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1 INTRODUÇÃO 
 

A Faculdade de Tecnologia SENAI Curitiba é mantida pelo Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial – SENAI, Departamento Regional do Paraná – pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro no Município de 

Curitiba – Paraná, na Avenida Cândido de Abreu, 200, bairro Centro Cívico. 

As atividades da Faculdade de Tecnologia SENAI Curitiba iniciaram no 2º 

semestre de 2012 e a Comissão Própria de Avaliação – CPA foi instituída em 06 

de maio de 2013. 

Com o objetivo de assegurar a qualidade das Instituições de Educação 

Superior, o Ministério da Educação –MEC instituiu o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior – SINAES, pela Lei n° 10.861, de 14 abril de 2004. 

Reconhecendo a importância da autoavaliação como processo contínuo que 

permite identificar os pontos de melhoria e apontar possibilidades de ação que 

reforcem a qualidade da oferta educacional, a Faculdade de Tecnologia SENAI 

Curitiba realiza a autoavaliação institucional.  

O presente Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional da Faculdade de 

Tecnologia SENAI Curitiba, visa apresentar os resultados do processo envolvendo 

todas as atividades realizadas no ano de 2018 desde a sensibilização da 

comunidade acadêmica para a participação do processo até a divulgação dos 

resultados e das ações realizadas ao longo do período.  

 

1.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

A Tabela 1 expõe as principais informações que identificam os dados da 

Instituição de Educação Superior – IES, objeto deste Relatório de Autoavaliação 

Institucional 2018. 
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TABELA 1- DADOS DA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Dados da Instituição de Educação Superior 

Nome da Instituição: Faculdade de Tecnologia SENAI Curitiba 

Nome da Mantenedora: SENAI Departamento Regional do Paraná 

Código da IES: 
 

14784 

Endereço: Avenida Comendador Franco, 1341 - Jardim Botânico 
80215-090 Curitiba - Paraná 

Telefone: (41) 3271-7702 

Diretor: Rafael Cury 
rafael.cury@sistemafiep.org.br 

Caracterização: Instituição privada sem fins lucrativos, tipo faculdade, 
localizada no município de Curitiba, no Estado do Paraná. 

FONTE: SENAI 

 

1.2 COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

A composição da Comissão Própria de Avaliação é apresentada na Tabela 

2 abaixo: 

 

TABELA 2- COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

Nome Segmento que representa 

Suzana Andreassa Neves  Docente 
suzana.neves@sistemafiep.org.br 

Emanuel Ribeiro de Oliveira Sociedade Civil 

Camila do Rocio Silva de Lima Sociedade Civil  

Daniela Gomes Nogueira Docente 

Marcos José Taborda Docente 

Pamela Favero Técnico Administrativo 

Diego Dias Batista  Discente 

Bárbara Adams Discente 

 

FONTE: CPA, SENAI (2018) 
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2 METODOLOGIA 
 

No ano de 2018, a metodologia de coleta de dados se deu por meio de 

questionários de avaliação institucional aplicados via web tendo a sua última 

aplicação ocorrida no segundo semestre de 2018. Os questionários foram aplicados 

à comunidade externa, docentes, discentes, coordenadores de curso dos Cursos 

Superiores de Tecnologia em Design de Moda e de Tecnologia em Controle de 

Obras e aos técnico-administrativos da Faculdade de Tecnologia SENAI Curitiba, 

contendo as mesmas questões durante esse período, a fim de possibilitar uma 

análise comparativa sobre os aspectos avaliados.  

O processo de avaliação institucional compreendeu as etapas de 

sensibilização, aplicação dos questionários de avaliação, análise dos dados, 

propostas de ações de melhorias e divulgação dos resultados orientando-se na 

consolidação de uma cultura voltada à construção coletiva da excelência 

educacional. 

A aplicação dos questionários de avaliação realizou-se por meio de ambiente 

virtual pela ferramenta Google Forms da empresa Google, ferramenta essa que 

permite a criação de formulários para coleta de respostas sem a identificação do 

usuário. 

 A partir dos resultados dessa Autoavaliação Institucional são gerados 

relatórios quantitativos e qualitativos, que são analisados e validados pelos 

membros da Comissão Própria de Avaliação - CPA e encaminhados à Direção 

Geral da Faculdade de Tecnologia SENAI Curitiba com propostas de melhorias. 

Essas ações têm como objetivo possibilitar o conhecimento sobre os 

aspectos referente as fragilidades e potencialidades dos diversos níveis da IES e 

retornar à comunidade acadêmica com informações correspondentes as suas 

expectativas, apresentadas durante a aplicação da avaliação. 

Ao final de cada um desses processos avaliativos, a CPA se reúne para 

discutir sobre o resultado obtido com o objetivo de planejar ações futuras e melhorar 

os aspectos apontados pelos avaliadores. 

Quanto a divulgação dos resultados, a CPA torna público os resultados por 

meio de informativos em sala de aula, nas dependências da IES e em reunião com 

discentes, docentes e técnico-administrativos. 
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3 DESENVOLVIMENTO 
 

As ações da CPA possuem importante papel para a condução do processo 

de autoconhecimento da Instituição de Educação Superior, reconhecendo a 

relevância dos processos avaliativos para atender a perspectivados agentes 

envolvidos. A mesma tem como intenção ampliar o envolvimento dos docentes, 

discentes, técnico-administrativos e comunidade externa, para propiciar o debate e 

a criação de uma cultura de avaliação cada vez mais sólida na IES. 

3.1 EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

O eixo 1 tem como objetivo analisar o processo de evolução institucional a 

partir dos processos de planejamento e da autoavaliação institucional. 

 

3.1.1 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 
 

 A autoavaliação é entendida na Faculdade de Tecnologia SENAI Curitiba 

como um processo contínuo que possibilita o conhecimento da realidade 

institucional, identificando os pontos de melhoria e propondo ações que reforcem a 

qualidade do ensino e extensão. Esse processo conta com a participação da 

comunidade interna e externa, composta por: docentes, corpo técnico-

administrativo, coordenação pedagógica, secretaria acadêmica, biblioteca, 

coordenadores de cursos, discentes e representantes da sociedade civil, com total 

apoio da direção da IES. 

Como resgate histórico, nos anos anteriores, 2015 a 2017, a CPA atuou no 

sentido de identificar aspectos para melhoria dos diversos segmentos da IES, 

propondo ações para a superação dos mesmos, em parceria com os demais 

agentes institucionais envolvidos nas atividades da Faculdade.  

 Neste contexto, a Tabela 3 apresenta um dos resultados do questionário da 

Autoavaliação Institucional aplicado em 2018 para os grupos entrevistados quando 

perguntados se conhecem as ações da Comissão Própria de Avaliação. 

 

 

TABELA 3- AÇÕES DA CPA 
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Questão Grupo  Sim % Não % Parcialmente % 
Total de 

respondentes 

  Técnico-adm 100     6 

Você conhece as ações da CPA? Docentes Obras 100     4 

  Docentes Moda 62,5   37,5 8 

  
Discentes dos cursos 27,07 53,7 19,25 62 

 

FONTE: CPA, SENAI (2018) 

 

 Analisando os dados, verifica-se a necessidade da melhor divulgação das 

ações realizadas pela CPA nos grupos dos discentes dos Cursos Superiores de 

Tecnologia em Design de Moda e em Controle de Obras. Quanto aos docentes e 

técnico administrativos, o resultado revela que a CPA é um órgão conhecido entre 

os colaboradores.  

 

3.2 EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

Este eixo trata da missão institucional, metas, plano de desenvolvimento e 

ações de responsabilidade social da Faculdade de Tecnologia SENAI Curitiba com 

os objetivos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da 

Instituição. 

 

3.2.1 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 
 

O PDI e a missão são os documentos norteadores da política educacional 

na construção das bases da trajetória institucional. É de larga e reconhecida 

experiência no campo da formação profissional e no atual contexto de 

desenvolvimento social e econômico do país, em especial, os diretamente 

relacionados à educação, ao trabalho e à tecnologia. 

A missão da Faculdade de Tecnologia SENAI Curitiba, descrita no PDI da 

Instituição, é “promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a 

transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade 
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da indústria brasileira”, desenvolvendo competências para o setor industrial da 

região de sua atuação promovendo educação de alto nível por meio de seus cursos. 

O presente relatório está concentrado no Curso Superior de Tecnologia em 

Controle de Obras e no Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda com a 

intenção de demonstrar as informações no que tange ao cumprimento da missão 

da Instituição e a proposta pedagógica de ambos os cursos, definidas no PDI da 

Instituição. 

O PDI (2015-2019) da Faculdade de Tecnologia SENAI Curitiba, apresenta 

em seu teor os indicadores sugeridos pela legislação, e de acordo com os aspectos 

observados por meio do estudo do documento e do questionário de avaliação 

aplicado a comunidade acadêmica, ele vem cumprindo as metas propostas em seu 

plano de expansão, especialmente no que se refere às políticas de ensino e 

extensão descritas no documento, no qual estão articuladas ao Projeto Pedagógico 

de Curso – PPC e aos demais documentos institucionais. 

O PPC é organizado com base nos pilares do conhecimento citado por 

Jacques Delors no Relatório para a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO da Comissão Internacional sobre a 

Educação para o Século XXI: “(...) aprender a conhecer, isto é, adquirir os 

instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio 

envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros 

em todas as atividades humanas e, finalmente, aprender a ser, via essencial que 

integra as três precedentes”. 

Confirma-se, assim, que só o conhecimento e a habilidade do saber fazer 

não bastam. Tão importante quanto eles, outros atributos, tais como maior 

capacidade de adaptação, flexibilidade e versatilidade, compreensão mais ampla 

do processo produtivo, condições de lidar com situações não rotineiras, tomar 

decisões, solucionar problemas, trabalhar em equipe, avaliar resultados e operar 

com critérios de qualidade e indicadores de desempenho, tornam-se, cada vez mais 

essenciais. 

De acordo com o questionário implantado para a Autoavaliação Institucional 

de 2018, é possível analisar que o conhecimento do PDI, missão institucional e 

PPC pelos grupos respondentes: técnico-administrativo, docentes e discentes dos 

Cursos Superiores de Tecnologia em Controle de Obras e em Design de Moda, 
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mostrou um cenário mais otimista em comparação ao resultado de 2017, em 

relação ao conhecimento dos planos, bem como missão institucional conforme 

mostra a Tabela 4. 

 

TABELA 4- MISSÃO INSTITUCIONAL 

Questão Grupo  Sim % Não % Parcialmente% 
Total de 

respondentes 

  Técnico-adm 50 16,7 33,3 6 

Você conhece o PDI? Docentes Obras 100     4 

  Docentes Moda 100     8 

Você conhece a missão institucional? Técnico-adm 83,3   16,7 6 

  Docentes Obras 100     4 

Você conhece o PPC? Docentes Moda 100     8 

  
Discentes dos cursos 27,37 37,7 35,02 62 

 

FONTE: CPA, SENAI (2018) 

 

Os resultados da Tabela 4 mostram a necessidade de implementar ações 

estratégicas junto aos discentes do Curso Superior de Tecnologia em Controle de 

Obras e Moda para sanar principalmente a deficiência do conhecimento junto ao 

PPC, já que é um importante documento de diretriz ao aluno em relação ao curso 

no mercado de trabalho. 

 

3.2.2 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 
 
 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade de Tecnologia 

SENAI Curitiba enfatiza a inclusão social e o desenvolvimento econômico e social 

da região como compromissos da Instituição. 

As ações de responsabilidade social visam estimular toda a comunidade 

acadêmica para o desenvolvimento de ações de cunho social e econômico entre a 

IES e a comunidade externa. Além disso, a Faculdade de Tecnologia SENAI 

Curitiba, oferece por meio de um processo criterioso e imparcial, bolsas de estudo 

para todos os seus cursos. Como o Programa Educa Mais Brasil, que viabiliza 

bolsas de 50% para alunos de perfil socioeconômico condizente com os requisitos 

do programa. 
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A concessão de bolsas de estudo para os cursos da Faculdade ocorre 

mediante a comprovação da situação financeira e a avaliação socioeconômica feita 

pela Instituição. O aluno agraciado deve manter bom rendimento acadêmico. Há 

também a monitoria, que valoriza as competências e habilidades do aluno em sala 

de aula, apto a colaborar com o professor durante o período de aulas. A monitoria 

foi uma ação despertada pela CPA que oportunizou ao aluno, vivências na 

docência, com bolsa de estudo e carga horária de dedicação.  

No ano de 2018 o Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda 

concedeu 07 monitorias para os alunos, validando 04 monitores no primeiro 

semestre de 2018 nas disciplinas de: Costura Industrial 1, Costura Industrial 2 e 

Desenho de Moda 1.    

Ao longo de 2018 ocorreram ações de responsabilidade social com a 

participação de discentes e funcionários voluntários desenvolvendo ações 

destinadas às comunidades carentes, tais como: 

- Conclusão da ação social na Escola Rural Municipal João Johnson em 

Almirante Tamandaré – PR. Foi feito um mutirão para reforma da escola, numa 

cooperação dos alunos e professores de Tecnologia em Controle de Obras 

recuperando as instalações físicas da escola e os alunos e professores de 

Tecnologia em Design de Moda confeccionando e instalando as cortinas para as 

salas de aula da Escola Rural; 

- Doação de tecidos que sobraram do evento ID Fashion para a ONG de 

tecidos que trabalha no projeto “Saia Dessa”, o qual oferece aos pacientes do Caps 

Boa Vista, aulas de costura gratuitas semanais. O principal objetivo é promover 

uma qualificação profissional aos integrantes e permitir que eles sejam inseridos no 

mercado de trabalho. Com a capacitação, integrantes da equipe produzem peças 

de decoração como toalhas e trilhos de mesa e almofadas. Os produtos são 

vendidos em um espaço colaborativo que reúne peças de diversos 

empreendedores de Curitiba. Todo o valor arrecadado com a comercialização dos 

produtos é dividido entre os integrantes da equipe. Os produtos produzidos pelo 

projeto “Saia Dessa” são comercializados na Casa Grená, no bairro São Lourenço 

no município de Curitiba.  

- Projeto “Vestindo Sonhos” no Lar Padre Ceconnelo. Atividades de 

modelagem e costura com a participação de professores e alunos na produção de 
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colchas infantis e protetores de travesseiros, das crianças atendidas pela 

instituição. O intuito desta ação é produzir colchas para berço e para camas infantis.  

- Projeto “Cabanas” no Lar Padre Ceconnelo, com o desígnio de envolver 

professores e alunos em atividades de modelagem e costura para confecção de 

barracas para as crianças do lar.  

A Tabela 5 demonstra o envolvimento da Instituição na visão dos discentes 

em 2017 quanto à responsabilidade social: 

 
TABELA 5- RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

Questão Grupo  Sim % Não % 
Algumas vezes 

% 
Total de 

respondentes 

 São desenvolvidas ações de 
responsabilidade Social e Cultural no seu 
curso? 

Discentes dos cursos 54,92 13,65 31,45 62 

 
FONTE: CPA, SENAI (2018) 

 

Constata-se que a maioria dos alunos demonstram conhecimento sobre as 

práticas realizadas de cunho social.  

 

3.3 EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

O eixo 3 analisa as políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas 

para os cursos de graduação e extensão, a comunicação da IES com a comunidade 

externa e interna e a política e ações de acompanhamento dos egressos. 

 

3.3.1 Dimensão 2: Políticas para o Ensino, Iniciação Científica e Extensão 
 

A política para o ensino da Faculdade de Tecnologia SENAI Curitiba visa 

estimular o desenvolvimento de habilidades e competências, permitindo aos alunos 

a compreensão de seus pontos fracos e fortes, oportunizando-os a criar condições 

de transformar o conhecimento adquirido no mercado de trabalho. A metodologia 

permite que os alunos vivenciem situações-desafio, nas quais precisam fazer 

projeções reais sobre situações impostas.  
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A Instituição busca manter a articulação entre os níveis de ensino e 

oportuniza alternativa de continuidade de formação acadêmica e profissional.  

Observa-se que a IES realiza ações visando o cumprimento do Plano de 

Desenvolvimento Institucional no que tange a produção científica sempre em 

processo de melhoria e amadurecimento. 

De acordo com o seu PDI, a Faculdade de Tecnologia SENAI Curitiba, 

propõe a realização de atividades de iniciação científica com o intuito de consolidar 

o currículo dos cursos superiores e incentivar as áreas do conhecimento na 

Instituição.  

A política para o ensino da Instituição propõe o desenvolvimento de 

habilidades e competências, permitindo aos alunos a compreensão das 

capacidades que o mercado exige, fazendo com que reflitam sobre suas 

necessidades.  

O SENAI busca o aperfeiçoamento da prática pedagógica através da 

Metodologia SENAI de Educação Profissional e Tecnológica. Um dos conceitos 

aplicados é o critério de mediação, promovendo a transcendência, onde os alunos 

vivenciam situações-desafio reais. Para os alunos que já estão inseridos no 

mercado de trabalho, esta ferramenta provoca um sentimento de pertencimento 

àquele ambiente de aula, aumentando sua expectativa profissional. A validação 

deste item pode ser verificada na Tabela 6, onde mais de 50% dos discentes 

afirmam ter integração da teoria com a prática. 

 

TABELA 6- INTEGRAÇÃO DA TEORIA COM A PRÁTICA 

Questão Grupo  Sim % Não % Parcialmente % 
Total de 

respondentes 

Os docentes apresentam oportunidades 
para que você estabeleça relações com 
o exercício da profissão, favorecendo a 

integração da teoria com a prática? 

Discentes dos cursos 66,4 18,97 14,62 62 

 

FONTE: CPA, SENAI (2018) 

 

Para atender as ações acadêmico-administrativas, são analisadas 

continuamente as necessidades dos discentes, conforme os princípios norteadores 

da política de ensino da IES com uma equipe composta pelos coordenadores de 
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cursos, docentes, orientadora pedagógica e procuradora institucional, trabalhando 

na melhoria e adequação dos processos e documentos. A articulação das 

atividades de extensão com o ensino é feita pelos coordenadores de curso junto ao 

colegiado. 

O CEPEX, que teve início em 2017, coordena e supervisiona o ensino, a 

pesquisa e a extensão da IES. O discente pode inclusive apresentar inscrições para 

congressos e eventos acadêmicos ligados à sua área de atuação para serem 

analisados e encaminhados aos setores competentes. 

A IES possui uma política de propiciar o desenvolvimento dos seus docentes 

e técnicos em relação ao desenvolvimento profissional dos colaboradores. A Tabela 

7 demonstra o conhecimento, bem como a realização dos docentes e técnico-

administrativo quanto às possibilidades de qualificação profissional ofertado pela 

IES. 

TABELA 7- TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

Questão Grupo  Sim % Não % Parcialmente % 
Total de 

respondentes 

  Técnico-adm 50 50   6 

Você já foi beneficiado com alguma ação 
de treinamento e desenvolvimento 

profissional da Faculdade de Tecnologia 
SENAI Curitiba? 

Docentes Obras 25 75   4 

  Docentes Moda 75 25   8 

 

FONTE: CPA, SENAI (2018) 

 

Identifica-se que grande parte dos docentes do Curso de Moda já foi 

beneficiado com algum treinamento, propiciando desta forma, melhor 

desenvolvimento profissional para cada professor, refletindo consequentemente no 

conhecimento adquirido pelos alunos.  

Como resultado de produção científica, o Curso de Tecnologia em Controle 

de Obras foi agraciado com um trabalho de conclusão de curso divulgado pela 

revista científica do CREA (QUALIS B3) na seção “melhores TCC´s do Paraná”. 

Trata-se de um estudo de caso, no qual identificou-se grande volume de material 

desperdiçado em canteiro de obra e com sugestões de melhorias no processo de 

acondicionamento de resíduos da construção civil.  
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Em relação às conquistas acadêmicas no Curso de Tecnologia em Design 

de Moda, no segundo semestre de 2018, dois alunos foram classificados para 

apresentar seus croquis conforme briefing do projeto no concurso SENAI Brasil 

Fashion. 

A Tabela 8 mostra o resultado em relação ao conhecimento pelos discentes 

quanto às atividades de extensão junto os alunos da IES. 

 

TABELA 8- DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

Questão Grupo  Sim % Não % Parcialmente % 
Total de 

respondentes 

Você conhece as atividades de pesquisa 
desenvolvidas pela Faculdade, tais como 
grupos de pesquisa, iniciação científica e 
pesquisas realizadas pelos docentes e 
discentes? 

Discentes dos cursos 19,94 49,48 30,6 62 

 

FONTE: CPA, SENAI (2018) 

  

 A análise da Tabela 8 sugere uma maior amplitude de divulgação das 

atividades de extensão aos discentes para a importância da pesquisa tanto para a 

sociedade quanto para o crescimento profissional e pessoal. 

 Outras políticas acadêmicas para o ensino, iniciação científica e extensão 

desenvolvidas em 2018 foram: 

- Semana Acadêmica dos Cursos Superiores em 2018 promoveu o contato 

com o mercado de trabalho. Explorado em palestras, workshops e oficinas, os 

temas circundam sobre o Design de Moda e o Controle de Obras para cada curso 

respectivamente, fomentando nos estudantes a ampliação dos seus estudos e da 

atuação na indústria ou negócio próprio. Além de profissionais que ministraram os 

cursos, houve por mais um ano o projeto Aluno Mediador, realizado pelo Curso 

Superior de Tecnologia em Design de Moda, que, com a tutoria de um professor, 

oportuniza ao estudante planejar e ministrar um minicurso ou workshop, durante a 

Semana Acadêmica; 

- Cine Moda SENAI, desenvolvido pelos discentes de Tecnologia em Design 

de Moda, transporta o estudante para fora de sala de aula em uma sessão de 

cinema “CINE MODA SENAI” e oportuniza o contato com atualidades no universo 

da moda pelo olhar do cinema; 
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- O projeto de extensão Showroom SENAI, que está na 7ªedição, é um 

projeto desenvolvido por professores de Tecnologia em Design de Moda 

proporcionando para o estudante a experiência de criação, desenvolvimento e 

venda do produto. O projeto transformou-se em um elo entre a teoria e prática, 

desde a experiência do ponto de venda e a comercialização das peças, destinando 

os recursos monetários das peças vendidas para os estudantes. Toda essa 

vivência é tratada pelos professores organizadores do projeto com carácter 

científico, com possibilidade de gerar publicações; 

- O Moda na Roda é um espaço criado fora do ambiente de sala de aula e 

faz a interação entre estudantes de Design de Moda e membros da comunidade 

atuantes no mercado profissional da moda. Por meio de seus exemplos é possível 

propor discussões sobre o que o aluno aprende academicamente e como tais 

competências e habilidades interagem com o mercado atual; 

- Visitas técnicas realizadas durante o calendário letivo organizados por 

professores das disciplinas, unindo as indústrias têxtil, vestuário e de construção 

civil com os alunos; 

- Participação em palestras técnicas em ambiente externo da IES com os 

alunos do Curso Superior de Tecnologia em Controle de Obras. Nos dias 05 e 06 

de março de 2018, os alunos participaram como ouvinte em dois dias de evento, 

totalizando 6 palestras. O evento ocorreu no Instituto de Engenharia do Paraná – 

IEP no centro de Curitiba – PR e foram ministrados por profissionais do segmento 

de engenharia civil levando informações atualizadas da área para os futuros 

profissionais. 

Em relação aos cursos de extensão de curta duração, foram ofertados as 

seguintes oportunidades: 

 

- Styling para mídias sociais; 

- Controle de custos para confecção;  

- Planejamento de campanha fotográfica de moda; 

- Projetando produto de moda; 

- Básico de fotografia de moda; 

- Iniciação ao desenho técnico de moda; 

- Marketing de moda para o varejo; 
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- Controle de produção e fichas técnicas; 

- Produção de moda e styling para e-commerce; 

- Iniciação a modelagem em sistema Audaces; 

- Linguagem acadêmica na produção de texto; 

- Ferramentas do design para produtos de moda; 

- Assessoria de imprensa para moda e beleza; 

- Precificação de produtos e estratégias de preço; 

- Plano de mídia com foco em moda e beleza; 

- Produção de fotos para redes sociais; 

- Produção de moda e styling para editorial de moda; 

- Portfólio e práticas profissionais; 

- Processos de costura de camisa masculina e feminina.  

 

3.3.2 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 
 

 

O setor de Marketing deu sequência em 2018 com a divulgação dos Cursos 

Superiores de Tecnologia a fim de construir uma maior credibilidade junto à 

sociedade.  

O Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda trabalhou de forma 

intensa na divulgação do curso superior e dos cursos de extensão. O Curso 

Superior de Tecnologia em Controle de Obras também disponibilizou em sua rede 

social o dia a dia do curso, divulgando visitas em indústrias e diversas ações no 

qual o curso promove. 

O SENAI promoveu em 2018 mais uma edição do Mundo SENAI como uma 

forma de integrar a sociedade ao SENAI, divulgando seus cursos através de 

visitação, palestras, desfile entre outros.  

Houve também a participação no ID Fashion, evento de moda do Estado do 

Paraná em que o Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda prospecta a 

divulgação através de ação específica. 

Em relação controle de administração escolar, o Sistema de Gestão Escolar 

- SGE, criado em 2015, funcionou de forma eficaz em 2018, onde o contato com o 

aluno e a Faculdade facilitou a gestão de ambas as partes, ou seja, do aluno e da 

instituição.  
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A CPA aplicou o questionário de autoavaliação a comunidade externa, no 

sentido de verificar a percepção deste grupo sobre a IES e a relevância que seus 

cursos. Os resultados mostram que a comunidade tem conhecimento da 

Faculdade, porém desconhece os cursos ofertados, bem como a não participação 

nestes cursos, como mostra a Tabela 9. 

 

TABELA 9- PERCEPÇÃO DA IES NA VISÃO DA COMUNIDADE EXTERNA 

Questão Grupo  Sim % Não % Parcialmente% 
Total de 

respondentes 

Você conhece a Faculdade de 
Tecnologia SENAI Curitiba? 

Comunidade Externa 87,5 12,5   8 

Você já visitou a Faculdade de 
Tecnologia SENAI Curitiba? 

Comunidade Externa 37,5 62,5   8 

Você conhece os cursos da Faculdade 
de Tecnologia SENAI Curitiba? 

Comunidade Externa 12,5 87,5   8 

Você já participou de alguma atividade 
da Faculdade de Tecnologia SENAI 
Curitiba? 

Comunidade Externa 12,5 87,5   8 

 

FONTE: CPA, SENAI (2018) 

 

3.3.3 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 
 

A Faculdade de Tecnologia SENAI Curitiba tem como objetivo principal 

preparar os acadêmicos para lidar com as oportunidades e desafios do mercado de 

trabalho.  

A Instituição conta com uma agência de integração de estágios do Instituto 

Euvaldo Lodi- IEL, onde divulga diversas oportunidades de trabalho em vários 

segmentos profissionais. Esta agência faz a gestão de contrato de estágio, 

orientação sobre as leis que regem o estágio, processos de recrutamento e seleção 

aos interessados. Ao fazer o cadastro, o aluno solicitante recebe por e-mail as 

oportunidades. O processo é realizado pela Coordenação de Educação, onde há 

um orientador pedagógico para acompanhar o processo educacional. 

Há também a abertura de concessão de bolsas de estudos, desde que 

comprovada a carência financeira do discente.  

Os coordenadores dos cursos realizam atendimento aos alunos durante o 

período do curso e os docentes possuem horas de permanência conforme 
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calendário de curso para o atendimento. A Tabela 10 demonstra que menos da 

metade dos alunos (44,17%) conhece esta disponibilidade da IES. 

 

TABELA 10- ATENDIMENTO AO DISCENTE 

Questão Grupo  Sim % Não % Parcialmente % 
Total de 

respondentes 

Você conhece as políticas acadêmicas 
de atendimento ao discente, tais como 
monitoria, horário de permanência e 
atendimento acadêmico? 

Discentes dos cursos 44,17 26,22 29,62 62 

 

FONTE: CPA, SENAI (2018) 

 

A coordenação dos cursos procura manter a uma comunicação próxima com 

os discentes, tanto para o repasse de informações relevantes da coordenação aos 

alunos, quanto para atendimento de demandas, entretanto os resultados apontam 

que esse atendimento não é totalmente atendido, como mostra a tabela 11: 

 

 

TABELA 11- ATENDIMENTO AO DISCENTE 

Questão Grupo  Sim % Não % Parcialmente % 
Total de 

respondentes 

O coordenador do curso atende suas 
necessidades como aluno? Discentes dos cursos 44,17 26,22 29,61 62 

 

FONTE: CPA, SENAI (2018) 

 

3.4 EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

O eixo 4 verifica o desenvolvimento das políticas de pessoal e da 

organização e gestão da Instituição, abrangendo a sustentabilidade financeira da 

IES. 

 

3.4.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
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A IES possui um quadro efetivo de docentes para o Curso Superior de 

Tecnologia em Design de Moda e Curso Superior de Tecnologia em Controle de 

Obras com titulação mínima exigida pelo PDI de especialização Lato Sensu 

envolvidos com o ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação. 

As práticas e as premissas de cargos e salários da Faculdade de Tecnologia 

SENAI Curitiba estão inseridas no Plano de Gestão de Cargos e Salários – PCS da 

Mantenedora.  

Por mais um ano consecutivo o desconhecimento dos docentes do Curso 

Superior de Tecnologia em Design de Moda e de Controle de Obras por um plano 

de cargos e salários é evidente, como mostra a Tabela 12: 

 

TABELA 12- PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 

Questão Grupo  Sim % Não % Parcialmente % 
Total de 

respondentes 

  Técnico-adm 33,3 50 16,7 6 

Você conhece o plano de cargos e 
salários? 

Docentes Obras   100   4 

  Docentes Moda 25 75   8 

 

FONTE: CPA, SENAI (2018) 

 

Diante deste cenário, durante o ano de 2018, a Mantenedora reuniu a 

equipe, por meio de encontros técnicos com o RH com o objetivo de esclarecer 

questões e dúvidas pontuais.  

 

3.4.2 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
 

 
A Faculdade de Tecnologia SENAI Curitiba credenciada pela portaria nº 619 

de 17 de maio de 2012, publicada em Diário Oficial da União em 18 de maio de 

2012, é regulamentada pela legislação federal em vigor do ensino superior 

tecnológico – resolução CNE nº 3, de 18 de dezembro de 2002, por seu Regimento 

Interno e por seus atos normativos. 

Possui o Conselho Superior - CONSU, o CEPEX e o Colegiado dos Cursos, 

órgãos que analisam, norteiam e deliberam assuntos pertinentes as ações 

desenvolvidas na IES. 
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A IES possui um planejamento estratégico anual, com desdobramento 

orçamentário, elaborado junto à Mantenedora, onde são traçadas as metas anuais 

da Faculdade, bem como o Plano de Ação estratégico, que visa alinhar as 

atividades junto à indústria e a sociedade civil. 

O PDI e a ampliação dos cursos de Graduação e Pós-Graduação da 

Faculdade encontram-se de forma alinhada com as competências da IES e as 

demandas de mercado. 

 

3.4.3 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 
 

A Faculdade de Tecnologia SENAI Curitiba tem buscado desenvolver 

práticas financeiras que gerem sustentabilidade à IES, assim como controlar e 

gerenciar os custos gerados de suas atividades.  

Através da análise do PDI e das planilhas financeiras, a IES vem 

demonstrando comprometimento e almejando a sustentabilidade financeira. 

 

3.5 EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

O eixo 5 objetiva-se a verificar as condições que a IES possui em relação à 

infraestrutura física para o desenvolvimento de suas atividades. 

 

3.5.1 Dimensão 7: Infraestrutura Física 
 

A infraestrutura contempla salas de aulas iluminadas, com sistema de ar 

condicionado, projetores, tela de projeção, quadro branco ou a giz, computador 

para o docente e laboratórios de informática fixos e móveis. A IES possui laboratório 

de modelagem, de costura, de criatividade, de corte, de práticas de construção civil 

na Unidade Parolin no bairro Parolin, Curitiba - PR, auditórios, galerias e biblioteca. 

A Tabela 13 demonstra o grau de satisfação dos discentes onde mais de 60% dos 

alunos consideram infraestrutura adequada. 
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TABELA 13- INFRAESTRUTURA 

Questão Grupo  Sim % Não % Parcialmente % 
Total de 

respondentes 

Você considera a infraestrutura 
adequada para o seu curso? 

Discentes dos cursos 60,18 4,87 34,95 62 

Os laboratórios, oficinas e equipamentos 
são adequados para o curso? 

Discentes dos cursos 60,8 15,12 24,1 62 

 

FONTE: CPA, SENAI (2018) 

 

Para as instalações acadêmico-administrativas, há a sala da direção, 

secretaria acadêmica e financeira, sala de pedagogia, espaço de convivência, salas 

do Núcleo Docente Estruturante – NDE, CPA, atendimento ao aluno, lanchonete, 

biblioteca e estacionamento gratuito, possuindo instalações adequadas às 

condições de acesso a pessoas com deficiência, tais como rampas, elevadores e 

banheiros adaptados. 

O acervo da biblioteca foi atualizado em 2018, visando atender as demandas 

dos professores dos cursos e coordenadores. Contou com 985 aquisições de novos 

títulos e 3.836 exemplares. Registrou a circulação de 16.715 usuários, englobando 

a comunidade externa e visitantes. Proporcionou 13 eventos ao total entre bate 

papo com autor, exposições, intervalo criativo e oficinas. A biblioteca do Campus 

da Indústria é a biblioteca que mais emprestou entre as outras do Sistema.   

A Tabela 14 retrata a satisfação dos discentes com relação à biblioteca da 

IES. 

TABELA 14- BIBLIOTECA 

Questão Grupo  Sim % Não % Parcialmente % 
Total de 

respondentes 

A biblioteca atende as suas 
necessidades como aluno do curso?  

Discentes dos cursos 65,98 1,8 32,22 62 

Você considera que o acervo 
bibliográfico atende as necessidades do 

seu curso? 
Discentes dos cursos 56,47 8,92 34,62 62 

 

FONTE: CPA, SENAI (2018) 



 

 

24 
 
 

 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 
 

 O processo de Autoavaliação consolida a busca do conhecimento sobre sua 

própria realidade, compreendendo suas atividades e qualidade educativa, com o 

propósito de aperfeiçoar o ensino e a pesquisa, alcançando uma maior relevância 

social.   

 O papel da CPA é contribuir na sistematização das informações, 

identificando pontos fracos, fortes e potencialidades, estabelecendo estratégias de 

superação.  

A Tabela 15, retrata a satisfação dos discentes da IES quando questionados 

na Autoavaliação Institucional de 2018 sobre ela mesma. A maioria aprova esta 

metodologia. 

TABELA 15- AUTOAVALIAÇÃO 

Questão Grupo  Sim % Não % Parcialmente % 
Total de 

respondentes 

A autoavaliação institucional incorpora 
ações para a melhoria contínua? 

Discentes dos cursos 49,02 12,2 38,8 62 

 

FONTE: CPA, SENAI (2018) 

 

Outras necessidades relatadas pelos discentes em 2018 foram: 

- Melhorar a iluminação do estacionamento;  

- Insatisfação quanto à velocidade da internet wifi e a falta de tomadas em  

sala de aula; 

- Ampliar o acervo da biblioteca com mais títulos relacionados ao Curso de 

Tecnologia em Design de Moda; 

- Insatisfação em relação à velocidade e agilidade dos computadores dos 

laboratórios fixos;   

- Melhoria na cantina. Os alunos relataram que no horário que saem para o 

intervalo não há lanche suficiente para todos. 

Dentre as ações de sucesso conquistadas pela CPA em 2018, destacam-se: 

- Ampliação da iluminação do estacionamento; 
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- Nova administração da cantina e novo planejamento em relação a oferta 

de lanches quanto ao número de alunos.  

 

5 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 
 

A revisão do PDI, bem como dos documentos institucionais, continuará 

sendo acompanhada pela CPA. Os esforços serão direcionados para as questões 

que houverem maiores desafios para a IES no decorrer do próximo ano. 

Com relação às avaliações externas que a IES terá ao longo do próximo 

ciclo, a CPA acompanhará seus resultados divulgando com maior relevância seus 

resultados aos envolvidos. A intenção da CPA é apontar as situações que 

necessitam de ajustes com propostas que estimulem melhorias à IES, buscando a 

satisfação da comunidade externa e acadêmica.   

 


