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INTRODUÇÃO
O presente documento se constitui no Relatório Parcial de Auto avaliação

Institucional 2019, ano base 2018, da Faculdade de Tecnologia SENAI Telêmaco
Borba elaborado com vistas ao cumprimento das exigências da Lei do SINAES
e Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065 de 09 de outubro de 2014. Seu teor
foi validado pelos membros da Comissão Própria de Avaliação em reunião
realizada em 20 de março de 2019.
Os dados foram analisados através dos cinco eixos que contemplam as
dez dimensões dispostas no art., 3º da Lei nº 10.861 do SINAES, destacando os
dados do ano de 2018.
A Comissão Própria de Avaliação - CPA - da Faculdade de Tecnologia
SENAI Telêmaco Borba foi constituída em 2012, onde iniciou um trabalho de
coleta de informações junto à comunidade acadêmica para avaliar as ações da
IES em todos os âmbitos visando ampliar a qualidade de ensino.
O processo de autoavaliação institucional é consolidado neste relatório,
apresentando de forma clara e objetiva os resultados do desempenho da IES
tomando por base as ações propostas no PDI (Plano de Desenvolvimento
Institucional).
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2

DADOS DA INSTITUIÇÃO

A Faculdade de Tecnologia SENAI Telêmaco Borba, CNPJ nº
03.776.284/0016-87, é uma Instituição privada, sem fins lucrativos, mantida pelo
SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional
do Paraná, com sede no Município de Curitiba, no Estado do Paraná.

Instituição

Faculdade de Tecnologia SENAI Telêmaco Borba

Código da IES

13674

Caracterização de IES

Instituição

privada,

sem

fins

lucrativos,

tipo

faculdade.
Data de criação

10/05/2012

Endereço

Av. Presidente Kennedy, 66 Centro CEP: 84266-400
Telêmaco Borba - PR

Telefone

(42)3271-4700

Endereço Eletrônico

faculdade.telemaco@sistemafiep.org.br

Página da Internet

http://.faculdadesdaindustria.org.br
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2.1 Estrutura Organizacional da IES:

Figura 1- Estrutura Organizacional da IES

Fonte: PDI
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2.2 Missão Institucional e Objetivo Geral
A Faculdade de Tecnologia SENAI Telêmaco Borba tem como missão
“Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência
de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria
brasileira”. Tem como principal objetivo o desenvolvimento de competências
para o setor industrial da região de sua atuação e promover educação de alto
nível ajudando profissionais a terem sucesso em suas carreiras e melhorando
sua performance no mundo do trabalho.

2.3 Composição da CPA

Quadro 1 – Composição da CPA

1. Composição da CPA
Jeanete Santos Silva
Fernanda Lopes Pitta Costa
Ernesto Sountachi Junior
Eduardo Michailu Mendes
Atila Brizola Ribas
Cleiton de Souza
Everson Martins Barbosa
William Gabriel Mendes
Petella Zanetti
Josemir
Valdir Silva
Flavio Piechnicki

SEGMENTO QUE REPRESENTA (DOCENTE,
DISCENTE,
TÉCNICOADMINISTRATIVO,
SOCIEDADE CIVIL).
Presidente
Técnico-Administrativo
Técnico-Administrativo- Suplente
Docente
Docente - Suplente
Discente
Discente
Discente - Suplente
Sociedade Civil Organizada – Secretaria da Indústria
Sociedade Civil Organizada – SINDIMATEL
(Sindicato dos Madeireiros de Telêmaco Borba)
Sociedade Civil Organizada – IFPR (Instituto Federal
do Paraná) - Suplente

Fonte: CPA
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2.4 Planejamento da Auto Avaliação
Os questionários aplicados no último ciclo de auto avaliação Institucional
com consulta formal à comunidade acadêmica foram elaborados contemplando
as dez dimensões referenciadas no marco legal do SINAES (artigo 3º da Lei nº
10.861).
Foi realizada uma pesquisa através de questionários on-line solicitando a
participação dos coordenadores, docentes, discentes e técnicos administrativos
da Instituição e comunidade externa. A comissão manteve o questionário da
avaliação de 2017 elaborado em estudo conjunto com os membros da CPA.
Incluímos a pesquisa com a comunidade externa para verificar a visibilidade da
IES na comunidade, e consideramos no plano de ação as sugestões do relatório
de avaliação do processo de recredenciamento.
O processo de avaliação contemplou todos os segmentos da Instituição,
objetivando a verificação da evolução do processo de ensino-aprendizagem, a
relação interpessoal, o atendimento aos alunos, a infraestrutura, a fim de
demonstrar os aspectos positivos e negativos da IES.
A Comissão Própria de avaliação - CPA da Faculdade de Tecnologia
SENAI Telêmaco Borba se responsabiliza pelas informações coletadas e
analisadas, com o intuito de identificar possíveis fragilidades e potencialidades
que possam servir de direcionamento para criação de futuras estratégias no
planejamento de trabalhos, e também para a promoção de reflexão em todos os
níveis investigados a fim de promover a melhoria da qualidade do ensino e os
serviços prestados pela instituição.
3

METODOLOGIA
Para a auto avaliação Institucional de 2018 a CPA optou por uma

abordagem quantitativa, onde o interesse está em fatos detectados e
observáveis, assegurando-se a objetividade e credibilidade do relatório a ser
apresentado.
Os questionários foram aplicados ao corpo técnico administrativo,
docentes, coordenadores de curso, discentes da Instituição e comunidade
externa utilizando a plataforma Google Forms, uma plataforma disponibilizada
gratuitamente pelo Google, que permite a criação de diversos tipos de
10

formulários, com inúmeros tipos de respostas. Permite também total
gerenciamento sobre as respostas, através de planilhas, gráficos e outros tipos
de análise.
O sistema ficou disponível para preenchimento dos respondentes no mês
de novembro e dezembro de 2018.
Foram disponibilizadas 42 questões ao corpo técnico administrativo, 76
questões aos docentes, 70 questões aos coordenadores de curso, 59 aos
discentes, e 11 para a comunidade externa.
As questões foram elaboradas com as seguintes opções de graduação de
satisfação:
1 – muito insatisfeito;
2 – insatisfeito;
3 – parcialmente satisfeito;
4 – satisfeito;
5 – muito satisfeito.
Após os dados serem estruturados em forma de gráficos, uma análise foi
realizada, para entender e diagnosticar evidências de satisfação e insatisfação,
sendo apontados pontos críticos necessários à tomada de ação.
Os resultados dessa autoavaliação subsidiam as ações da IES, na
implementação de melhorias correspondentes em consonância com as
oportunidades e ameaças presentes.
Para a análise e o diagnóstico da pesquisa foram considerados os níveis
de satisfação abaixo de 75%.
A CPA articulou com a Direção Geral e com os coordenadores dos cursos,
a melhor forma de divulgar estes resultados a toda a comunidade acadêmica.
Os coordenadores, docentes, discente, técnicos-administrativos e
comunidade externa irão tomar conhecimento dos resultados através de reunião
do Colegiado, reunião com todos os funcionários na Reunião Toma lá dá cá (que
ocorre todas as quintas-feiras na Unidade), divulgação em salas de aulas,
televisão na recepção, murais expostos em locais que possuem grande fluxo de
pessoas na Instituição e também no Portal do Aluno.
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4

DESENVOLVIMENTO
A seguir será apresentada a configuração dos respondentes da pesquisa

aplicada, assim como os dados coletados, relativos a cada Eixo.

Quadro 2 – Configuração do público respondente
Segmento
Docentes
Discentes
Técnicos
administrativos
Coordenadores
de curso
Comunidade
externa
Total

% de
Universo Respondentes respondentes
9
5
55%
96
75
78%
10

6

60%

2

2

100%

10
127

4
92

40%
72%

Fonte: Pesquisa da CPA

4.1

Eixo 1: Planejamento e avaliação Institucional

Esse eixo tem por finalidade verificar a integração do processo avaliativo
com o Plano de desenvolvimento institucional. Objetiva-se o acompanhamento
e monitoramento da avaliação institucional embasado nos itens da dimensão 8:
Planejamento e Avaliação.
A CPA tem autonomia para desenvolver o processo avaliativo, o resultado
das avaliações tem possibilitado a melhoria nos processos da IES.
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Gráfico 1 – Planejamento e Avaliação Institucional

Fonte – Pesquisa CPA

O resultado da pesquisa do ano base de 2018 junto à comunidade
acadêmica considera satisfatória a atuação da CPA, conforme gráfico 2.

4.2 Eixo 2: Desenvolvimento institutional
Contempla as dimensões 1: Missão e Plano de Desenvolvimento e
dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição, refere-se a sua colaboração
em relação a inclusão social, preservação do meio ambiente, desenvolvimento
sócio econômico e cultura.
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4 – Você conhece o
Projeto Pedagógico do
Curso (PPC)?

80
92

3 – Há coerência entre
as ações praticadas
pela faculdade e o
proposto em sua
missão?

120

2 – Os objetivos e
metas da instituição
estão claros?

1 – Você conhece o
Plano de
Desenvolvimento
Institucional (PDI) da
faculdade?

Valores em %

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento institucional
Gráfico 2 – Coordenação Missão da Instituição

Fonte: Pesquisa da CPA

Gráfico 3 - Docentes – Missão da Instituição

Docentes - Missão da instituição
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Fonte: Pesquisa CPA

Gráfico 4 – Tec/Adm – Missão da Instituição

Valores em %

Tec/adm - Missão da Instituição
90,0
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50,0
40,0
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10,0
0,0

80,0

80,0

80,0

1 – Você conhece o 2 – Os objetivos e metas 3 – Há coerência entre
Plano de
da instituição estão as ações praticadas pela
Desenvolvimento
claros?
faculdade e o proposto
Institucional (PDI) da
em sua missão?
faculdade?
Fonte: Pesquisa CPA

De um modo geral, verificou-se no resultado da pesquisa de 2018, que a
equipe conhece a missão, objetivos e metas institucionais de forma clara. A
pesquisa junto à Coordenação demonstrou um percentual de insatisfação no que
refere a coerência entre as ações praticadas com o proposto em sua Missão.

4.2.1

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição
A Faculdade de Tecnologia SENAI Telêmaco Borba desenvolve ações

para a promoção da cidadania, da dignidade da pessoa humana e da valorização
à vida, proporcionando aos discentes a possibilidade de melhores empregos e
renda, interação política e social, e acima de tudo a sua valorização pessoal.
No ano de 2018 foi oportunizado aos acadêmicos a participação em ações
de responsabilidade social, palestras, atividades de extensão, programas de
voluntariados, tais como:
 Palestra “A arte de ser mulher”, em comemoração ao Dia da
Mulher;
 Palestra “A água e sua importância na Indústria”, em comemoração
ao Dia Mundial da Água;
15

 Páscoa Solidária – Hospital Pequeno Príncipe;
 Campanha do Agasalho, com o tema: Quem pode ajuda; quem
precisa agradece;
 Cursos de Extensão:


Controlador Lógico Programável – Clp



Comandos Elétricos



Raciocínio Lógico EAD



Eletrônica Analógica



Microcontroladores



Processos de Comunicação na era da Indústria 4.0

 Doação de Alimentos: Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Nossa
Senhora do Rocio, Esquadrão de Cristo, Chácara São Geraldo;
 Exposição de banners em Comemoração ao Dia do Meio
Ambiente;
 Participação no Evento Mundo SENAI que é anualmente ofertado
pela Instituição Senai, agregando a Semana Científica da
Faculdade;
 Natal Solidário – arrecadação de alimentos para os dependentes
químicos da Chácara Manaim.
A Faculdade possui parceria com o Programa Educa Mais Brasil, maior
programa de inclusão do país, oferecendo bolsas para aprovados no vestibular.
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Gráfico 5 – Coordenação – Responsabilidade Social da Instituição

Fonte: Pesquisa CPA
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Gráfico 6 – Discentes – Responsabilidade social da instituição

Fonte: Pesquisa CPA

Gráfico 7 – Tec/Adm – Responsabilidade social pela instituição

Fonte: Pesquisa CPA
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Gráfico 8 - Docentes – Responsabilidades social da instituição

93
92
91
90
89
88
87
86

92

92

16 – Na sua opinião os
alunos da instituição, ao
longo dos seus cursos
tem desenvolvido senso
crítico, democrático e
melhorado o exercício da
cidadania?

15 – Você acredita que o
oferecimento dos cursos
de graduação e pósgraduação pela
instituição tem
impactado positivamente
a região nas atividades
técnicas, científicas, no
desenvolvimento
regional e na melhoria…

88

14 - Qual a percepção
que o aluno tem da
faculdade nas ações
envolvendo
responsabilidade social,
meio ambiente e
cultura?

Valores da %

Docentes - Responsabilidade social da
instituição

Fonte: Pesquisa CPA

Através das respostas dos discentes, coordenadores e técnicos
administrativos percebe-se que os cursos oferecidos pela IES têm impactado
positivamente no desenvolvimento regional e na melhoria da qualidade de vida
da comunidade e desempenha seu papel no âmbito social, ambiental e cultural
de forma satisfatória. No entanto sobre as políticas institucionais de inclusão de
estudantes em situação econômica desfavorecida, o índice de satisfação
continuou abaixo do percentual satisfatório junto à Coordenação e Técnicos
Administrativos.
Esse índice permanece baixo como no relatório de 2017, pois não existe
mecanismos

disponíveis

de

auxílio

a

estudantes

economicamente

desfavorecidos.
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4.3 Eixo 3: Políticas acadêmicas
Esse eixo contempla os dados pertinentes as três dimensões, sendo elas;
dimensão 2 Políticas para ensino, a Pesquisa e Extensão; dimensão 4:
Comunicação com a Sociedade; dimensão 9: Política de atendimento aos
Discentes.
4.3.1

Dimensão 2: Políticas para ensino, a Pesquisa e Extensão
A Faculdade de Tecnologia Senai Telêmaco Borba prepara os

acadêmicos para as oportunidades e desafios futuros, buscando estimular o
desenvolvimento

de

habilidades

e

competências

que

lhes

permitam

compreender suas potencialidades, possibilitando aplicar o conhecimento
adquirido na atuação pessoal e profissional.
As atividades de extensão têm como objetivo promover a interação
transformadora entre a instituição e a sociedade, integrando as artes e a ciência
ao ensino e ao desenvolvimento social.
A junção das atividades de ensino e extensão se realiza por intermédio
de cursos, assistência técnica e social para atendimentos à população, nos quais
os docentes e discentes formaram diferentes equipes de trabalho teórico e
prático, em face do surgimento de demandas apresentadas pela aproximação
Faculdade-Comunidade.
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5 – Você já participou de algum
projeto de pesquisa da
faculdade?
6 – Você já orientou alunos de
iniciação científica na
instituição?
7 – Na sua opinião a instituição
incentiva as atividades de
pesquisa e extensão de forma…
8 – Na sua opinião, as
atividades de pesquisa e
extensão são importantes…
9 – Você já participou de algum
projeto de extensão da
instituição?

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
88

72
80

13 – Atividades
complementares.

88

12 – Extensão;

92

11 – Pesquisa (iniciação
científica);

80
84

10 – Ensino (monitoria);

Valores em %

Gráfico 9 – Coordenação - Política de ensino, pesquisa e extensão

Fonte: Pesquisa CPA

Gráfico 10 – Docentes Política de Ensino, Pesquisa e Extensão

Docentes - Política de ensino, pesquisa e
extensão

92

76

Fonte: Pesquisa CPA
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Gráfico 11 - Discentes – Política para Ensino, Pesquisa e Extensão

77,8

80,0
78,0
76,0
74,0
72,0
70,0
68,0
66,0
64,0
62,0
60,0

75,1
71,2

71,2

5 - Você já
participou de
algum dos
programas acima
relacionados?

4 - Atividades
complementares

3 - Extensão

2 - Pesquisa
(iniciação
científica)

66,3

1 - Ensino
(monitoria)

Valores em %

Discentes - Política para ensino, pesquisa e
extensão

Fonte: Pesquisa CPA

De acordo com os gráficos referentes a dimensão de Políticas de Ensino,
Pesquisa e Extensão, percebe-se que para os docentes e coordenação, ainda
falta incentivo à pesquisa e compartilhamento das informações.
Quanto às questões de ensino e pesquisa que apresentaram níveis
abaixo do satisfatório junto aos discentes, é importante esclarecer que houve
uma descontinuidade nas linhas de pesquisa estabelecidas, pois os temas não
estavam mais de acordo com as proposições do curso de Automação Industrial,
uma vez que o curso de Papel e Celulose findou no ano de 2018. Foram
estruturados dois grupos distintos de linha de pesquisa voltadas para a
Automação Industrial no segundo semestre de 2018.

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
A IES conta com os seguintes recursos de comunicação externa e interna:
 Departamento de Marketing, responsável pela Comunicação externa para
realizar ações e campanhas promocionais de cursos e manter atualizado
o site da faculdade http://www.faculdadesdaindustria.org.br.;
22

 Site http://www.senaipr.org.br/para-voce/cursos-superiores/;
 Atendimento ao público na recepção da IES;
 Atendimento telefônico através do número (42) 3271-4700;
 Palestras abertas para a comunidade (Mundo SENAI);
 Programas de visita às empresas da região, a fim de divulgar os cursos;
 Comunicação interna através da reunião semanal “toma lá dá cá” ou
reunião específica;
 E-mail da faculdade, e-mail exclusivo da CPA e murais internos.
 Serviço de ouvidoria: http://www.faculdadesdaindustria.org.br, telefone
0800

6480088

ou

ainda

através

do

endereço

eletrônico

faculdadedaindustria@sistemafiep.org.br.
Gráfico 12 - Coordenação – Comunicação com a Sociedade

Fonte: Pesquisa CPA
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Gráfico 13 - Discentes – Comunicação com a Sociedade

Valores em %

Discente - Comunicação com a sociedade
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40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

71,5
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9 - Como você avalia a 10 - Você tem por hábito
11 - Você tem
divulgação das ações da visitar o site da faculdade conhecimento de que a
faculdade junto à
para se atualizar das faculdade possui serviço
comunidade?
informações
de ouvidoria?
institucionais?

Fonte: Pesquisa CPA

Gráfico 14- Docentes – Comunicação com a Sociedade

Valores em %

Docentes - Comunicação com a sociedade
98
96
94
92
90
88
86
84

96

96

88

88

17 – Como você avalia 18 – Você tem por
19 – Você tem
20 – Você tem
a divulgação das hábito visitar o site da conhecimento de que investido na melhoria
ações da faculdade
faculdade para se
a faculdade possui
da imagem da
junto à comunidade?
atualizar das
serviço de ouvidoria? instituição em que
informações
você trabalha?
institucionais?
Fonte: Pesquisa CPA
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Gráfico 15 – Tec/Administrativo – Comunicação com a Sociedade

Fonte: Pesquisa CPA

Os discentes e técnicos administrativos apontaram alguns índices abaixo
do satisfatório em relação a Comunicação com a Sociedade. A CPA continuará
propondo maior divulgação das informações de interesse dos discentes, como
cursos de extensão, minicursos, eventos, ações da CPA, parcerias, entre outras
informações.

4.3.2

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes
Essa dimensão explicita a existência, abrangência e funcionamento das

políticas de atendimento aos acadêmicos.
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Gráfico 16- Coordenação – Atendimento aos acadêmicos

Coordenação - Atendimento ao
acadêmicos
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0

67 – Você incentiva os alunos para realizar 68 – Você utiliza as informações sobre o
atividades de iniciação científica;
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Fonte: Pesquisa CPA

Gráfico 17 - Docentes – Política de atendimento aos acadêmicos
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Fonte: Pesquisa CPA
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Gráfico 18 - Discentes – Política de atendimento aos acadêmicos
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Fonte: Pesquisa CPA

Gráfico 19 - Téc/Administrativo – Política de atendimento aos acadêmicos

Fonte: Pesquisa CPA
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Os gráficos referentes à dimensão atendimento aos acadêmicos apontam
um ótimo resultado quanto ao grau de satisfação por parte da comunidade
acadêmica.
Conforme os anos anteriores, ao ingressarem na faculdade, os alunos
recebem um pendrive contendo as informações referentes ao curso, incluindo o
seu regimento, calendário acadêmico, manual do aluno, entre outros.

4.3.3 Avaliação de Satisfação dos Docentes

A

Faculdade

de

Tecnologia

Senai

Telêmaco

Borba

realiza

semestralmente uma pesquisa se satisfação aplicada em todas as turmas, a qual
avalia os docentes em suas respectivas unidades curriculares apontando pontos
de fragilidades e melhorias nas questões didático pedagógicas.
São avaliados:


Conteúdos e bibliografia;



Aplicação de novos conhecimentos e habilidades no mundo do trabalho;



Atendimento as expectativas;



Metodologia de trabalho;



Didática;



Contextualização;



Relacionamento interpessoal.

Os resultados obtidos são informados aos professores através de
feedback individual da Orientação Pedagógica, conscientizando sobre as
necessidades de melhorias e pontos fortes de sua atuação.
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4.4

Eixo 4: Políticas de Gestão
Esse eixo engloba a dimensão 5: Politicas de Pessoal; Dimensão 6,

Organização e Gestão da Instituição; Dimensão 10 Sustentabilidade Financeira,
que serão abordados nesta ordem.

4.4.1

Dimensão 5: Politicas de Pessoal
O desenvolvimento de carreira na Faculdade de Tecnologia SENAI

Telêmaco Borba ocorre de forma gradual. Pelo Plano de Cargos e Salários
(PCS), é possível o colaborador progredir dentro do próprio cargo ou ser
promovido na carreira.
Com base no levantamento de necessidades de treinamento (LNT), é
elaborado o Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP).
As capacitações são priorizadas visando atingir as metas previstas no
Plano de Trabalho, bem como as oportunidades de melhoria detectadas na
avaliação de desempenho por competência.
Os colaboradores também podem buscar outra forma de qualificação
através do auxílio autodesenvolvimento oferecido pelo SENAI Paraná, conforme
seu Plano de Negócio, destinado a ressarcir parcialmente as despesas de
matrícula e mensalidade, decorrentes de sua participação em cursos de pósgraduação, compatíveis com sua área de atuação.
Com relação à capacitação existe uma rubrica orçamentária para
capacitação dos funcionários. A solicitação poderá ser feita através de portal
específico da área de Treinamento e Desenvolvimento, em alguns casos as
capacitações são corporativas pela Mantenedora.
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Gráfico 20 – Coordenação Política de Pessoal – Plano de Carreira
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Fonte: Pesquisa CPA

Gráfico 21 – Docentes - Gestão de Pessoal – Plano de Carreira
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Fonte: Pesquisa CPA
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Gráfico 22– Tec/Adm - Gestão de Pessoal – Plano de Carreira

Fonte: Pesquisa CPA

Observa-se na pesquisa de 2018, junto aos coordenadores e docentes
que o nível de satisfação ficou abaixo do aceitável em alguns quesitos. No item
referente ao número de técnicos administrativos, a CPA verificou junto a
diretoria, e o quadro de funcionários da faculdade possui o número necessário
de colaboradores para atender a demanda desse setor.
Quanto aos docentes e técnicos administrativos, houve um baixo índice
de satisfação em relação aos programas de capacitação e atualização
profissional.
A Coordenação e os técnicos administrativos consideram baixo o
aproveitamento do seu potencial de trabalho.

4.4.2

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição

Esta dimensão tem por finalidade verificar o grau de independência e
autonomia da gestão acadêmica, as relações hierárquicas e a participação
efetiva na construção das políticas da faculdade.
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Gráfico 23 – Coordenação Gestão Institucional
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Fonte: Pesquisa CPA

Gráfico 24 – Docentes Gestão Institucional
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Fonte: Pesquisa CPA
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Gráfico 25 – Docentes Gestão Institucional – Acesso a Instâncias
Superiores
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Gráfico 26– Tec/adm - Acesso a Instâncias Superiores
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O resultado da pesquisa 2018 aponta junto aos coordenadores e técnicos
administrativos um nível de satisfação abaixo do aceitável quanto aos processos
decisórios da faculdade. Porém, esta questão será tratada junto a direção da
IES.
4.4.3 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
A análise desta dimensão tem por objetivo mapear a saúde financeira da
IES bem como sua aplicação.
Os investimentos são planejados anualmente no orçamento e priorizados
de acordo com as necessidades da faculdade.

Gráfico 27

A receita gerada na instituição tem sido
revertida em benefício da faculdade?
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80
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80
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Docente

Tec/adm

Fonte: Pesquisa CPA

De acordo com o resultado da pesquisa de 2018, os discentes e docentes
avaliaram que receita gerada pela IES não está de acordo com o retorno do
investimento. A CPA solicitou junto ao setor financeiro e coordenação de curso
a apresentação dos investimentos realizados, onde foi apresentado diversos
equipamentos adquiridos que estavam à disposição da coordenação para
utilização.
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4.5

Eixo 5: Infraestrutura Física
Este eixo tem como objetivo avaliar a infraestrutura física e tecnológica

existente na Faculdade para atendimento do ensino, da pesquisa e da extensão.

4.5.1 Dimensão 7: Infraestrutura Física

Gráfico 28 - Coordenação – Infraestrutura Física e Salas de Aula
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Fonte: Pesquisa CPA
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Gráfico 29 – Coordenação – Infraestrutura Física – Sala de Coordenação de
Cursos

Coordenação - Infraestrutura da sala de
coordenação
120
100

Valores em %

100

90

90

90

80
60

60

36 –
Mobiliário;

37 –
Organização.

60
40
20
0
32 - Conforto
térmico;

33 34 –
35 – Limpeza;
Ergonomia; Luminosidade;

Fonte: Pesquisa CPA

Gráfico 30 – Coordenação – Infraestrutura Física – Laboratórios
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Fonte: Pesquisa CPA

Gráfico 31 – Coordenação – Infraestrutura Física – Biblioteca
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Gráfico 32 – Coordenação – Outras Instalações
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A infraestrutura física da Faculdade foi avaliada no ano de 2018, onde os
gráficos indicam os níveis de satisfação da Coordenação de Cursos referente à
infraestrutura da IES.O gráfico referente às salas de aula demostrou que a
infraestrutura física das salas de aula foi considerada adequada, exceto no
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quesito de limpeza e mobiliário.
A sala da Coordenação dos Cursos evidenciou um bom índice de
satisfação, porém no que se refere ao mobiliário e organização houve um
percentual abaixo.
A infraestrutura dos laboratórios foi avaliada como satisfatória, sendo que
em relação aos dos equipamentos, o índice foi de 90% e os demais quesitos
apresentaram 80% de satisfação.
A biblioteca foi avaliada de maneira satisfatória, demonstrando um
percentual abaixo no desejado no que se refere à atualização do acervo.
Sobre a central de cópias, houve uma queda considerável no percentual
de satisfação, havendo necessidade de verificação junto à direção da Faculdade.

4.5.2

Dimensão 7: Infraestrutura Física – Discente
Gráfico 33 – Discentes – Infraestrutura Física – Salas de Aula

Fonte: Pesquisa CPA
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Gráfico 34– Discentes – Infraestrutura Física – Laboratórios

Fonte: Pesquisa CPA

Gráfico 35 – Discentes – Infraestrutura Física – Biblioteca

Fonte: Pesquisa CPA
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Gráfico 36 – Discentes - Instalações da instituição

Fonte: Pesquisa CPA

Os gráficos acima demonstram os índices de satisfação dos discentes em
relação à infraestrutura da IES.
As salas de aula foram bem avaliadas nos itens de luminosidade, limpeza,
mobiliário e organização. Nos itens: conforto térmico, ergonomia e mobiliário os
níveis estão abaixo do percentual estabelecido.
Os laboratórios apresentam um bom índice de satisfação, sendo que
quanto à quantidade de equipamentos estão abaixo do nível de satisfação
avaliado. Os demais quesitos foram avaliados de forma satisfatória.
Quanto à infraestrutura da biblioteca, observou-se o nível de satisfação
elevado por parte dos discentes.
Em relação às outras instalações da IES, os discentes apresentaram um
baixo índice apenas em relação à cantina e central de cópias. Os demais itens
foram avaliados de forma satisfatória.
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Dimensão 7: Infraestrutura Física – Docentes

4.5.3

Gráfico 37 – Docentes – Infraestrutura Física – Salas de Aula
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Fonte: Pesquisa CPA

Gráfico 38 – Docentes – Infraestrutura Física – Sala dos Professores
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Fonte: Pesquisa CPA
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Valores em %
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Gráfico 39 – Docentes – Infraestrutura Física – Laboratórios
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Fonte: Pesquisa CPA

Gráfico 40 – Docentes – Infraestrutura Física – Biblioteca
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Fonte: Pesquisa CPA
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Gráfico 41 – Docentes – Infraestrutura Física – Secretaria Acadêmica
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.
Gráfico 42 – Docentes – Infraestrutura Física – Outras Instalações
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Gráfico 43 – Docentes – Infraestrutura Física – Recursos
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O resultado dos gráficos relacionados a infraestrutura, apontou um
baixo índice de satisfação quanto à central de cópias e a adequação dos
equipamentos dos Laboratórios.
4.5.4

Dimensão 7: Infraestrutura Física – Técnico/Administrativo
Gráfico 44 – Técnicos Administrativos – Infraestrutura Física
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Fonte: Pesquisa CPA
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4.5.5 Recursos de Apoio
Gráfico 45 – Técnicos Administrativos – Infraestrutura Física – Outras
Instalações

Fonte: Pesquisa CPA

Os quesitos de conforto térmico, ergonomia e luminosidade não obtiveram
um bom índice de satisfação.
Quanto as outras instalações da Faculdade o nível de satisfação
demonstrou quesitos com baixo grau de satisfação no que se refere a cantina.
Nos demais itens houve uma boa avaliação.
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4.6

Comunidade Externa
Gráfico 46 – Avaliação comunidade Externa

Fonte: Pesquisa CPA
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O gráfico 46 apontou o resultado da pesquisa realizada junto à
comunidade externa. O mesmo evidencia, que de um modo geral, que a
faculdade tem alcançado visibilidade perante a sociedade e credibilidade quanto
aos cursos ofertados, pois atende à necessidade das indústrias da região.

5.

ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES

Os gráficos gerados foram analisados por meio dos dados coletados na
pesquisa de avaliação institucional do ano de 2108. Para algumas dimensões
foram evidenciados percentuais abaixo do estabelecido pela CPA de 75%, os
quais direcionam pontos de melhorias:
No eixo 2, no que se refere à Responsabilidade Social da Instituição,
sobre as políticas institucionais de inclusão de estudantes em situação
econômica desfavorecida, vale ressaltar que temos a oferta de bolsa através do
Programa Educa Mais Brasil, inclusive alguns alunos utilizam esse benefício.
No eixo 3, quanto à Política de Ensino, Pesquisa e Extensão, houve uma
melhora em relação ao quesito de política de extensão com a ampliação da
oferta de Cursos de Extensão para acadêmicos e comunidade externa. Houve
uma melhoria quanto ao quesito Pesquisa através implantação de duas novas
linhas de pesquisa direcionadas ao Curso Superior de Tecnologia em
Automação Industrial.
Anualmente a Faculdade realiza a Semana de Ciência e Tecnologia,
oportunizando a comunidade acadêmica a participar de projetos científicos,
sendo que no ano de 2018 aconteceu em paralelo ao evento Mundo SENAI.
No mesmo eixo, dimensão comunicação com a sociedade, na concepção
dos discentes fica evidenciado a necessidade de melhoria em relação à
comunicação e também ampliação da divulgação das ações e estrutura
organizacional da Faculdade junto à comunidade acadêmica. Tais questões já
estão sendo tratadas por meio da contratação de um profissional para atuar
exclusivamente nas ações de divulgação.
No eixo 4 políticas de gestão, embora os docentes e técnicos
administrativos tenham conhecimento de que os processos decisórios são
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orientados pela Mantenedora, a Faculdade estará reforçando nas reuniões que
ocorrem semanalmente.
Ainda no eixo 4, evidenciou-se um baixo nível de satisfação por parte dos
docentes e discentes em relação as receitas geradas na IES serem revertidas
em benefício da própria IES.
No eixo 5, no quesito conforto térmico, foi observado entre os discentes e
técnicos administrativos um grau de insatisfação.
No mesmo eixo, a coordenação, os discentes e técnicos administrativos
avaliaram de forma insatisfatória as instalações da cantina.
No eixo 7, sobre os equipamentos, os discentes demonstraram que a
quantidade está inferior à necessária.
A CPA da Faculdade trabalha em consonância com o estabelecido no
PDI. Assim, após o diagnóstico apresentado por meio dos gráficos, evidencia-se
os avanços nos processos de melhorias na infraestrutura, na organização
didático pedagógica e sistemas de gestão escolar que se relacionam
diretamente ao aperfeiçoamento da comunicação e qualidade de ensino. Porém
ainda há muitos desafios a serem enfrentados e superados, conforme
percentuais abaixo do esperado que evidenciaram alguns gráficos.

6.

AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE
A partir da análise dos dados e das informações, visando a melhoria das

atividades acadêmicas e de gestão da Instituição, elencamos as ações de
melhorias

referente

aos

eixos/dimensões

contempladas

na

Avaliação

Institucional de 2018.
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Ações de Melhoria
EIXO DIMENSÃO

AÇÃO

2

3

Reforçar a informação à comunidade acadêmica de que a IES possui o
convênio com o Programa Educa Mais Brasil.

3

2

- Abertura de edital de monitoria para os acadêmicos.

3

4

5

4

6

- Reforçar à comunidade acadêmica através de redes sociais, reuniões e
painel eletrônico da faculdade que há um serviço de ouvidoria e um site
específico do Sistema FIEP – Faculdades da Indústria.
- Verificar novamente junto à Direção sobre a possibilidade de ampliação do
quadro de professores;
- Informar a equipe de docentes e técnicos administrativos sobre os prazos
de solicitações de treinamento e desenvolvimento no Integra.
- Solicitação de treinamento feita para a empresa que forneceu plantas
industrias didáticas.

- Informar a comunidade acadêmica que os processos decisórios da
faculdade seguem as orientações e proposições da mantenedora.

- Solicitar à Coordenação de Curso que informe aos docentes e discentes
10

sobre a estrutura e os diversos equipamentos adquiridos que estavam à
disposição para utilização.

Acompanhar continuamente o andamento dos processos de compra e
manutenção de aparelhos de ar condicionado.

5

7

Solicitar a empresa terceirizada reunião com a equipe para melhoria
contínua nas questões de limpeza das salas de aula.
Elaboração de um check list referenciando os itens a serem melhorados
quanto a infraestrutura física da IES e apresentação a coordenação
administrativa financeira para ações.
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Melhorias já implantadas:

 Montagem e disponibilização de um novo Laboratório de Informática;
 Montagem de um rack didático para ensino e pesquisas sobre redes de
comunicação, armazenamento e tratamento de dados e Indústria 4.0;
 Ativação de quatro plantas industriais didáticas:


Classificador de peças;



CLP, IHM e I/O (digitais e analógicas);



Sensores aplicados;



Banca de calibração de instrumentos.

 Manutenção dos aparelhos de ar condicionado e projetores das salas de
aula;
 Atualização do Portal do aluno e do Sistema de Gestão Escolar (SGE);
 Criação de dois grupos de pesquisa composto por alunos, coordenado
por docentes da IES:


Desenvolvimento de sensores capacitivos para análise da
reatância capacitiva de líquidos;



Desenvolvimento de veículo para a Indústria de Manufatura.

 Parceria firmada com indústrias locais para a visitação e desenvolvimento
de projetos e pesquisas para docentes e discentes;
 Disponibilização de um profissional para as ações de divulgação em redes
sociais e demais mídias;
 Realização de Capacitação com a equipe de técnicos administrativos e
orientação pedagógica abordando a melhoria contínua na qualidade no
atendimento: “Processos de Comunicação na era da Indústria 4.0”.
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