômico e social (poder público municipal estabelecido, empresas, 

instituições de ensino/pesquisa e sociedade). Fundamentalmente, a Fatec São José dos 

Campos pretende utilizar de seus recursos para a promoção do desenvolvimento de 

soluções em termos de inovação em processos e produtos. 

Essa visão futura carece da busca constante da melhoria de nossas estruturas 

físicas que se adaptam aos objetivos propostos (laboratórios, computadores, área 

construída, etc), aperfeiçoamento de nosso quadro de colaboradores por meio de cursos 

de capacitação e atualização nas novas tecnologias e visão / atuação estratégica de seu 

grupo gestor de forma a atingir os objetivos propostos. Essa visão, também, enseja o 

aperfeiçoamento constante de nosso método de ensino, mais alinhado com a modernidade 

e com nossa missão, particularmente entrelaçada ao atendimento dos anseios do nosso 

entorno de empresas e organizações sociais. 

Como uma resposta clara a parte desses anseios, estamos desenvolvendo e 

implantando uma nova metodologia de ensino denominada API – Aprendizagem por 

Projetos Integrados que, em sua concepção, pretende oferecer ensino orientado ao 

desenvolvimento de soft e hard skills, com base nos pilares: Aprendizagem Baseada em 

Projetos Reais (Real Project Based Learning), Validação Externa e Mentalidade Ágil. 



   

 

   

 

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 pratica 

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 São José dos Campos e com as 

diretrizes emanadas do Centro Paula Souza. Para tanto, este Relatório está organizado 

como segue: 

• Capítulo 2 - Metodologia: cronograma geral das ações da CPA e seu 

detalhamento, em termos de sensibilização, sujeitos de avaliação, instrumentos de coleta, 

procedimentos de coleta, análise e discussão dos dados, organização das medidas para 

compor o relatório e devolutiva aos segmentos.  

• Capítulo 3 - Desenvolvimento: são apresentadas as informações coletadas 

organizadas em tabelas e gráficos, por Eixo e Dimensões.  

• Capítulo 4 – Quadro para Análise Comparativa dos Relatórios Parciais 2019 / 2020 

e Análise Global: são apresentadas as análises das ações propostas de 2019 e 2020, por 

Eixo e Dimensões. 

• Capítulo 5 – Análise dos Dados e Ações Propostas Dados de 2021: são 

apresentadas as análises por Eixo e Dimensões, com base em dados de 2021 e ações 

propostas para 2022. 

• Capítulo 6 - Considerações Finais: uma compilação das principais ações advindas 

do processo de trabalho da CPA é apresentada. 

 

Como panorama inicial da Fatec São José dos Campos, nas seções 1.1, 1.2 e 1.3 

são apresentadas, respectivamente, as tabelas resumo com informações de Avaliações de 

Cursos, Totais de Alunos Matriculados e Totais de Docentes. 

 

  



   

 

   

 

 

1.1. Cursos e suas Avaliações por meio de CEE e ENADE 

Curso Autorização 
Reconhecimento/ 

RENOVAÇÃO 
DATA 

CONCEITO 

referente à 

última 

visita 

ENADE 

Análise e 

Desenvolvimento 

de Sistemas 

  
Portaria 

CEE/GP nº 451 
05/12/2018  

  
  04 

Automação e 

Manufatura 

Digital  

  Portaria 

CEE/GP nº461  

18/09/2017    Não 

Avaliado 

Banco de Dados      

Portaria 

CEE/GP nº459 
18/09/2017   

Não 

Avaliado 

  

  

 Desenvolvimento 

de Software 

Multiplataforma 

Despacho 

08/2020 - 

CD 

  
22/10/2020 

  
  

Não 

Avaliado 

  

Gestão da 

Produção 

Industrial    

  
Portaria 

CEE/GP nº66 06/03/2018   04 

Logística    
Portaria 

CEE/GP nº101  
02/03/2020    04 

Manufatura 

Avançada  
  

Portaria 

CEE/GP nº279  
23/07/2021   

Não 

Avaliado 

Manutenção de 

Aeronaves  
  

Portaria 

CEE/GP nº60  
06/03/2018    

Não 

Avaliado 

Projetos de 

Estruturas 

Aeronáuticas  

  
Portaria 

CEE/GP nº442  15/09/2017    
Não 

Avaliado 

 

  



   

 

   

 

 

1.2. Total de Matriculados por Curso 

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS NA UNIDADE   

NÚMERO DE 

ALUNOS 

CURSOS 

Curso de Graduação Tecnológica em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 294 

Curso de Graduação Tecnológica em Automação e Manufatura Digital 13 

Curso de Graduação Tecnológica em Banco de Dados 228 

Curso de Graduação Tecnológica em Desenvolvimento de Software 

Multiplataforma 

55 

Curso de Graduação Tecnológica em Gestão da Produção Industrial 189 

Curso de Graduação Tecnológica em Logística 379 

Curso de Graduação Tecnológica em Manufatura Avançada 105 

Curso de Graduação Tecnológica em Manutenção de Aeronaves 153 

Curso de Graduação Tecnológica em Projetos de Estruturas Aeronáuticas 178 

Total de alunos matriculados no término do 2º semestre de 2021 1.594 

 

  



   

 

   

 

 

1.3. Total de Docentes por Curso 

CURSOS 
TITULAÇÃO 

DOCENTE 
% 

Curso de Graduação Tecnológica em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas 

Doutores  
26 

Mestres 59 

Especialistas  
15 

Curso de Graduação Tecnológica em Banco de Dados 

Doutores  
27 

Mestres 68 

Especialistas  
05 

 Doutores   18 

 Mestres 
46 

Curso de Graduação Tecnológica em Desenvolvimento 

de Software Multiplataforma Especialistas 
36 

Curso de Graduação Tecnológica em Gestão da 

Produção Industrial 

Doutores  30 

Mestres 63 

Especialistas  07 

Curso de Graduação Tecnológica em Logística 

Doutores  60 

Mestres 06 

Especialistas  34 

Curso de Graduação Tecnológica em Manufatura 

Avançada 

Doutores  43 

Mestres 50 

Especialistas  07 

Curso de Graduação Tecnológica em Manutenção de 

Aeronaves 

Doutores  21 

Mestres 74 

Especialistas  05 

Curso de Graduação Tecnológica em Projetos de 

Estruturas Aeronáuticas 

Doutores  37 

Mestres 59 

Especialistas  04 

 

 
  



   

 

   

 

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 comissão da CPA 

Central. 

 Assumindo como centro organizativo as atribuições que lhe competem, a 

saber:  

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.  
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.  
 

Por meio da CPA Central, cada Fatec recebe todo o suporte necessário para 

cumprir o que lhe compete a CPA conforme segue: 

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 afixação, o aperfeiçoamento e a 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. 
 



   

 

   

 

Os relatórios parciais e/ou integrais da autoavaliação deverão ser elaborados com 

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

ano e protocolados no Sistema E-Mec até o dia 31 de março do ano posterior à vigência do 

relatório.  

Os relatórios da autoavaliação ficam sempre 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. 

 

2.1 Cronograma das atividades da CPA 

A partir desta estrutura, a CPA da Fatec São José dos Campos – Professor Jessen 

Vidal, para cumprir o que lhe compete durante o ano de 2021 e início de 2022, trabalhou com 

base no seguinte cronograma: 

 

AÇÕES 
2021 

2022 

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

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

                  

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

                 

Sensibilização para 
participação nos 
procedimentos e coleta:  
Encontros online com 
representantes de turmas, 
lives, webinar, 
informativos, site, entre 
outros, para alimentar a 
cultura avaliativa da Fatec. 

                 

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

                 



   

 

   

 

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

               

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  

               

Elaboração do relatório a 
partir da devolutiva das 
áreas.  

                 

Envio do Relatório para a 
apreciação da CPA 
Central 

                       

Divulgação dos resultados 
à comunidade acadêmica. 

                       

Conclusão do Relatório 
               

Protocolo no Sistema E-
mec                        

   

             
   

 
Salientamos que o mês de Janeiro de cada ano corresponde ao período de férias dos 
docentes e discentes do Centro Paula Souza. 
 
 
2.2 Sensibilização 

      Para a efetivação do cronograma, nesta seção destacam-se algumas das ações 

para a realização dos procedimentos de autoavaliação. 

           Sensibilizar todos os membros da Instituição foi um dos principais objetivos da 

CPA, assim, antes de tudo foi crucial apresentar a importância da CPA, demonstrando 

como se pode agregar melhorias para todos os setores, pois quando existe o 

comprometimento em relação à autoavaliação, há uma eficácia em todo processo 

construtivo da instituição.  

Os projetos de sensibilização foram contínuos, mas devido ao isolamento que 

estamos vivendo neste momento de pandemia (2020 a 2021), toda comunicação 

ocorreu de forma digital, havendo sempre a preocupação de provocar e enfatizar uma 



   

 

   

 

participação ativa de todos os setores. Dessa forma, para a consecução desse 

objetivo, foram estabelecidas algumas ações: 

• Elaboração de materiais gráficos digitais de comunicação, apresentando o 

significado e a função da CPA: todo material divulgado no site, no Facebook e no 

Instagram da instituição; 

• Comunicação direta com os coordenadores, com intenção de que eles 

divulgassem o papel da CPA para o corpo docente e, também, para os alunos líderes 

(representantes) de sala; 

• Realização de reunião com a congregação para apresentar todo o cronograma 

e objetivos da CPA. 

A seguir apresentam-se todas as peças digitais elaboradas para a divulgação 

da aplicação do WebSAI 2021: 

 

• Banner 

 

• Vídeo 



   

 

   

 

 

• Página da CPA no Site institucional da Fatec 

 

 

 

2.3 Sujeitos da avaliação 

Participaram da autoavaliação institucional representantes de todos os 

segmentos da Fatec de São José dos Campos: 

• Alunos dos oito cursos de graduação; 

• Professores dos oito cursos de graduação; 

• Funcionários de todos os setores da Fatec. 

 



   

 

   

 

 

Na tabela a seguir é apresentado o nível de participação dos segmentos na 

coleta de dados: 

TOTAL ALUNOS TOTAL DE PROFESSORES TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 

DE RESPOND. DOCENTES RESPOND. FUNCIONÁRIOS RESPOND. 

ALUNOS  FATEC  FATEC  

FATEC      

1594 
938 (58,85%) 85 84 (98,8%) 

12 
12 (100,0%) 

      

 

Constata-se que alguns grupos da Instituição apresentaram uma participação 

mais ativa, particularmente observável pela porcentagem dos funcionários e 

professores. Já os alunos, que poderiam trazer uma visão mais peculiar do lado de 

quem faz uso do serviço público, tiveram uma participação em torno de 59%. Isso 

causa uma inquietação à CPA, na busca por procedimentos e ferramentas mais 

efetivos com o propósito de conscientizar os alunos da importância dessa avaliação 

para o norte do planejamento institucional no atendimento dos anseios da nossa 

comunidade. Acreditamos que o engajamento possa ser mais quando da volta ao 

modelo presencial de ensino, previsto para o ano de 2022. 

 

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. Inicialmente, os instrumentos de coleta utilizados foram formulários 

impressos com apoio de profissionais aplicadores contratados pela instituição. 

A partir de 2012, 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 CPA Central e a AAI, em parceria 

com a CESU, estabeleceu: 

 

• EIXO 1: Planejamento e Avaliação Institucional 
 

Para o Eixo 1, os três segmentos foram considerados: 

- Discentes: questões relacionadas ao conhecimento do PDI, frequência às aulas, 

pontualidade e desempenho dos discentes, de uma forma geral. 

- Docentes: questões relacionadas ao conhecimento do PDI, organização da disciplina 

e estratégia de ensino, articulação das disciplinas, dentre outras. 

- Funcionários: questões relacionadas ao conhecimento do PDI, assiduidade, iniciativa, 

comprometimento, em suma, disposição para sua evolução profissional. 

 

• EIXO 2: Desenvolvimento Institucional 
 

Para o Eixo 2, os três segmentos foram considerados: 

- Discentes: questões relacionadas à atuação da Fatec na sua formação como 

profissionais qualificados, disseminação de valores, cultura, arte, inclusão social, de 

uma forma geral. Uma das questões tratou sobre a coerência entre ações realizadas 

e o PDI, e a outra sobre a opinião qualitativa dos discentes sobre a responsabilidade 

social da instituição. 

- Docentes: questões relacionadas à atuação da Fatec na sua formação como 

profissionais qualificados, disseminação de valores, cultura, arte, inclusão social, de 

uma forma geral, ou seja, mesmo enfoque que o aplicado aos discentes. 

- Funcionários: questões relacionadas à atuação da Fatec na sua formação como 

profissionais qualificados, disseminação de valores, cultura, arte, inclusão social, de 

uma forma geral, ou seja, mesmo enfoque que o aplicado aos discentes. 

Em suma, neste Eixo 2, pretende-se coletar a percepção dos segmentos avaliados se a 

Fatec está conseguindo cumprir sua missão de formar um cidadão ético e responsável, 



   

 

   

 

capaz de atuar na construção de conhecimento e estratégias sustentáveis de inovação, 

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

 

• EIXO 3: Políticas Acadêmicas 
 

Para o Eixo 3, os três segmentos foram considerados: 

- Discentes: questões relacionadas ao Projeto Pedagógico do Curso, qualidade do 

corpo docente, práticas e metodologias pedagógicas, eventos, de uma forma geral.  

- Docentes: questões relacionadas ao Projeto Pedagógico do Curso, qualidade do corpo 

docente, práticas e metodologias pedagógicas, eventos, de uma forma geral. ou seja, 

mesmo enfoque que o aplicado aos discentes. 

- Funcionários: questões relacionadas à participação do corpo técnico-administrativo 

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, eventos, normas acadêmicas e 

participação em órgãos acadêmicos, de uma forma geral. 

Dentro do Eixo 3, portanto, são feitas observações se as diretrizes são claras para 

o funcionamento das práticas de ensino, pesquisa e extensão, bem como a eficiência dos 

canais de comunicação da Instituição. 

 

• EIXO 4: Políticas de Gestão 
 

Para o Eixo 4, os três segmentos foram considerados: 

- Discentes: questões que discutem se Organização e Gestão da Instituição é 

participativa, reconhecimento da capacidade dos gestores, e programas institucionais 

como FETEPS, Estágios, Iniciação Científica e Inova Paula Souza. 

- Docentes: questões que discutem se Organização e Gestão da Instituição é 

participativa, evolução de carreira, reconhecimento da capacidade dos gestores, 

representatividade em órgãos colegiados, de uma forma geral. 

- Funcionários: questões que discutem se Organização e Gestão da Instituição é 

participativa, evolução de carreira, reconhecimento da capacidade dos gestores, 

representatividade em órgãos colegiados, de uma forma geral, mesmo enfoque dado 

aos Docentes. 

Dentro do Eixo 4, portanto, são abordadas a capacidade dos gestores, organização 

institucional, participação em órgãos colegiados e, em específico aos discentes, alguns 

programas institucionais. 



   

 

   

 

 

• EIXO 5: Infraestrutura Física 
 

 

Por fim, para o Eixo 5, os três segmentos foram considerados: 

- Discentes: questões relacionadas à atuação do discente, com base na realidade do 

ensino remoto, tais como ferramenta Microsoft Teams, seu computador e ambiente de 

trabalho. 

- Docentes: questões relacionadas à atuação do docente, com base na realidade do 

ensino remoto, tais como ferramenta Microsoft Teams, seu computador e ambiente de 

trabalho, ou seja, mesmo enfoque que o aplicado aos discentes. 

- Funcionários: questões relacionadas à atuação do funcionário, com base na realidade 

do teletrabalho, tais como ferramenta Microsoft Teams, seu computador e ambiente 

de trabalho, ou seja, mesmo enfoque que o aplicado aos discentes. 

Dentro do Eixo 5, foi comum a coleta de dados relacionados ao ambiente de trabalho 

e ferramentas, tendo como base o ensino remoto e teletrabalho. Portanto saliente-se que, 

excepcionalmente em 2020 e 2021, devido à pandemia da Covid-19, a avaliação foi 

direcionada para os recursos utilizados remotamente. 

  



   

 

   

 

 

2.5 Procedimentos para a coleta 

 

A Área de Avaliação Institucional do Centro Paula Souza em parceria com a 

CESU, em sintonia com a CPA Central disponibilizou os instrumentos de coleta por 

meio do WEBSAI entre os dias 13 de setembro a 4 de outubro de 2021. Para 

favorecer a participação da comunidade durante este período a CPA. Dessa forma, 

corpo discente, docente e funcionários administrativos foram alcançados por meio de 

mensagens pelo aplicativo Whatsapp e pelo Microsoft Teams; os Coordenadores de 

Curso e Direção foram contatados regularmente pelo Coordenador da CPA, 

recebendo os resultados diários da participação de seus respectivos Cursos; a 

Diretoria Acadêmica emitiu aviso pelo SIGA; e mensagens foram postadas na 

Biblioteca do Teams, da qual a comunidade participa em sua quase totalidade. 

Antes do início do período de coleta, o Coordenador da CPA participou de uma 

reunião ordinária da Congregação da unidade para levar informações acerca dos 

objetivos e procedimentos de trabalho, podendo contar com a contribuição dos 

membros tanto na participação da pesquisa como na divulgação. 

Uma vez recebidas as orientações e link para o WebSAI, começou o 

processo de ampla divulgação e encaminhamento aos discentes, docentes e 

funcionários técnico-administrativos. Os Coordenadores de Curso, por sua vez, 

encaminharam os links de acesso ao WebSAI para os representantes de turma e 

estes, aos seus colegas de classe. A professora responsável pelo projeto 

“Motivação Acadêmica” e o representante discente da CPA colaboraram fazendo 

contato direto com grupos de discentes. Por fim, a Diretoria Administrativa enviou 

aos docentes e funcionários técnico-administrativos, por e-mail, o link de acesso. 

Pôde-se concluir que a cooperação dos setores foi essencial para a 

aplicação do WebSAI, ainda que esse resultado esteja abaixo do total de alunos; 

contudo, é uma soma significativa para o período de ensino remoto emergencial. 

Portanto, foram realizadas várias atividades que contribuíram muito com o 

processo de participação da comunidade, apresentando orientações e incentivos, 

conscientizando a importância de uma coleta eficaz, para a existência de melhorias 

construídas por todos. 

  



   

 

   

 

 

2.6 Análise e Discussão dos dados da coleta  

 

Desde o dia 16 de novembro de 2021 (conforme calendário alterado pela 

CPA Central), os dados foram recebidos via e-mail para serem analisados pela 

Comissão. A CPA da Fatec São José dos Campos reuniu-se em seguida para fazer 

uma avaliação inicial sobre a aplicação da pesquisa. Nesta ocasião, discutiu-se 

sobre os principais acertos observados durante o processo de elaboração, 

divulgação e aplicação da pesquisa, bem como os pontos que ainda precisam ser 

aprimorados. Assim, foram apontadas novas estratégias para melhorar a adesão 

de respondentes para a pesquisa de 2022. 

A CPA ficou encarregada de gerar os gráficos e organizar seus resultados 

por Eixos e Dimensões, conforme instruções de nossa CPA Central - em posse dos 

resultados, pudemos organizar as medidas para composição do relatório. 

 

2.7 Elaboração do Quadro Comparativo para análise dos resultados das 

avaliações parciais de 2019 e 2020 e análise global 

  

Foram colhidas as ações de 2019 e 2020 dos relatórios enviados 

anteriormente para, em seguida, estabelecer possíveis correlações entre elas – 

somente assim poderíamos avaliar alguma evolução. A cultura de 

acompanhamento de ações entre um ano e outro trata-se de uma nova abordagem 

para a nossa CPA, portanto, uma nova organização de trabalho. 

A partir da organização do quadro, conforme será detalhado na seção 2.8, 

recebemos retorno de cada segmento sobre sua percepção da evolução das ações 

e sua coerência com a prática - somente então pudemos elaborar comentários e 

endereçamentos futuros. 

Portanto, importante salientar que como se trata de uma nova abordagem, 

uma nova organização de trabalho e cronograma serão trabalhados em 2022, 

inclusive por sugestão de alguns coordenadores de curso. 

 

 



   

 

   

 

2.8 Organização das medidas para composição do relatório 
 

Uma vez definidas fases de trabalho, feita a divisão das tarefas entre os 

membros da comissão para a elaboração do relatório CPA 2021. Neste momento, 

foram apresentados os pacotes de gráficos para a divulgação dos resultados para 

cada setor responsável, sendo estes: direção geral, diretoria administrativa, 

diretoria acadêmica e coordenadores de curso. 

Novamente, a CPA reuniu-se para organizar a divulgação dos dados 

coletados durante a pesquisa de avaliação interna. Ficou decidido que cada setor 

receberia um conjunto de dados referente aos eixos e dimensões para o qual estão 

diretamente relacionados, conforme o Anexo I/SINAES. 

O Quadro Comparativo para análise dos resultados das avaliações parciais 

de 2019 e 2020 e análise global também foi preenchido e submetido para cada setor 

responsável: direção geral, diretoria administrativa, diretoria acadêmica e 

coordenadores de curso. Por fim, o Quadro Análise dos Dados e Ações Propostas 

conforme dados de 2021 também foi submetido para coleta dos setores. 

 

2.9 Devolutiva dos Resultados para os Segmentos   

 
A divulgação (devolutiva dos resultados) aos segmentos avaliados foi feita 

em particular, via email ou whatsapp, contendo um texto explicativo, os gráficos 

correspondentes e uma tabela para que o responsável de cada segmento (Diretoria, 

Coordenadores de cada curso, Diretoria Acadêmica e Diretoria de Serviços) fizesse 

a avaliação das fragilidades e identificasse as ações a serem executadas para 

atenuar estes problemas. Foi sugerido aos segmentos que receberam os resultados 

que a tabela fosse preenchida e encaminhada de volta à CPA. 

O presidente da Comissão, Prof. José Walmir Gonçalves Duque, prontificou-

se ainda a entrar em contato via Teams, ou pessoalmente na Fatec, para explicar 

sobre o preenchimento das planilhas individualmente para cada diretor e 

coordenador, em mais de uma ocasião. Foram feitos atendimentos aos 

Coordenadores de curso em horários agendados, inclusive individualmente. 



   

 

   

 

Uma vez finalizado o processo de elaboração do Relatório, a CPA dará maior 

publicidade aos resultados no primeiro semetre de 2022, viabilizando espaços para 

consenso e propostas de melhoria: 

• Direção, Coordenadores, Diretoria Acadêmica e Diretoria 

Administrativa: já tiveram a oportunidade de ler os resultados, 

recortados segundo as orientações da CPA Central, mas, uma nova 

oportunidade de visualizar os resultados pode ensejar novas 

sugestões e propostas de melhorias para a Fatec; 

• Funcionários Técnico-Administrativos e Alunos: mesmo tendo 

representantes de funcionários na CPA Local, é uma estratégia 

importante levar ao conhecimento de todos o relatório completo e 

continuar colhendo novas sugestões e propostas de melhorias para a 

Fatec; 

• Elaboração de banner gráfico e espaço no site institucional para 

divulgação dos resultados. 



   

 

   

 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

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 serão apresentadas 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: 

 

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 

 

 

 

Sim
91,31%

Não
8,69%

Técnicos

Sim 
79,77%

Não
20,23%

Docentes

Sim
31,55%

Não
68,45%

Discentes

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



   

 

   

 

3.2  Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 
         Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 
         Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 
 

EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 2 

EIXO 2 
Desenvolvimento 

Institucional 

 
Dimensões 1 e 3 

 

 
 
 
 
 
 

Excelente
26,87%

Muito Bom
54,48%

Regular
15,03%

Insuficiente
2,45%

Não sei 
responder

1,17%

Discentes

Excelente
48,81%

Muito 
Bom

38,10%

Regular
10,71%

Insuficiente
2,38%

Docentes

Excelente
48%Muito 

Bom
31%

Regular
17%

Insuficiente
4%

Técnicos

Disseminação da ciência, tecnologia e inovação 



   

 

   

 

 

 
 

 

Excelente, 
11%

Muito 
Bom, 
32%

Regular, 
22%Insuficiente, 

4%

Não se 
aplica, 

1%

Não sei 
responder, 

30%

Discentes

Excelente, 
33,34%

Muito Bom, 
46,43%

Regular, 
14,28%

Insuficiente, 
1,19%

Não sei 
responder, 

4,76%

Docentes

Excelente, 
56,53%

Muito 
Bom, 

39,13%

Regular, 
4,34%

Técnicos

Participação da comunidade externa no contexto institucional 



   

 

   

 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI (período 2019 a 2023) da Fatec São José dos Campos é um dos principais 

documentos que nortearam as ações, pois, caracteriza-se como a identidade local da Instituição, definindo, entre outros, sua 

filosofia de trabalho, missão, estratégias, objetivos, estrutura e diretrizes pedagógicas, algo a ser continuado no PDI para os anos 

de 2024 a 2029. Nosso PDI estabelece que a missão da Fatec São José dos Campos é “Promover a educação profissional 

tecnológica, seguindo referenciais de excelência, visando a formar pessoas capazes de contribuir para o desenvolvimento 

econômico e social de São José dos Campos e região”. Seu público-alvo é composto por jovens e adultos que desejam uma 

formação de qualidade alinhada com o mercado de trabalho e base para as profissões do futuro; pessoas com ensino médio 

completo que querem matricular-se em curso de nível superior ou em cursos de extensão, e adolescentes com ensino fundamental 

completo que querem matricular-se em cursos profissionalizantes de curta duração. O público-alvo se caracteriza, ainda, por 

profissionais que já atuam no mercado de trabalho e precisam se reciclar ou pretendem obter competências para o exercício de 

funções agregadas. No quesito socioeconômico, trata-se de um público cuja maioria almeja ter ou melhorar sua renda para o 

sustento da família; conta também com aqueles que têm o intuito de preparar-se para continuar os estudos fora do país e adentrar 

o mercado internacional. 

As principais ações na comunidade local, envolvendo o público externo, são: 

• CADI: O Projeto CADI tem por objetivo a conjugação de esforços entre as partes para ações visando a conexão de 

pessoas, conhecimentos e instituições com a Fatec São José dos Campos, para apoiar o desenvolvimento do Ecossistema de 

inovação e consequentemente estimular a aprendizagem dos alunos e o desenvolvimento de recursos humanos capazes de inovar 

e atender as demandas da comunidade e do mercado regional. Por meio do CADI, atendemos diversas empresas, de micro a 

grande porte, na forma de projetos ou atendimentos curtos, com base nas competências disponibilizadas pelos professores 

envolvidos. O CADI pode ser melhor compreendido pela página: https://fatecsjc-prd.azurewebsites.net/cadi.php. O Parque 

Tecnológico de São José dos Campos (www.pqtec.org.br) é um dos principais parceiros do CADI. 

https://fatecsjc-prd.azurewebsites.net/cadi.php


   

 

   

 

 

• Vestec: é um cursinho pré-vestibular gratuito formado por iniciativa da Fatec São José dos Campos. O quadro de 

colaboradores do VESTEC é formado por alunos voluntários da Fatec. Sua missão é promover uma inclusão social em nossa 

cidade oferecendo um ensino de qualidade às pessoas que não tem condições financeiras de custear um curso pré-vestibular 

particular ou mesmo uma universidade particular. As aulas acontecem aos sábados, para atender os alunos que trabalham ou 

estão concluindo o terceiro ano do ensino médio durante a semana. 

• OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas): A Fatec São José dos Campos é o polo da 

coordenadoria regional da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Vide site da OBMEP: 

http://www.obmep.org.br/. 

• Trilha Digital: tem o objetivo de criar uma comunidade com educadores, professores, especialistas digitais, apoiadores, 

empreendedores e estudantes empenhados em contribuir para a transformação digital da escola, o crescimento profissional dos 

educadores e o desempenho excepcional dos alunos. Os Valores do programa são: “aprender por toda a vida”; “compartilhar e 

avançar juntos”; “colocar em prática” e “gerar impacto”. A primeira fase foi iniciada na Fatec de São José dos Campos em junho 

de 2019, vinculando a Escola Estadual “Pedro Mascarenhas”, situada nas proximidades da Fatec, com a participação dos alunos 

de uma turma do segundo ano do ensino médio e seus professores. A partir dessa experiência, pretende prototipar, testar e 

difundir itinerários formativos e materiais didáticos "abertos" para o ensino médio com metodologias de ensino adequadas aos 

nativos digitais, enfatizando o desenvolvimento de competências do universo STEAM (Science, Technology, Angineering, Arts, 

and Mathematics) e de competências socioemocionais. 

 

 

  

http://www.obmep.org.br/


   

 

   

 

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 
Dimensão 
2,4 e 9 

 
 
 
 
 
 

 

Excelente
29,00%

Muito 
Bom

47,98%

Regular
18,66%

Insuficiente
3,41%

Não sei 
responder

0,95%

Corpo docente

Excelente
17,80%

Muito 
Bom

45,42%

Regular
28,90%

Insuficiente
6,18%

Não se 
aplica
0,21%

Não sei 
responder

1,49%

Práticas didático-pedagógicas 
dos professores

Avaliação dos DISCENTES 

 



   

 

   

 

 

Sempre
26,98%

Quase 
sempre
47,55%

Algumas 
vezes

21,85%

Muito 
raramente

3,62%

As metodologias de ensino 
para seu envolvimento e 

aprendizagem

Sempre
21,64%

Quase 
sempre
44,25%

Algumas 
vezes

28,36%

Muito 
raramente

5,75%

Articulação entre as disciplinas 
(interdisciplinaridade)

Sempre
35,39%

Quase 
sempre
43,39%

Algumas 
vezes

16,95%

Muito 
raramente

4,26%

O estímulo e o apoio ao 
desenvolvimento de sua 

autonomia sobre os temas e 
conteúdo da área.

Sempre
25,80%

Quase 
sempre
44,46%

Algumas 
vezes

24,63%

Muito 
raramente

5,11%

A utilização diversificada dos 
instrumentos de avaliação da 

aprendizagem



   

 

   

 

Excelente
22%

Muito 
Bom
44%

Regular
22%

Insuficiente
4%

Não se 
aplica

1%

Não sei 
responder

7%

Concurso Vestibular

Excelente, 
22,50%

Muito 
Bom, 

49,79%

Regular, 
17,17%

Insuficiente, 
2,02% Não sei 

responder, 
8,52%

Normas acadêmicas, 
legislação e calendários

Excelente
11,40%

Muito 
Bom

31,14%Regular
16,31%

Insuficiente
3,73%

Não se 
aplica

Não sei 
responder

Resoluções dos Colegiados

Excelente
17,92%

Muito 
Bom

34,65%

Regular
22,50%

Insuficiente
8,95%

Não se 
aplica
0,42%

Não sei 
responder

15,56%

Editais de bolsas, intercâmbios 
e/ou oportunidades de 

pesquisa e extensão



   

 

   

 

 

Excelente
18,76%

Muito 
Bom

43,08%

Regular
22,81%

Insuficiente
5,33%

Não se 
aplica
0,63%

Não sei 
responder

9,38%

Sistema de informação interna 
(site, murais, jornais etc.)

Excelente
12,26%

Muito 
Bom

31,88%Regular
23,24%

Insuficiente
7,14%

Não se 
aplica
0,85%

Não sei 
responder

24,62%

O acesso da comunidade 
externa às atividades 

desenvolvidas pela Fatec.

Excelente
21,96%

Muito 
Bom

44,89%

Regular
26,34%

Insuficiente
4,15%

Não sei 
responder

2,66%

Site oficial da Fatec

Excelente
15,46%

Muito 
Bom

37,21%

Regular
24,31%

Insuficiente
6,50%

Não se 
aplica
0,74%

Não sei 
responder

15,78%

Mídias Sociais



   

 

   

 

Excelente
53,58%

Muito 
Bom

35,71%

Regular
9,52%

Não sei 
responder

1,19%

Articulação de seu 
componente curricular com o 
Projeto Pedagógico do Curso

Excelente
57,15%

Muito 
Bom

30,95%

Regular
7,14%

Insuficiente
2,38%

Não sei 
responder

2,38%

Corpo técnico-administrativo

Avaliação dos DOCENTES 

 



   

 

   

 

 

Excelente
41,67%

Muito 
Bom

47,62%

Regular
8,33%

Não sei 
responder

2,38%

Práticas didático-pedagógicas 
dos docentes

Excelente
44,05%

Muito 
Bom

33,34%

Regular
8,33%

Não sei 
responder

14,28%

Como avalia se o(s) curso (s) 
cumpre (m) as políticas de 

ensino, pesquisa e extensão 
previstas no PDI.



   

 

   

 

 

Excelente
32%

Muito 
Bom
33%

Regular
30%

Insuficiente
1%

Não sei 
responder

4%

O acesso da comunidade 
externa às atividades 

desenvolvidas pela Fatec.

Excelente
41,67%

Muito 
Bom

44,05%

Regular
13,09%

Não sei 
responder

1,19%

Normas acadêmicas, 
legislação e calendários

Excelente
32,15%

Muito 
Bom

40,48%

Regular
20,23%

Insuficiente
4,76%

Não sei 
responder

2,38%

Eventos acadêmicos-
científicos

Excelente
38,10%

Muito 
Bom

34,53%

Regular
22,61%

Insuficient
e

4,76%

Site oficial da Fatec



   

 

   

 

Excelente
35,72%

Muito 
Bom

33,34%

Regular
21,42%

Insuficiente
2,38%

Não sei 
responder

7,14%

Programas de apoio -
pedagógico (monitoria, 

nivelamento, recuperação e 
reforço do aprendizado) Excelente

9,52%
Muito 
Bom

13,09%

Regular
17,86%

Insuficiente
28,58%

Não se 
aplica
8,33%

Não sei 
responder

22,62%

Programa de apoio financeiro 
(bolsas)

Excelente
16%

Muito 
Bom
34%

Regular
25%

Insuficiente
7%

Não se 
aplica

1%

Não sei 
responder

17%

Programas de apoio 
pedagógico (monitoria, 
nivelamento, reforço do 

aprendizado) Excelente
11,62%

Muito 
Bom

21,64%

Regular
14,60%

Insuficiente
8,31%

Não se 
aplica
3,30%

Não sei 
responder

40,52%

Programa de apoio financeiro 
(bolsas)



   

 

   

 

 

Excelente
14,60%

Muito 
Bom

38,49%

Regular
23,78%

Insuficiente
5,22%

Não se 
aplica
2,55%

Não sei 
responder

15,35%

Estímulo à frequência no 
ambiente escolar

Excelente
17,38%

Muito 
Bom

39,35%

Regular
19,19%

Insuficiente
6,28%

Não se 
aplica
1,17% Não sei 

responder
16,64%

Resolução dos conflitos 
baseado no diálogo e 

negociação



   

 

   

 

  

Excelente
65,22%

Muito 
Bom

30,44%

Regular
4,34%

Interação entre os técnico-
administrativos e os docentes

Excelente
69,57%

Muito 
Bom

26,09%

Não sei 
responder

4,34%

Interação entre os técnico-
administrativos e os discentes

Avaliação dos TÉCNICOS 

 



   

 

   

 

 

Excelente
56,53%

Muito 
Bom

21,73%

Regular
21,73%

Envolvimento do pessoal 
técnico administrativo no 

Concurso Vestibular

Excelente
60,87%

Muito 
Bom

30,44%

Regular
8,69%

Normas acadêmicas, 
legislação e calendários

Excelente
47,83%

Muito 
Bom

17,40%

Regular
26,09%

Insuficiente
4,34%

Não sei 
responder

4,34%

Eventos acadêmicos -
científicos

Excelente
52,18%

Muito 
Bom

47,82%

Site oficial da Fatec



   

 

   

 

 

 

As questões proporcionaram uma análise da coerência entre a missão da instituição e ações como: inovação tecnológica, 

atendimento pedagógico, produção acadêmica docente, acompanhamento dos egressos, práticas pedagógicas, avaliação e 

recuperação da aprendizagem, monitoria e nivelamento, oferta de cursos de extensão e relacionamento com ambiente externo da 

Fatec.

Excelente
44%Muito 

Bom
43%

Regular
13%

Programas de apoio -
pedagógico (monitoria, 
nivelamento, reforço do 

aprendizado)

Excelente
21,74%

Muito 
Bom

13,04%

Regular
21,74%

Insuficiente
26,09%

Não sei 
responder

Programa de apoio financeiro 
(bolsas)



   

 

   

 

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 



   

 

   

 

Eixo 4 
Políticas 

de Gestão 

Dimensões 
5, 6 e 10 

 

Excelente
12,69%

Muito 
Bom

32,20%Regular
17,70%

Insuficiente
3,09%

Não sei 
responder

Atuação do colegiado de curso
Excelente

18,76%

Muito 
Bom

37,85%

Regular
16,63%

Insuficiente
2,77%

Não se 
aplica
0,10%

Não sei 
responder

23,88%

Liderança da direção

Excelente
12,15%

Muito 
Bom

29,32%Regular
19,94%

Insuficiente
9,70%

Não se 
aplica
0,53%

Não sei 
responder

28,36%

Programas de Estágios

Excelente
9,48%

Muito 
Bom

28,15%
Regular
14,93%

Insuficiente
7,24%

Não se 
aplica
0,95%

Não sei 
responder

39,25%

Programas de Iniciação 
Científica

Avaliação dos DISCENTES 

 



   

 

   

 

Excelente
25,00%

Muito 
Bom

29,76%

Regular
33,33%

Insuficiente
11,90%

Critérios de Evolução 
Funcional

Excelente
27,38%

Muito 
Bom

29,76%

Regular
30,95%

Insuficiente
4,76%

Não sei 
responder

7,14%

Programas de Capacitação e 
Atualização Profissional

Avaliação dos DOCENTES 

 



   

 

   

 

 

Excelente
56%

Muito 
Bom
32%

Regular
6%

Insuficiente
2%

Não sei 
responder

4%

Participação da Direção na 
resolução de conflitos

Excelente
45,24%

Muito 
Bom

34,53%

Regular
9,52%

Insuficiente
1,19%

Atuação dos Colegiados da 
Unidade

Excelente
47,62%

Muito 
Bom

28,58%

Regular
16,66%

Insuficiente
2,38%

Não sei 
responder

4,76%

Representatividade docente 
nos Colegiados da Unidade

Excelente
20,24%

Muito 
Bom

23,81%
Regular
15,47%

Insuficiente
10,71%

Não sei 
responder

29,77%

Programa de Iniciação 
científica (PIBIC)



   

 

   

 

 



   

 

   

 

Excelente
30,44%

Muito 
Bom

13,04%

Regular
30,44%

Insuficiente
21,74%

Não se 
aplica
4,34%

Não sei 
responder

0,00%

Programas relacionados com a 
saúde do servidor

Excelente, 
34,79%

Muito 
Bom, 

30,44%

Regular, 
26,09%

Insuficiente, 
4,34%

Não sei 
responder, 

4,34%

Acesso às ações de 
capacitação e aos programas 
de capacitação profissional

Avaliação dos TÉCNICOS 

 



   

 

   

 

 

Excelente
65,22%

Muito 
Bom

26,09%

Regular
8,69%

Coerência entre seu trabalho e 
as atribuições de seu cargo

Excelente
52,18%Muito 

Bom
26,09%

Regular
17,39%

Não sei 
responder

4,34%

Representatividade dos 
Técnicos-administrativos nos 
Colegiados da unidade e dos 

cursos

Excelente
61%

Muito 
Bom
31%

Regular
4%

Não sei 
responder

4%

Atuação dos Colegiados da 
Unidade

Excelente
65,23%

Muito 
Bom

26,09%

Regular
4,34%

Insuficiente
4,34%

Apoio e orientação do gestor 
imediato



   

 

   

 

 
 

Quanto a este Eixo, cabe destacar que ocorreram programas de grande representatividade na autarquia confrontando-o 

com a realidade da Unidade, verificando a divulgação, a participação e os resultados de aprendizagem, formação profissional, 

científica e tecnológica. 

O Centro Paula Souza mantem programa de capacitação online aberto a todos os servidores.  Em particular, aos docentes 

e auxiliares-docentes, a cada início de semestre também é realizado a SPAP – Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento 

Pedagógico quando são trabalhadas iniciativas institucionais de capacitação organizadas pela Coordenadoria de Ensino Superior 

(CESU) bem como pela da Direção da Fatec.



   

 

   

 

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 

 
 

Notebook/De
sktop
82%

Smartphone
18%

Em que equipamento você 
acompanha as aulas?

Muito 
satisfeito, 

41,15%

Satisfeito, 
50,22%

Insatisfeito, 
8,63%

Qual sua avaliação da ferramenta 
Microsoft TEAMS

Avaliação dos DISCENTES 

 



   

 

   

 

 
 

Muito 
satisfeito
37,53%

Satisfeito
52,67%

Insatisfeito
9,80%

Qual a sua avaliação  da estabilidade 
da internet durante as aulas on-line?



   

 

   

 

 
 

Muito 
satisfeito
57,15%

Satisfeito
38,09%

Insatisfeito
4,76%

Qual sua avaliação da ferramenta 
Microsoft TEAMS quanto à produção 

de atividades para as aulas on-line

Muito 
satisfeito
32,14%

Satisfeito
51,20%

Insatisfeito
16,66%

Qual a sua avaliação  da estabilidade 
da internet durante as aulas on-line?

Avaliação dos DOCENTES 

 



   

 

   

 

 
  

 

No primeiro semestre de 2021, as aulas ainda eram totalmente remotas, e não houve percepção da infraestrutura da 

instituição por parte dos alunos. Conforme mostrado nos gráficos acima, tanto discentes, quanto docentes e membros do corpo 

técnico, aprovaram a plataforma Teams, que se mostrou uma ferramenta muito competente para o ensino remoto emergencial. 

A partir do segundo semestre de 2021, em muito pequena escala começou a acontecer o retorno presencial gradual, mas 

ainda tendo a plataforma Teams como ferramenta principal. O retorno gradual permitiu um primeiro contato de alunos ingressantes 

Muito 
satisfeito
47,83%

Satisfeito
47,83%

Insatisfeito
4,34%

Qual a sua avaliação  da estabilidade 
da internet durante o teletrabalho?

Muito 
satisfeito
69,57%

Satisfeito
30,43%

Qual sua avaliação da ferramenta 
Microsoft TEAMS quanto à produção 

de atividades do teletrabalho

Avaliação dos TÉCNICOS 

 



   

 

   

 

e veteranos com a instituição, e àqueles que já conheciam o prédio, foi possível perceber todas as melhorias realizadas na 

infraestrutura durante o período em que esteve fechada, tais como pintura, reforma do telhado, banheiros e escadas, e contenção 

de vazamentos. 

Saliente-se que, somente a partir de 2022 acreditamos que os alunos poderão, de fato, avaliar nossa infraestrutura física, 

dado que já retornamos às atividades presenciais. 

 

  



   

 

   

 

4 QUADRO PARA A ANÁLISE COMPARATIVA DOS RELATÓRIOS PARCIAIS 2019/2020 E ANÁLISE GLOBAL 

 

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
 

AÇÕES PROPOSTAS NO 
RELATÓRIO DE 2019 

 
  

AÇÕES 
REALIZA

DAS 

 
 

AÇÕES PROPOSTAS 
NO RELATÓRIO DE 

2020 
 

AÇÕES 
REALIZADAS 

ANÁLISE GLOBAL E A CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

Orientar os alunos sobre 
o método de estudo 

apropriado para o tipo de 
avaliação a ser realizada. 

Apresentar aos alunos 
tanto os critérios de 

avaliação como a melhor 
maneira de realizá-las. 

 

( X ) SIM 
(   ) NÃO  

Criar cultura de 
participação de 
Planejamento 
Institucional, 

concatenado com 
as ações da CPA 

 

(X) SIM 
(   ) NÃO  

O PDI preconiza o desenvolvimento de um novo modelo de ensino em nossa Fatec – 
se materializa pelo API – Aprendizagem por Projetos Integrados. Nesse contexto, a 
transparência e uma nova forma de planejar as atividades didático-pedagógicas tem 
tomado forma em nossa Fatec. Como prática, coordenadores e professores orientam 
os alunos a realizar um planejamento semanal para distribuição das tarefas diversas 
e, principalmente, um tempo destinado ao estudo. 
 
Sobre cultura de Planejamento institucional, estamos avançando primeiro pela 
consolidação da Equipe CPA e sua integração harmoniosa com os setores da unidade. 

 
Criar período de 

nivelamento no início de 
cada semestre, podendo 

variar conforme  a 
disciplina e/ou o curso, 

informando os alunos que 
se trata de um período 

de  “diagnóstico e 
formação de pré-

requisito”.  

(X) SIM 
(   ) NÃO 

Personalizar as 
formas de 

comunicação nos 
cursos 

 

(X) SIM 
(   ) NÃO 

A nossa Semana de Recepção já é uma marca importante, com diversas ações 
concatenadas com nossos objetivos dispostos no PDI. Desde avaliações diagnósticas, 
testes de proficiência de idioma inglês e dinâmicas, buscamos preparar nossos alunos 
para sua jornada no ensino superior. Como prática, cada coordenação de curso 
organiza atividades atendendo às especificidades de seus alunos. 
 
Sobre Plano de Comunicação, precisa ser formalizado, apesar de estarmos avançando 
na padronização de nossa comunicação, particularmente da direção, coordenadores 
de cursos e secretaria acadêmica – avisos no site institucional, SIGA, Instagram e 
textos orientadores para discentes e docentes. Uma TV no saguão da Fatec também 
é um importante veículo de comunicação, inclusive dos nossos valores institucionais. 
 



   

 

   

 

 
Incentivar fortemente o 

hábito de estudos e 
prover auxílio on-line dos 
monitores, pelo Moodle 

ou Teams.  

(X) SIM 
(   ) NÃO  

Criar Plano de 
Comunicação 
consistente e 

atualizado em face 
às novas mídias 

digitais e os 
diferentes atores 

envolvidos 

(X) SIM 
(   ) NÃO  

Todo início de semestre são constituídas equipes de Monitores de cursos, no entanto, 
avanços para grupos de estudos devem ser estimulados. 
 
Sobre Plano de Comunicação, precisa ser formalizado, apesar de estarmos avançando 
na padronização de nossa comunicação, particularmente da direção, coordenadores 
de cursos e secretaria acadêmica – avisos no site institucional, SIGA, Instagram e 
textos orientadores para discentes e docentes. Uma TV no saguão da Fatec também 
é um importante veículo de comunicação, inclusive dos nossos valores institucionais. 
 

 
Além de melhorar a 

atividade de monitoria, 
implantar novas 
estratégias de 

recuperação da 
aprendizagem (contínua 
e paralela). Esse plano 

de recuperação nomear-
se-á “Plano de 
aceleração da 

recuperação da 
aprendizagem”.  

 

(X) SIM 
(   ) NÃO 

 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

Um Plano de Recuperação contínua está dentro do escopo de atuação da Metodologia 
API – Aprendizagem por Projetos Integrados. A forte e integrada interação dos 
professores com as equipes traz a oportunidade de orienta e corrigir o rumo dos alunos 
ao longo da execução dos projetos. Além do mais, como prática, cada coordenação de 
curso organiza atividades atendendo às especificidades de seus alunos. 

 

Estabelecer rotina de 
correção das avaliações, 

conscientizando os 
professores da 

importância dessa aula 
para a aprendizagem.  

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

Criar Cronograma 
anual para 

Planejamento 
Institucional, 

concatenado com 
as ações da CPA 

 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

Uma nova estratégia de avaliações está dentro do escopo de atuação da Metodologia 
API – Aprendizagem por Projetos Integrados. Não se pretende minimizar a importância 
das disciplinas, mas, sim fortalecer a sua importância por meio de entrega de valor 
quando da sua integração com outros componentes curriculares, portanto, uma nova 
abordagem de avaliação está sendo implantada. 

Sobre Cronograma anual da CPA, acreditamos que ainda há deve haver uma revisão 
para sua maior integração ao planejamento da unidade. Pretendemos evoluir em 2022. 

 

 
(X) SIM 
(   ) NÃO 

 
(   ) SIM 
(   ) NÃO 

A Metodologia API – Aprendizagem por Projetos Integrados está em franco 
crescimento de robustez e consistência, à medida que amadurece e ganha inclusive 



   

 

   

 

Implantar o Projeto 
Integrador em mais 

turmas, com a 
participação de mais 

professores.  

 

maior formalismo. De forma pactuada e consensual, cada vez mais cursos e 
professores aderem à metodologia. 

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 
 

AÇÕES PROPOSTAS NO 
RELATÓRIO DE 2019 

 
  

AÇÕES 
REALIZA

DAS 

 
 

AÇÕES PROPOSTAS 
NO RELATÓRIO DE 

2020 
 

AÇÕES 
REALIZADAS 

ANÁLISE GLOBAL E A CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

Ampliar as atividades 
culturais e artísticas por 

meio de projetos da 
Biblioteca, de 

oportunidades aos alunos 
para demonstração de 
talentos, da integração 

das áreas do 
conhecimento e do 

projeto Jornal da Fatec.  

(   ) SIM 
(X) NÃO  

Criar Plano de 
Comunicação 
consistente e 

atualizado em face 
às novas mídias 

digitais e os 
diferentes atores 

envolvidos 
 

(   ) SIM 
(   ) NÃO  

Por conta da Pandemia nos anos de 2020 e 2021, houve dificuldade na realização de 
eventos culturais, no entanto, alguns eventos como Biblioteca Ativa foram possíveis 
remotamente. 
 
Sobre Plano de Comunicação, precisa ser formalizado, apesar de estarmos avançando 
na padronização de nossa comunicação, particularmente da direção, coordenadores 
de cursos e secretaria acadêmica – avisos no site institucional, SIGA, Instagram e 
textos orientadores para discentes e docentes. Uma TV no saguão da Fatec também 
é um importante veículo de comunicação, inclusive dos nossos valores institucionais. 
 

Divulgar amplamente os 
valores da U.E.  

(X) SIM 
(   ) NÃO 

Personalizar as 
formas de 

comunicação nos 
cursos 

 

(X) SIM 
(   ) NÃO 

Estamos avançando na padronização da comunicação nos cursos – avisos padrão no 
site institucional, instagram e textos orientadores para discentes e docentes, partindo 
da equipe gestora. 
 
Sobre Plano de Comunicação, precisa ser formalizado, apesar de estarmos avançando 
na padronização de nossa comunicação, particularmente da direção, coordenadores 
de cursos e secretaria acadêmica – avisos no site institucional, SIGA, Instagram e 
textos orientadores para discentes e docentes. Uma TV no saguão da Fatec também 
é um importante veículo de comunicação, inclusive dos nossos valores institucionais. 



   

 

   

 

 

Divulgar os resultados 
das ações sustentáveis, 

como o destino e proveito 
do lixo coletado 

seletivamente e buscar 
alinhamento entre 

sustentabilidade e a visão 
da U.E.  

(   ) SIM 
(X) NÃO 

Criar estratégia de 
análise contínua de 
indicadores, quer 
seja pelos grupos 

de trabalho 
constituídos pela 

Direção, quer seja 
pela Equipe CPA 

 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

Não temos consolidada a divulgação de ações sustentáveis da nossa Unidade de 
Ensino. 
 
Sobre Cronograma anual da CPA, acreditamos que ainda há deve haver uma revisão 
para sua maior integração ao planejamento da unidade. Pretendemos evoluir em 2022. 

Identificar, logo no início 
do semestre, dentre os 
ingressantes, aqueles 
que possuem alguma 

deficiência, para a 
tomada de providências 

referentes à 
acessibilidade e à 

mediação da 
aprendizagem. 

(X) SIM 
(   ) NÃO 

 
(   ) SIM 
(   ) NÃO 

A nossa Semana de Recepção já é uma marca importante, com diversas ações 
concatenadas com nossos objetivos dispostos no PDI. Desde avaliações diagnósticas, 
testes de proficiência de idioma inglês e dinâmicas, buscamos preparar nossos alunos 
para sua jornada no ensino superior. Como prática, cada coordenação de curso 
organiza atividades atendendo às especificidades de seus alunos. 

 

Ofertar e reorfertar cursos 
de extensão e dar 

prosseguimento aos 
projetos com as escolas 
públicas de educação 

básica. 

(X) SIM 
(   ) NÃO 

 
Criar estratégia de 

interação com 
outras unidades do 

CPS (Fatecs e 
ETECs) 

 

(X) SIM 
(   ) NÃO 

A oferta de cursos de extensão foi realizada, de forma online, institucionalmente, para 
docentes, discentes e funcionários técnico-administrativos. No período de férias, temos 
revitalizado os Cursos de Extensão oferecidos por empresas parceiras. 
 
Sobre interação com outras Fatecs e Etecs, estamos interagindo de forma a expandir 
a aplicação da Metodologia API – Aprendizagem por Projetos Integrados. A validação 
em outros ambientes traz importantes retornos para seu aprimoramento. 
 

 
Tratar a todos com 

igualdade, respeitando a 
diversidade. Divulgar 

campanhas institucionais, 

(X) SIM 
(   ) NÃO 

 
(   ) SIM 
(   ) NÃO 

É postura intrínseca da nossa direção, coordenação e servidores técnico-
administrativos o respeito ao ser humano. Em todas as reuniões e eventos de 
capacitação, valores humanos são enaltecidos e potenciais ações são debatidas, tais 
como convite de palestrantes internos e externos à instituição (recentemente 



   

 

   

 

locais, regionais e 
nacionais contra a 

discriminação. 
 

 
 
 

organizamos, por exemplo, uma palestra da Microsoft tratando de temas de diversidade 
e inclusão). 

 

 
 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 
Fortalecimento do 
CADI, por meio do 

seu replanejamento 
em termos de 

missão e 
composição  

 
 

(X) SIM 
(   ) NÃO 

O CADI – Centro de Aprendizagem em Desenvolvimento e Integração, um projeto da 
Fatec São José dos Campos, tem crescido ano após ano em sua importância estratégia 
para o PDI da unidade. Mais recentemente (final de 2021), renovou sua parceria com 
o Parque Tecnológico de São José dos Campos para uso da sala de atendimentos. 
Importante salientar o crescimento do CADI com a participação efetiva de todos os 
cursos da Fatec e aumento expressivo de relacionamento com empresas. 
 

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 
 

AÇÕES PROPOSTAS NO 
RELATÓRIO DE 2019 

 
  

AÇÕES 
REALIZA

DAS 

 
 

AÇÕES PROPOSTAS 
NO RELATÓRIO DE 

2020 
 

AÇÕES 
REALIZADAS 

ANÁLISE GLOBAL E A CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

Apresentar os membros 
do Colegiado à 

comunidade interna e 
divulgar suas resoluções 

a cada reunião.  

(X) SIM 
(   ) NÃO  

 

(   ) SIM 
(   ) NÃO  

Uma rotina de reuniões de Colegiado e grupos de discussão tem sido prática comum 
da Direção e Coordenações de curso. 

 

Realizar o evento 
“Faculdade aberta” 

estendendo o convite a 
todas as escolas e 

empresas das 
proximidades.  

(X) SIM 
(   ) NÃO 

Criar cursos de 
Extensão bem como 

Projetos com 
empresas 

 

(X) SIM 
(   ) NÃO 

Não tem sido possível “Faculdade Aberta”, porém, nossa Feira de Soluções, que 
apresenta os resultados das API´s de cada equipe de alunos, ao término de cada 
semestre, foi realizado pelo YouTube oficial da Fatec São José dos Campos. 
 
Os Projetos com empresas foram muito fortalecidos por meio do CADI e da 
Metodologia API. 



   

 

   

 

 

Adequar o preenchimento 
do SIGA feito pelos 

professores, aumentando 
o cumprimento dos 

prazos em, pelo menos, 
30%.  

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

Implantação de 
Assinatura 

Eletrônica tanto no 
Siga quanto em 

Outras Plataformas 

(   ) SIM 
(X) NÃO 

Capacitações para aumento de qualidade, alinhamento metodológico e padronização 
dos planos de ensino tem sido realizadas por todos os cursos. 
 
Ainda não foi implantada assinatura eletrônica no SIGA. 

 

Modernizar e dar maior 
visibilidade à ‘caixa de 
sugestões’ presente na 

secretaria. 

(   ) SIM 
(X) NÃO 

Utilizar ferramentas 
alternativas de 
Comunicação 

(X) SIM 
(   ) NÃO 

Caixa de sugestões da Secretaria ainda não foi implementada. 
 
Sobre Plano de Comunicação, precisa ser formalizado, apesar de estarmos avançando 
na padronização de nossa comunicação, particularmente da direção, coordenadores 
de cursos e secretaria acadêmica – avisos no site institucional, SIGA, Instagram e 
textos orientadores para discentes e docentes. Uma TV no saguão da Fatec também 
é um importante veículo de comunicação, inclusive dos nossos valores institucionais. 
 

Manter a atual equipe de 
comunicação, convidar 

mais pessoas e introduzir 
o conceito de 

educomunicação.  

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

Solicitar junto à 
Administração 

Central do Centro 
Paula Souza novos 

funcionários em 
substituição às 

perdas 
(desligamentos) e 
nova proporção de 

demandas 

(X) SIM 
(   ) NÃO 

Sobre Plano de Comunicação, precisa ser formalizado, apesar de estarmos avançando 
na padronização de nossa comunicação, particularmente da direção, coordenadores 
de cursos e secretaria acadêmica – avisos no site institucional, SIGA, Instagram e 
textos orientadores para discentes e docentes. Uma TV no saguão da Fatec também 
é um importante veículo de comunicação, inclusive dos nossos valores institucionais. 
 
Uma nova funcionária técnico-administrativa foi contratada. 

Implantar a monitoria 
virtual, com monitor 
presente na Fatec, 
usando plataformas 

digitais, para o alcance 
do maior número de 

estudantes com 
dificuldades de 

(X) SIM 
(   ) NÃO 

Projetos de 
recuperação de 
aprendizagem. 
Criar um papel 

(função) de 
Coordenação 

Pedagógica, de 
forma a 

(X) SIM 
(   ) NÃO 

Todo início de semestre são constituídas equipes de Monitores de cursos, no entanto, 
avanços para grupos de estudos devem ser estimulados. 
 
A nossa Semana de Recepção já é uma marca importante, com diversas ações 
concatenadas com nossos objetivos dispostos no PDI. Desde avaliações diagnósticas, 
testes de proficiência de idioma inglês e dinâmicas, buscamos preparar nossos alunos 
para sua jornada no ensino superior. Como prática, cada coordenação de curso 
organiza atividades atendendo às especificidades de seus alunos. 



   

 

   

 

aprendizagem. 
Estabelecer período de 
nivelamento no início de 
cada semestre, realizado 
por todos os professores: 
“Período de Diagnóstico e 

formação de Pré-
requisito” (resgate do 
conteúdo do semestre 

anterior).  

potencializar de 
forma articulada e 
pedagogicamente 

efetiva as 
dificuldades 

 
Um Plano de Recuperação contínua está dentro do escopo de atuação da Metodologia 
API – Aprendizagem por Projetos Integrados. A forte e integrada interação dos 
professores com as equipes traz a oportunidade de orienta e corrigir o rumo dos alunos 
ao longo da execução dos projetos. Além do mais, como prática, cada coordenação de 
curso organiza atividades atendendo às especificidades de seus alunos. 
 

Divulgar o número de 
participantes de 

intercâmbio na Unidade e 
no CPS.  

(   ) SIM 
(X) NÃO 

 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

Sobre Plano de Comunicação, precisa ser formalizado, apesar de estarmos avançando 
na padronização de nossa comunicação, particularmente da direção, coordenadores 
de cursos e secretaria acadêmica – avisos no site institucional, SIGA, Instagram e 
textos orientadores para discentes e docentes. Uma TV no saguão da Fatec também 
é um importante veículo de comunicação, inclusive dos nossos valores institucionais. 
 

Incluir os representantes 
das turmas em ações, 
reuniões e eventos, 

aumentando a 
representação estudantil  

(   ) SIM 
(X) NÃO 

Criar Plano de 
Comunicação mais 

consistente e 
aderente aos 
segmentos 

(X) SIM 
(   ) NÃO 

 
A inclusão de representantes de turmas em ações deve ser estimulada. 
 
Sobre Plano de Comunicação, precisa ser formalizado, apesar de estarmos avançando 
na padronização de nossa comunicação, particularmente da direção, coordenadores 
de cursos e secretaria acadêmica – avisos no site institucional, SIGA, Instagram e 
textos orientadores para discentes e docentes. Uma TV no saguão da Fatec também 
é um importante veículo de comunicação, inclusive dos nossos valores institucionais. 

 

Criar a campanha “Escola 
Anfitriã”.  

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

Realização de 
projetos que 
auxiliem no 
processo de 

aprendizagem 

(X) SIM 
(   ) NÃO 

O PDI preconiza o desenvolvimento de um novo modelo de ensino em nossa Fatec – 
se materializa pelo API – Aprendizagem por Projetos Integrados. Nesse contexto, a 
transparência e uma nova forma de planejar as atividades didático-pedagógicas tem 
tomado forma em nossa Fatec. Como prática, coordenadores e professores orientam 
os alunos a realizar um planejamento semanal para distribuição das tarefas diversas 
e, principalmente, um tempo destinado ao estudo. 

Manter o calendário de 
atividades relacionadas 

(   ) SIM 
(X) NÃO  

 
(   ) SIM 
(   ) NÃO  

Sobre Plano de Comunicação, precisa ser formalizado, apesar de estarmos avançando 
na padronização de nossa comunicação, particularmente da direção, coordenadores 
de cursos e secretaria acadêmica – avisos no site institucional, SIGA, Instagram e 



   

 

   

 

ao Concurso Vestibular e 
ampliar 

textos orientadores para discentes e docentes. Uma TV no saguão da Fatec também 
é um importante veículo de comunicação, inclusive dos nossos valores institucionais. 

- 
(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 
 
 

Atuar junto ao setor 
Administrativo, 

Direção e 
Coordenação 

Regional solicitando 
ajuda para 

adequação dos 
fluxos de aquisição 
dos recursos para 

atividades didáticas 
e de 

desenvolvimento 
 
 
 

(X) SIM 
(   ) NÃO 

A Direção da unidade mantem diálogo direto com a Coordenação Regional e Estadual 
– temos recebido recursos para reformas prediais e, mais recentemente, equipamentos 
de informática e televisores. 

 
(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 
 
 
 

Implantação de 
Assinatura 

Eletrônica tanto no 
Siga quanto em 

Outras Plataformas 
 
 
 
 

(   ) SIM 
(X) NÃO 

Ainda não foi implantada assinatura eletrônica no SIGA. 
 



   

 

   

 

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 
 

AÇÕES PROPOSTAS NO 
RELATÓRIO DE 2019 

 
  

AÇÕES 
REALIZA

DAS 

 
 

AÇÕES PROPOSTAS 
NO RELATÓRIO DE 

2020 
 

AÇÕES 
REALIZADAS 

ANÁLISE GLOBAL E A CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

Divulgar o evento nas 
TVs dos alunos e dos 

professores. Incentivar a 
participação na Feira com 
os projetos desenvolvidos 

durante o ano.  

(X) SIM 
(   ) NÃO  

Processo de gestão 
a vista (sala dos 

professores) 
Criar Plano de 
Comunicação 
consistente e 

atualizado em face 
às novas mídias 

digitais e os 
diferentes atores 

envolvidos 

(X) SIM 
(   ) NÃO  

Sobre Plano de Comunicação, precisa ser formalizado, apesar de estarmos avançando 
na padronização de nossa comunicação, particularmente da direção, coordenadores 
de cursos e secretaria acadêmica – avisos no site institucional, SIGA, Instagram e 
textos orientadores para discentes e docentes. Uma TV no saguão da Fatec também 
é um importante veículo de comunicação, inclusive dos nossos valores institucionais. 
 

Formar nova equipe de 
acompanhamento, 
encaminhamento e 
criação de novos 

programas de estágio, 
novas parcerias.  

(X) SIM 
(   ) NÃO 

 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

Temos hoje formalizada uma Equipe para o Portal de Carreiras, com um portal para 

divulgação institucional de oportunidades de estágio e emprego. 

Além dessa iniciativa, o CADI potencializa o relacionamento qualitativo com o 

ecossistema de empresas, trazendo oportunidades aos alunos. 

Esclarecer nas palestras 
introdutórias ao semestre, 
realizadas pela Diretoria 

Acadêmica, as 
oportunidades para 

desenvolver projetos de 
iniciação científica. 

Fortalecer a divulgação 
dos projetos em 

andamento.  

(   ) SIM 
(   ) NÃO  

Manter o modelo 
inovativo de gestão 
Manter e aprimorar 

o processo de 
inovação, 

investimento em 
ações de integração 

dos segmentos e 
comunicação dos 

resultados 

(   ) SIM 
(   ) NÃO  

A nossa Semana de Recepção já é uma marca importante, com diversas ações 
concatenadas com nossos objetivos dispostos no PDI. Desde avaliações diagnósticas, 
testes de proficiência de idioma inglês e dinâmicas, buscamos preparar nossos alunos 
para sua jornada no ensino superior. Como prática, cada coordenação de curso 
organiza atividades atendendo às especificidades de seus alunos. 
 
Sobre Cronograma anual da CPA, acreditamos que ainda há deve haver uma revisão 
para sua maior integração ao planejamento da unidade. Pretendemos evoluir em 2022. 



   

 

   

 

Convidar o Professor 
Monteiro para oferecer 
uma palestra sobre o 
INOVA também aos 

alunos.  

(   ) SIM 
(X) NÃO  

Melhorar a 
divulgação das 

reuniões colegiadas 
e divulgar o papel e 

formas de 
participação 

 

(X) SIM 
(   ) NÃO  

 
Sobre Plano de Comunicação, precisa ser formalizado, apesar de estarmos avançando 
na padronização de nossa comunicação, particularmente da direção, coordenadores 
de cursos e secretaria acadêmica – avisos no site institucional, SIGA, Instagram e 
textos orientadores para discentes e docentes. Uma TV no saguão da Fatec também 
é um importante veículo de comunicação, inclusive dos nossos valores institucionais. 
As definições de reuniões colegiadas, por exemplo, poderiam chegar aos interessados 
por meio de boletins. 
 

 
(   ) SIM 
(   ) NÃO 

Maior participação 
dos professores nos 

vários projetos 
desenvolvidos na 

escola 

(X) SIM 
(   ) NÃO 

Sobre cultura de Planejamento institucional, estamos avançando primeiro pela 
consolidação da Equipe CPA e sua integração harmoniosa com os setores da unidade. 

- 
(   ) SIM 
(   ) NÃO  

Propor revisão das 
Planilhas de 

Pontuação de 
Evolução e Editais 
Internos e Externos 

(  ) SIM 
(X) NÃO  

Trata-se de uma política institucional, fora do escopo de nossa unidade, no entanto, 
temos enviado sugestões à nossa Unidade de Recursos Humanos (URH). 

EIXO 5: INFRAESTRUTURA 

 
 

AÇÕES PROPOSTAS 
NO RELATÓRIO DE 

2019 
 
  

AÇÕES 
REALIZADAS 

 
 

AÇÕES PROPOSTAS 
NO RELATÓRIO DE 

2020 
 

AÇÕES 
REALIZADAS 

ANÁLISE GLOBAL E A CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

Executar as ideias 
apresentadas em 

2019/2: prover ‘pufs’ 
para a biblioteca, 

realizar as rodas de 
conversa quinzenais 

(   ) SIM 
(X) NÃO 

 

(   ) SIM 
(   ) NÃO  

Por conta da Pandemia nos anos de 2020 e 2021, houve dificuldade na realização de 
eventos culturais, no entanto, alguns eventos como Biblioteca Ativa foram possíveis 
remotamente. 



   

 

   

 

sobre temas da 
atualidade, criar 

espaço para uso de 
instrumentos 

musicais e estudar a 
possibilidade de 

existência de uma 
arquibancada de 
escadas móveis, 

articuladas e 
reconfiguráveis.  

Manter o grupo 
“Alerta Fatec” pelo 

Whatsapp e o 
relacionamento com 

a Polícia Militar. 
Conscientizar os 

alunos, 
especialmente os 

ingressantes, sobre 
a necessidade de 

prevenção contra a 
violência nas 

proximidades da 
Fatec.  

(   ) SIM 
(X) NÃO 

 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

Sobre Plano de Comunicação, precisa ser formalizado, apesar de estarmos avançando 
na padronização de nossa comunicação, particularmente da direção, coordenadores 
de cursos e secretaria acadêmica – avisos no site institucional, SIGA, Instagram e 
textos orientadores para discentes e docentes. Uma TV no saguão da Fatec também 
é um importante veículo de comunicação, inclusive dos nossos valores institucionais. 

Fazer constantes 
‘checkups’ nas salas 
de aula para a troca 

de lâmpadas 
queimadas; realizar 

a limpeza dos 
ventiladores e ares 
condicionados nas 
datas estipuladas; 
instalar os novos 

(   ) SIM 
(   ) NÃO  

Criar um Plano de 
Investimento na 

Unidade, com base 
nas suas 

prioridades 

(X) SIM 
(   ) NÃO  

A Direção da unidade mantem diálogo direto com a Coodenação Regional e Estadual 

– temos recebido recursos para reformas prediais e, mais recentemente, equipamentos 

de informática e televisores. 



   

 

   

 

equipamentos assim 
que forem 

fornecidos pela 
Administração 

Central. 

 
(   ) SIM 
(   ) NÃO 

Realizar 
Treinamentos para 

Discentes e 
Docentes de 
utilização de 

ferramentas como 
Teams (não 

somente o Trivial) 

(X) SIM 
(   ) NÃO 

A oferta de cursos de extensão foi realizada, de forma online, institucionalmente, para 
docentes, discentes e funcionários técnico-administrativos. 

 

 

 

  



   

 

   

 

 

5 ANÁLISE DOS DADOS E AÇÕES PROPOSTAS DADOS DE 2021 

 

 

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

 
FRAGILIDADES 

 
  

AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS  PRAZOS   

Desarticulação do Cronograma de Ações da 
CPA com o Planejamento Institucional 

Revisar Cronograma Anual de Ações da CPA 
concatenado ao Planejamento de Ações 
Institucional da Unidade 

Já existe uma iniciativa, mas ainda 
desarticulada 

Maio/2022 

Os coordenadores não recebem os 
resultados estratificados do WebSAI 

referentes aos cursos/professores/alunos 

CPA da Fatec São José dos Campos irá solicitar 
à CPA Central a tabulação de resultados de 

professores e alunos estratificados por cursos 
A ser feito Maio/2022 

Possível queda na procura pelo Vestibular 
Revisar Plano de Divulgação de Vestibular da 

Unidade, concatenado com o Plano de 
Comunicação 

Já existe uma iniciativa, mas ainda 
desarticulada 

Setembro/2022 

 
POTENCIALIDADES 

 
 
 

AÇÕES PLANEJADAS  
AÇÕES REALIZADAS 

 
PRAZOS   

Muitas ações institucionais têm sido feitas, 
porém não vistas 

Construir Plano de Comunicação da Unidade, 
envolvendo direção, diretoria de serviços, 

diretoria acadêmica, coordenadores de cursos, 
considerando mídias digitais (site institucional, 

Já existe uma estratégia de comunicação, 
mas pode ser incrementada 

Maio/2022 



   

 

   

 

SIGA, Instagram, Fatec TV e textos 
WhasApp/Teams para discentes, docentes e 
funcionários técnico-administrativos). Temas 

sensíveis, aos diversos segmentos, devem ser 
tratados na concepção deste Plano (Exemplos 
do Eixo 1: Resultados do WebSAI, Cronograma 

de Ações da CPA, dentre outros) 

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

 

FRAGILIDADES 

 
 

AÇÕES PLANEJADAS AÇÕES REALIZADAS PRAZOS 

Necessidades de capacitações nas áreas 
técnicas, comportamentais e de valores, 

para todos os segmentos 

Consolidar as Capacitações (Palestras e 

Cursos) para todos os segmentos (docentes, 

discentes e funcionários técnico-administrativos), 

com apoio de Parceiros (Empresas), 

particularmente nos períodos de férias e recesso 

escolar – admitir temas técnicos e de valores 

humanos, tais como diversidade, igual e 

antidiscriminação 

Já existe a iniciativa, mas pode ser 
incrementada 

Dezembro/2022 

 
POTENCIALIDADES 

 
 
 

AÇÕES PLANEJADAS AÇÕES REALIZADAS PRAZOS 

Fatec São José dos Campos está inserida 
em importante Ecossistema de empresas e 

organizações de Ciência, Tecnologia e 
Inovação 

Consolidar o CADI – Centro de Aprendizagem 

em Desenvolvimento e Integração como 

referência no apoio do desenvolvimento do 

Ecossistema de Empresas (modelo dos 3 T´s) 

CADI está em implantação desde 2014 Dezembro/2022 



   

 

   

 

Alunos em busca de preparação para 
Vestibular, inclusive para o da Fatec 

Consolidar o Vestec como curso pré-vestibular 

gratuito às classes sociais desfavorecidas 
Já existe a iniciativa, mas pode ser 

incrementada 
Dezembro/2022 

Muitas ações institucionais têm sido feitas, 
porém não vistas 

Construir Plano de Comunicação da Unidade, 

envolvendo direção, diretoria de serviços, 

diretoria acadêmica, coordenadores de cursos, 

considerando mídias digitais (site institucional, 

SIGA, Instagram, Fatec TV e textos 

WhasApp/Teams para discentes, docentes e 

funcionários técnico-administrativos). Temas 

sensíveis, aos diversos segmentos, devem ser 

tratados na concepção deste Plano (Exemplos do 

Eixo 2: PDI, Ações de Sustentabilidade e 

Responsabilidade Social) 

Já existe uma estratégia de comunicação, 
mas pode ser incrementada 

Dezembro/2022 

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS  

 
FRAGILIDADES 

 
  

AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS  PRAZOS   

Desalinhamento institucional de docentes 
dos cursos, frente às novas metodologias de 

ensino adotadas pela unidade 

Consolidar cultura de Plano de Ensino 
Estruturado dos docentes, para fins de maior 
alinhamento metodológico e institucional das 

disciplinas 

Reuniões e capacitações têm sido 
realizadas pelas Coordenações de curso 

Dezembro/2022 

Nossa unidade precisa ampliar sua 
visibilidade frente à sociedade 

Consolidar Eventos de interação com a 

Sociedade, como Feira de Soluções e/ou Fatec 

Portas Abertas 

Ações tem sido desenvolvidas, mas a 
Pandemia dificultou o acesso ao público 

externo 

Dezembro/2022 

Nossos alunos têm problemas de gestão 
eficiente de seu tempo frente à entrega de 

resultados (tempo x qualidade) 

Construir Cultura de Organização de Tempo e 

Planejamento de tarefas nos discentes 
Ações tem sido desenvolvidas, mas ainda 

pontuais e não orgânicas 
Dezembro/2022 



   

 

   

 

Nossa unidade precisa ampliar sua 
visibilidade frente à sociedade, 

particularmente dos cursos oferecidos 

Criar um Plano de Divulgação de Vestibular da 

Unidade, concatenado com o Plano de 

Comunicação 

Plano já existe, mas precisa ser 
aprimorado 

Dezembro/2022 

    

 
POTENCIALIDADES 

 
 
 

AÇÕES PLANEJADAS  
AÇÕES REALIZADAS 

 
PRAZOS   

Modernas demandas de novos Métodos de 
Ensino pela Sociedade, com skills do Século 

XXI 

Consolidar Metodologia API – Aprendizagem 

por Projetos Integrados (Projetos com 

Parceiros Externos), que preconiza os pilares 

Real Project Based Learning (RPBL), Validação 

Externa e Mentalidade Ágil 

Metodologia está em desenvolvimento 
desde o 2º. Semestre de 2019 

Dezembro/2022 

Administração da unidade é sensível à 
necessidade de Recuperação contínua, 

articulada na forma de Metodologia robusta 

Consolidar Plano de Recuperação contínua 
dos alunos, quer seja pela Metodologia API ou 
por iniciativas específicas das coordenações e 

seus professores 

Metodologia está em desenvolvimento 
desde o 2º. Semestre de 2019 

Dezembro/2022 

Administração da unidade é sensível à 
necessidade de Recuperação contínua, 

articulada na forma de Metodologia robusta 

Consolidar Plano de Avaliação contínua dos 

alunos, com rápidos retornos e direcionamentos, 

quer seja pela Metodologia API ou por iniciativas 

específicas das coordenações e seus professores 

Metodologia está em desenvolvimento 
desde o 2º. Semestre de 2019 

Dezembro/2022 

Diretoria e Coordenadores já desenvolvem 
Diagnóstico de deficiências de 

aprendizagem por parte dos Alunos 

Consolidar Semana de Recepção da unidade, 
com Atividades de Acolhimento, Diagnósticas, 

Proficiência e Dinâmicas disruptivas 

Unidade já desenvolve tais iniciativas, 
respeitando especificidade dos cursos 

Agosto/2022 

Centro Paula Souza disponibiliza bolsas 
para Monitores de Disciplinas 

Consolidar Equipe de Monitores para suporte às 

dúvidas em disciplinas-chave dos cursos 
Ações tem sido desenvolvidas, mas ainda 

com baixa efetividade 
Dezembro/2022 



   

 

   

 

Estamos vivenciando uma forte demanda de 
oferta de vagas (de estágio e emprego) para 

profissionais bem capacitados em 
Tecnologia 

Consolidar Portal de Carreiras, com equipe e 

portal para divulgação institucional de 

oportunidades de estágio e emprego 

Ações tem sido desenvolvidas, mas 
precisamos melhorar sua efetividade 

Dezembro/2022 

Muitas ações institucionais têm sido feitas, 
porém não vistas 

Construir Plano de Comunicação da Unidade, 

envolvendo direção, diretoria de serviços, 

diretoria acadêmica, coordenadores de cursos, 

considerando mídias digitais (site institucional, 

SIGA, Instagram, Fatec TV e textos 

WhasApp/Teams para discentes, docentes e 

funcionários técnico-administrativos). Temas 

sensíveis, aos diversos segmentos, devem ser 

tratados na concepção deste Plano (Exemplos do 

Eixo 3: Monitoria, Cursos de Extensão / 

Capacitações, Intercâmbios, Bolsas, Projetos 

com Empresas, Decisões colegiadas, Eventos 

Externos, como Participar, papéis, dentre outros) 

Já existe uma estratégia de comunicação, 
mas pode ser incrementada 

Dezembro/2022 

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 
FRAGILIDADES 

 
 
 

AÇÕES PLANEJADAS  
AÇÕES REALIZADAS 

 
PRAZOS   

Direcionamento errado de Recursos 
 

Consolidar Plano de Investimento da Unidade, 
com base em suas prioridades 

Já existem iniciativas institucionais, 
inclusive portal adequado para solicitação 

Dezembro/2022 

Faltam recursos para a aquisição de 
materiais de consumo/ferramentas para a 

realização de atividades práticas 

Elaborar Plano de Manutenção da Unidade, 
integrando todos os segmentos (particularmente 
com apoio das Coordenações de curso), tendo 
em vista as atividades didáticas e laboratoriais 

Unidade já desenvolve tais iniciativas, 
respeitando especificidade dos cursos 

Dezembro/2022 

    



   

 

   

 

    

 
POTENCIALIDADES 

 
 
 

AÇÕES PLANEJADAS  
AÇÕES REALIZADAS 

 
PRAZOS   

Respeito pela Direção da Unidade e 
excelente relacionamento com Coordenação 

Regional e Estadual 

Manter Diálogo direto com Coordenação 

Regional e Estadual para percepção de 

oportunidades de incremento de recursos 

humanos e de infraestrutura 

Nossa Direção já desenvolve tais 
iniciativas 

Dezembro/2022 

Muitas ações institucionais têm sido feitas, 
porém não vistas 

Construir Plano de Comunicação da Unidade, 
envolvendo direção, diretoria de serviços, 

diretoria acadêmica, coordenadores de cursos, 
considerando mídias digitais (site institucional, 

SIGA, Instagram, Fatec TV e textos 
WhasApp/Teams para discentes, docentes e 
funcionários técnico-administrativos). Temas 

sensíveis, aos diversos segmentos, devem ser 
tratados na concepção deste Plano (Exemplos 

do Eixo 4: Plano de Ações da Unidade, Valores, 
Orientações) 

Já existe uma estratégia de comunicação, 
mas pode ser incrementada 

Dezembro/2022 

EIXO 5: INFRAESTRUTURA 

 
FRAGILIDADES 

 
 
 

AÇÕES PLANEJADAS  
AÇÕES REALIZADAS 

 
PRAZOS   

Falta de maior espaço para descanso e 
convívio para os alunos 

Tornar a Infraestrutura mais acolhedora para os 

todos os segmentos (Por exemplo: pufes, bancos, 

jardinagem, dentre outros) 

Uma série de reformas foram feitas, 
durante o Pandemia 

Dezembro/2022 



   

 

   

 

 
POTENCIALIDADES 

 
 
 

AÇÕES PLANEJADAS  
AÇÕES REALIZADAS 

 
PRAZOS   

Muitas ações institucionais têm sido feitas, 
porém não vistas 

Construir Plano de Comunicação da Unidade, 

envolvendo direção, diretoria de serviços, 

diretoria acadêmica, coordenadores de cursos, 

considerando mídias digitais (site institucional, 

SIGA, Instagram, Fatec TV e textos 

WhasApp/Teams para discentes, docentes e 

funcionários técnico-administrativos). Temas 

sensíveis, aos diversos segmentos, devem ser 

tratados na concepção deste Plano (Exemplos do 

Eixo 5: Plano de Manutenção, Plano de 

Investimentos, dentre outros) 

Já existe uma estratégia de comunicação, 
mas pode ser incrementada 

Dezembro/2022 



   

 

   

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Comissão Própria de Avaliação, pelo seu trabalho, oferece subsídios a tomadas de 

decisões e ao planejamento institucional da Fatec São José dos Campos, na busca de contínua 

melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão, sendo assim, um 

importante instrumento para a Direção de nossa unidade. 

 

Dentre as principais ações advindas desse processo, podemos salientar alguns aspectos 

importantes: 

• Na implementação do Programa Fatec 4.0 da nossa unidade, desde 2019, a CPA 

pode constatar sua evolução, que contempla: a realização de projetos integrados; a 

variação das práticas didático-pedagógicas; a busca constante pela correspondência 

entre o perfil do curso e o mercado; a implantação do programa “Aceleração da 

recuperação da aprendizagem” para alunos com dificuldades; a oferta de cursos de 

extensão; ações que valorizam a diversidade, respeitam as deficiências, promovem a 

saúde mental e apoiam o estudante; a divulgação do ensino gratuito e da qualidade 

dos cursos para a comunidade; 

• O CADI tem se consolidado como um importante agente de conexão da Fatec São 

José dos Campos (docentes e discentes) com as empresas e organizações sociais do 

entorno e tem se posicionado como catalisador de um novo modelo educacional e de 

organização de interação entre os entes envolvidos; 

• Está em processo a consolidação e aprimoramento da Metodologia API – 

Aprendizagem por Projetos Integrados, que nos favoreceu na construção de um novo 

modelo de ensino. Para além da API, para transbordar os conhecimentos e 

competências, uma outra ação trata-se da oferta de cursos de extensão sintonizados 

com as demandas e projetos de desenvolvimento tecnológico, com bolsas para 

nossos alunos; 

• O atendimento da sociedade ao entorno da unidade, também representa parte 

importante do papel social da Fatec São José dos Campos. Nesse sentido, há 

continuidade das ações como o CADI (mencionado anteriormente) e o Vestec (curso 

pré-vestibular oferecido à população de classe social mais desfavorecida); 

• A Fatec São José dos Campos deu continuidade à implantação do curso de 

Manufatura Avançada, estruturado com um projeto pedagógico disruptivo bem como 



   

 

   

 

conhecimentos à frente de seu tempo. Saliente-se a busca incessante da coordenação 

e corpo docente do curso no alinhamento de um curso moderno frente à uma indústria 

nacional combalida, dada a realidade imposta pela pandemia e pela política de 

desenvolvimento econômico nacional vigentes; 

• A construção de uma cultura efetiva de avaliação institucional em nossa Fatec São 

José dos Campos está em curso – a Equipe da CPA foi reconstruída em vistas à sua 

maior efetividade; em 2022, pretende-se melhorar a sinergia do Cronograma de Ações 

da CPA com o Planejamento Institucional da Unidade; 

 

Os resultados apresentados contemplam as dez dimensões auto avaliativas do SINAES e foram 

analisados e discutidos por todos os membros da comunidade institucional: direção, coordenações 

de cursos, setores administrativos, gestores, professores e alunos. 

 

Por fim, importante salientar a maior adesão qualitativa dos segmentos na composição deste 

relatório. Os dados coletados, as análises e propostas foram e continuarão sendo amplamente 

divulgadas e serão objeto de comparação na próxima avaliação, para elucidar os avanços 

alcançados, reforçando o quanto a avaliação contribui para a gestão dos resultados. 

 


