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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO
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Valmir Rovari

087.471.978-03

Corpo discente

Edson Luis Moreira

778.236.308-00

Sociedade Civil Organizada

(coordenador CPA)

Período de mandado do CPA: 30/03/2012 à 30/03/2014
Ato de designação da CPA:19/07/2013
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Este Relatório é a consolidação do segundo ciclo do processo de autoavaliação
institucional da Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange. Como resultado de um
processo, ele é uma construção coletiva. Suas origens encontram-se na própria concepção da
Faculdade, que já embutia a proposta de um processo de avaliação institucional. Seu
desenvolvimento e conclusão como documento formal se dá com os debates e ajustes finais da
CPA. Sua finalidade, contudo, é integrar-se ao movimento intenso da Faculdade que se constrói a
cada dia.
O processo de autoavaliação responde ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES), instituído pela Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004. O Artigo 3º desta Lei
estabelece um prisma através do qual, pelo menos, dez dimensões obrigatórias devem ser
visualizadas, para a avaliação das instituições de ensino superior. Por outro lado, a Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) publicou, ainda em 2004, as
“Orientações gerais para o roteiro da autoavaliação das instituições”. As Orientações definem,
para cada dimensão do SINAES, os tópicos que devem integrar os processos de avaliação interna
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de todas as instituições e os tópicos optativos, além de, naturalmente, dispor sobre as linhas
gerais conceituais e organizativas do processo de avaliação.
Assim sendo, o processo de autoavaliação da Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto
Mange, para o ano de 2013, fundamentou-se em um projeto específico para o período, segundo
as Orientações da CONAES. Este projeto estabelece as etapas e sub etapas de acordo com o
cronograma abaixo:
Etapa

Sub etapa

Preparação

Desenvolvimento

Consolidação

Prazo

Composição da CPA

março/2013

Elaboração do projeto de avaliação

setembro/2013

Sensibilização

setembro/2013

Coleta de dados e informações

novembro/2013

Análise dos dados e informações

dezembro/2013

Emissão de relatórios parciais

fevereiro/2014

Elaboração do relatório

março/2014

Análise critica

abril/2014

Divulgação

abril/2014

No desenvolvimento dos trabalhos, contou-se com a colaboração de membros da CPA, de
outros docentes e profissionais técnico-administrativos da Faculdade, os quais participaram de
atividades, alinhadas às dimensões orientadoras, para coleta de opiniões intermediárias e análise,
difundindo as propostas e ações planejadas e realizadas no ano de 2013, para a elaboração do
relatório sob a coordenação da CPA. Esta forma de trabalho adotada pela Faculdade foi planejada
para envolver diversos responsáveis em ações concretas no percurso do processo, além de
instrutiva, contribuiu para a manutenção da consciência da autoavaliação (forma superior de
avaliação), para todo o coletivo da Faculdade.
O SENAI de São Paulo baseia todo o seu processo de avaliação institucional em
programas que repousam em princípios institucionais, e abrangem todas as dimensões propostas
pelo SINAES. Dentre esses programas, o mais referenciado neste Relatório é o de certificação da
qualidade

da

educação

profissional,

estruturado

pela

International

Organization

for

Standardization (ISO). Na abordagem das dimensões, o Relatório frequentemente faz referência
aos procedimentos que fazem parte da nossa gestão dos processos de educação profissional,
com base na norma ISO 9001 e numa tabela que integra o Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) da Faculdade. Esta tabela faz um cotejamento entre as dimensões e os processos internos.
Dessa maneira, a leitura permite identificar quais procedimentos internos se reportam a
abordagem de uma dimensão.
A construção do Relatório situou-se entre os múltiplos referenciais, externos e internos. O
documento foi produzido, representando a harmonização dos diversos referenciais no cotidiano da
Faculdade. A opção por um texto fluido, dentro de cada dimensão, sem mais divisões
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intencionalmente criadas, tem a ver com a concepção que a Faculdade tem feito do Relatório. A
Faculdade utiliza este documento como uma ferramenta a mais para o seu processo de
construção institucional e, para tanto, ele precisa ser lido, discutido e entendido por um número
razoável de pessoas – alunos, docentes, outros funcionários e outras pessoas da sociedade civil.
Daí que, quanto mais ele mostrar fluidez e coerência interna, mais perto de ajudar a Faculdade ele
estará.
2.1. Da mantenedora: o SENAI no estado de São Paulo.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI foi instituído em 1942, pelo
Decreto Lei 4048/42, com o propósito de formar, aperfeiçoar e especializar mão-de-obra para a
indústria.
A sua criação se deu num momento histórico marcante, no qual a indústria brasileira
enfrentava as consequências da Segunda Guerra Mundial, que agravava a questão da demanda
por mão-de-obra qualificada, surge como resultado de um longo fluxo de ações e esforços
deimplantação do ensino industrial no Brasil. Surge, justamente, com a Lei Orgânica do Ensino
Industrial, de larga repercussão na vida educacional brasileira.
O SENAI de São Paulo iniciou suas atividades em 28/08/1942, sob a direção do
engenheiro Roberto Mange, professor da Escola Politécnica de São Paulo, que, desde a década
de 20, vinha aperfeiçoando métodos de formação profissional de trabalhadores. Sua experiência
mais significativa nesse campo deu-se no Centro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional,
fundado em 1934, que chegou a congregar a maior parte das ferrovias paulistas.
Com a experiência adquirida, foram estruturados os cursos do SENAI de São Paulo, com
ênfase no preparo técnico do trabalhador, sem contudo descuidar-se da sua formação social,
objetivando atender à demanda de operários treinados para desempenhar funções qualificadas na
indústria.
Assim foram definidas as tarefas primordiais da Instituição:


organizar, para todas as indústrias, a formação sistemática dos aprendizes de ofício,
futuros operários industriais;



elevar o nível de cultura geral, com noções tecnológicas, dos trabalhadores menores,
destinados a atividades não qualificadas;



cuidar do aperfeiçoamento dos operários já existentes.
O desenvolvimento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial veio formar sua

identidade própria, na qual duas grandes linhas de ação coexistem e se harmonizam: a primeira,
caracterizada pela atenção com o jovem, na formação do cidadão, e a segunda, caracterizada
pela preocupação em desenvolver recursos humanos para a indústria.
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Para dar conta da tarefa de educar para o trabalho, o SENAI-SP alicerçou uma sólida rede
de unidades, em todo território paulista, acompanhando o forte movimento da industrialização do
Estado.
Hoje a rede SENAI em São-Paulo conta com 165 unidades: sendo 91 escolas fixas e 74
escolas moveis. Todas elas têm o processo educacional certificado pela ISO 9000.
O SENAI-SP possui 28 laboratórios, atuando em diversas áreas de conhecimento. Dos
quais 19 laboratórios são acreditados pelo INMETRO, e mais 7 em fase de acreditação.
Esseslaboratórios fornecemrelatório de ensaio ou certificado de calibração válida nacional e
internacionalmente nos países que mantém acordo de reconhecimento mútuo com INMETRO.
Além destes, em áreas específicas, a instituição mantém um laboratório habilitado pela ANVISA e
um laboratório reconhecido pela REMESP.
Os serviços prestados pela rede de laboratórios incluem, entre outros:


Ensaios químicos, físicos e mecânicos;



Calibração de instrumentos;



Medição tridimensional de peças;



Análise de resíduos industriais;



Certificação de produtos.

Atualmente, vários outros laboratórios instalados em unidades do SENAI-SP estão em
diferentes fases do processo de acreditação.
Reconhecido pela sociedade em geral e pela indústria paulista em particular, o SENAI-SP
oferece às empresas industriais e à comunidade serviços profissionais diversificados,
posicionando-se como um provedor de soluções educacionais e tecnológicas em apoio às
políticas que objetivam incrementar a competitividade da indústria brasileira.

2.2. Faculdade De Tecnologia SENAI Roberto Mange
A Escola SENAI de Campinas iniciou suas atividades em 16 de novembro de 1944, menos
de três anos após o Decreto-Lei que criou o SENAI, funcionando em algumas dependências do
Externato São João, da Congregação Salesiana. Em janeiro de 1946, teve início à construção do
edifício próprio da Escola.
Em janeiro de 1948, funcionando ainda em instalações provisórias, a Escola formava a
primeira turma de jovens artífices, com a entrega de 28 cartas de ofício. Concluído o novo edifício,
a Escola SENAI de Campinas passa a funcionar, a partir de Janeiro de 1951, em prédio próprio.
(Trecho do Informativo SENAI nº 117, de 11/1955).
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Após o falecimento do Dr. Roberto Mange, o Conselho Regional do SENAI - 6ª Região,
para homenagear a memória do saudoso primeiro Diretor Regional do SENAI-SP, deu seu nome à
Escola SENAI de Campinas, que passou a ser denominada Escola SENAI “Roberto Mange”, num
ato realizado no dia 19 de novembro de 1955, presidido pelo Sr. Raphael Noschese,
representando o Sr. Antonio Devisate, então Presidente da Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo.
Com o crescente desenvolvimento do parque industrial de Campinas, o SENAI decide-se
pela construção de uma nova unidade, para atender a demanda por mão-de-obra especializada.
O início das atividades dessa nova unidade SENAI deu-se em 16 de fevereiro de 1976, tendo
como endereço oficial a Rua Pastor Cícero Canuto de Lima nº 71 e, o nome da escola
permaneceu como Escola SENAI “Roberto Mange” nas duas dependências, sendo a da Rua
Pastor Cícero Canuto de Lima, designada como Unidade I e a da Av. da Saudade como Unidade
II.
A Escola, que até dezembro de 2001 oferecia apenas a Formação Profissional Inicial
(CAI), no 1º semestre de 2002 passou a atuar também na Formação Profissional Inicial de Nível
Técnico, com a instalação do Curso Técnico em Mecatrônica. No 2º semestre do mesmo ano,
mais uma habilitação foi oferecida ao mercado: o Curso Técnico em Eletroeletrônica, no período
noturno.
O aprofundamento da cultura técnica e a ampliação do parque de máquinas da escola,
cujo projeto de atualização tecnológica iniciaram-se no 2º semestre de 2006, reverteu-se em
resultados expressivos no torneio internacional de formação profissional, a “Escola SENAI”
“Roberto Mange”, obteve o 2º lugar – Medalha de Prata, pelo aluno Rafael Sansão, nas
Olimpíadas do Conhecimento – World Skills 2007, na modalidade “Fresagem em CNC” e
medalha, realizada no Japão, ainda nesta modalidade em 2013 na cidade de Leipzig (Alemanha)
o aluno Henrique da Silva Santana conquista a medalha de ouro,ratificando a expertise da escola
nesta modalidade. Na World Skills 2009, realizada no Canadána modalidade “Eletrônica
Industrial”, o aluno Mateus de Benedeti, conquistou o ouro.
Buscando a expansão da cultura técnica, a Unidade “Roberto Mange” ratifica cursos na
área da Metalmecânica, renomeando-se, entretanto, o Curso Técnico de Construção de
Ferramentas para Fabricação Mecânica e amplia seu leque de ofertas com o Curso Técnico em
Mecânica.
Em contínua ascensão tecnológica e cultural, a partir de janeiro de 2012, a Escola SENAI
“Roberto Mange” agremiou em seu nome Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange, com a
implantação do Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica, observando-se que,
desde 1969, a escola já mantinha, de certa forma, um padrão superior de ensino, através da
complementação de aulas práticas em nossos laboratórios e oficinas, à formação acadêmica dos
alunos da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP.
8
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Contando com uma forte e moderna base tecnológica instalada e recursos humanos de
elevada competência, a Escola SENAI Roberto Mange passou a abrigar a Faculdade de
Tecnologia SENAI Roberto Mange que pela Portaria MEC nº 1273, de 19/09/2011, publicada no
Diário Oficial da União de 20/09/2011, foi credenciada como instituição de ensino superior, para
ofertar o curso superior de tecnologia de Fabricação Mecânica.
2.3. Avaliação Institucional No SENAI-SP
A Proposta Educacional do SENAI/SP dispõe que nenhum sistema formativo alcança suas
finalidades se não estiver construído sobre um processo de avaliação contínua e permanente, em
todos os níveis, de modo a dar transparência aos seus objetivos, desempenho e resultados, com
a preocupação legítima de sustentar a eficiência desse sistema.
Para legitimar o caráter pedagógico, transformador, formador de valores e diretrizes
institucionais do processo avaliativo, os princípios básicos que norteiam a avaliação institucional
do SENAI/SP, seja no planejamento, no levantamento de dados ou na organização e
desenvolvimento da proposta, são os seguintes:


Transparência: todos os conteúdos, critérios e resultados da avaliação devem ter
absoluta



visibilidade.

Credibilidade: deve ter sustentação no reconhecimento político e competência dos
gestores e membros participantes do processo.



Participação: a adesão deve ser voluntária e permitir o envolvimento de todos os agentes
dos diversos segmentos do processo de ensino e aprendizagem.



Legitimidade: o processo avaliativo deve estar comprometido com a relevância social e
pedagógica, permitindo que a avaliação seja reconhecida e aprovada pela comunidade.



Intencionalidade

educativa:

a

avaliação

deve

ser

desenvolvida

como

ação

formativa,participativa, compreendida e valorizada, objetivando a melhoria dos sujeitos e
objetosavaliados.


Objetividade: todas as ações devem ser fundamentadas na praticidade e na construção
de critérios justos e processos contextualizados.



Abrangência: as análises de aspectos parciais da avaliação devem convergir para
umaintegração coerente, pelos referenciais estabelecidos com os projetos institucional e
pedagógico.



Continuidade: haverá estímulo à cultura de avaliação integrada ao cotidiano,
pelacontinuidade, inclusive com melhora de capacitação dos que se envolverem nas
discussões, análises dos resultados e implementação de ações de melhoria.

Nesse sentido, o processo de avaliação institucional do SENAI/SP representa:


Importante ferramenta na obtenção, sistematização e divulgação de dados para subsidiar a
tomada de decisões educacionais;
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Subsídio para implementação de processos de melhoria contínua da educação profissional
ministrada nas unidades da rede SENAI/SP;



Compromisso com a qualidade da formação dos alunos para a cidadania, para o trabalho e
para o aperfeiçoamento contínuo;



Prestação de contas para a sociedade, em geral, e para a comunidade empresarial, em
particular, da qualidade da educação profissional ministrada no SENAI/SP.
O SENAI/SP baseia todo o seu processo de avaliação institucional em três programas que

levam em conta os pressupostos anteriores e que compreendem todas as instâncias das
atividades educativas realizadas pela Instituição. Esses programas contemplam todas as
dimensões propostas pelo SINAES. Os programas são os seguintes:
I. Programa de certificação da qualidade da educação profissional, estruturado sobre
os padrões estipulados pela International Organization for Standardization (ISO). Implantado em
1998, com o objetivo de certificar as unidades de formação profissional do SENAI/SP, em
conformidade com a norma ISO 9001, atendendo, assim, aos propósitos de inserir, na cultura do
SENAI/SP, modernas práticas de gestão, comuns nas empresas de classe mundial. É importante
mencionar que esse propósito foi reforçado com a escolha, para escopo da certificação, do
processo de ensino.
II. Programa de Avaliação da Educação Profissional do SENAI/SP, denominado
internamente comoPROVEI – projeto implantado em 2001, inicialmente para avaliar os cursos
técnicos, os cursos de aprendizagem industrial e fazer o acompanhamento de egressos,
posteriormente abrangendo, também, os cursos superiores de tecnologia. Compreende análise
profunda das competências desenvolvidas pelos alunos ao final do curso, das condições
oferecidas nas escolas para a realização do processo de ensino e da opinião que estudantes,
professores e gestores têm sobre as oportunidades de melhoria.
III. Auditoria Educacional – órgão de assessoria da Diretoria Regional do SENAI/SP no
acompanhamento da ação educacional. Tendo como referência a legislação, as normas e
diretrizes educacionais internas e externas, objetiva garantir a eficácia e eficiência do processo de
ensino, bem como acompanhar e melhorar continuamente os serviços educacionais prestados.
Elabora pareceres referentes às auditorias educacionais realizadas, relatando a apuração,
caracterização de falhas, desvios e ineficiências, bem como apontando soluções e alternativas,
tendo como base a análise: da gestão escolar, da proposta pedagógica, do plano escolar, dos
planos de curso, da equipe escolar (estrutura e funcionamento), da ação docente, dos indicadores
da escola e das instituições auxiliares.
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3. DESENVOLVIMENTO
3.1. DIMENSÃO 1 – A missão e o plano de desenvolvimento institucional
Esta dimensão apresenta informações acerca do PDI da Faculdade de Tecnologia SENAI
Roberto Mange e da Proposta Educacional do SENAI/SP, que contempla o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI).Essa Proposta Educacional configura-se como o documento de referência para
orientação e estruturação das propostas pedagógicas de todas as unidades da rede SENAI/SP,
com vistas ao cumprimento da missão. Assim, deve nortear a política educacional na construção
das bases datrajetória institucional, de larga e reconhecida experiência no campo da formação
profissional, e oatual contexto de desenvolvimento social e econômico do país, em especial, os
diretamenterelacionados à educação, ao trabalho e à tecnologia.
É inegável a interdependência entre trabalho, educação e tecnologia, a partir da instalação
dasociedade baseada na informação e no conhecimento. Observa-se, de um lado, que os estudos
sobreos impactos da tecnologia na sociedade revelam a exigência de profissionais polivalentes,
capazesde interagir em situações novas e em constante mutação. De outro, verifica-se que há
crescentetomada de consciência de que a educação profissional, alicerçada em sólida educação
básicaconstitui veículo insubstituível de integração ao mundo moderno, tanto das pessoas, na
perspectivade emprego, de trabalho e de realização pessoal, quanto das empresas, que buscam,
cada vez mais,adaptar-se a contínuas mudanças, consubstanciadas por questões que se
relacionam com adependência de condições externas, os custos do trabalho e do capital, as
preferências doconsumidor e a existência de pessoal qualificado.
Esse conjunto, aliado aos paradigmas produtivos do contexto de globalização da
economia,incentiva a renovação das estruturas e práticas pedagógicas, no sentido de melhor
responder àsnecessidades atuais.
Faz-se imperativa, pois, uma formação mais adequada dos recursos humanos, que
favoreça aempregabilidade e possibilite transformar o conhecimento em ativo econômico das
empresas, comagregação de valores às pessoas que nela se inserem ou que dela se beneficiam.
A proposta apontada é a de que a educação seja organizada em torno de quatro
aprendizagensfundamentais, a serem construídas ao longo da vida, constituindo-se nos pilares do
conhecimento:
(...) “aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a
fazer, parapoder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e
cooperar com osoutros em todas as atividades humanas e, finalmente, aprender a ser, via
essencial que integra astrês precedentes”.
Confirma-se, assim, que só o conhecimento e a habilidade do saber fazer não bastam.
Tãoimportante quanto eles, outros atributos, tais como maior capacidade de adaptação,
flexibilidade eversatilidade, compreensão mais ampla do processo produtivo, condições de lidar
com situaçõesnão rotineiras, tomar decisões, solucionar problemas, trabalhar em equipe, avaliar
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resultados eoperar com critérios de qualidade e indicadores de desempenho, tornam-se, cada vez
mais, essenciais. Na busca de ideais de contribuição para o desenvolvimento industrial, não há
como desconsideraros desafios de uma melhor atuação, perante as demandas do mercado de
trabalho e os anseios enecessidades das pessoas e da sociedade. E esses desafios, aliados ao
entendimento de que aeducação profissional situa-se no ponto de convergência dos três eixos
anteriormente citados – aeducação, o trabalho e a tecnologia, deverão subsidiar o
desenvolvimento das ações pedagógicas doSENAI/SP.
Nesse contexto geral, fundamenta-se a Missão do SENAI/SP: “Promover a educação
profissionale tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo
para elevar acompetitividade da indústria brasileira”.
O SENAI/SP, no desenvolvimento da sua POLÍTICA DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE eno
cumprimento da sua MISSÃO, promove o contínuo aprimoramento dos serviços educacionais
etecnológicos, direcionando esforços para:


Atendimento à legislação aplicável aos seus processos e serviços;



Preservação do meio ambiente por meio da prevenção à poluição e do uso consciente
derecursos;



Manutenção de ambientes de trabalho adequados e seguros;



Atendimento às necessidades e expectativas dos clientes;



Desenvolvimento contínuo dos recursos humanos.
No PDI da Faculdade de Tecnologia SENAI “Roberto Mange" é descritas as suas

finalidades e objetivos, amplamente divulgados aos docentes e alunos. A Faculdade de
Tecnologia SENAI Roberto Mange tem por finalidades:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em
setores profissionais, para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, além
decolaborar na sua formação contínua;
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento
da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o
entendimento do homem e do meio em que vive;
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou
de outras formas de comunicação;
V - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais
e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de
reciprocidade;
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VI - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica da
instituição;
VII - dar assistência técnica e tecnológica às empresas;
VIII - promover o intercâmbio educacional, científico e tecnológico entre instituições
nacionais e estrangeiras;
IX - gerar e difundir informações tecnológicas.

São Objetivos da Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange:


Manter-se como referência de excelência no campo da educação profissional;



Ampliar as oportunidades de acesso à educação profissional;



Alinhar a oferta às demandas do mercado de trabalho;



Avaliar a educação profissional, em todos os níveis;



Ampliar a visibilidade da instituição junto à sociedade, divulgando rumos assumidos e
estreitando contato com formadores de opinião;



Promover a atualização tecnológica dos recursos humanos;



Consolidar a cultura de resultados.

Metas propostas para os próximos anos:


Implantação de programas de pós-graduação “lato sensu” na área de metalmecânica;



Implantar o programa de avaliação educacional, em consonância com o Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (SINAES), de modo a aferir a qualidade do ensino
ministrado e propor ações de melhoria;



Implantação de programas de extensão;



Desenvolver a capacitação do corpo docente na utilização de novas tecnologias aplicadas
à educação, bem como nas tecnologias exigidas pelo mercado de trabalho;



Manter atualizado o parque tecnológico em sintonia com as demandas da indústria;



Valorizar o desenvolvimento dos recursos humanos necessários para que um alto
desempenho em educação seja atingido;



Buscar mecanismos de propiciar a inclusão social, por meio da educação profissional, às
pessoas em condição de risco social;



Integrar a comunidade, empresas e instituições à escola, na busca da parceria
competente, necessária à eficácia do processo educacional;



Valorizar o aluno e os professores enquanto agentes principais do processo educacional.

No cumprimento da missão institucional, e atendendo às finalidades e objetivos, a Unidade
SENAI Roberto Mange, que compreende a Escola SENAI Roberto Mange e a Faculdade de
Tecnologia SENAI Roberto Mange, promove a educação profissional e tecnológica por meio de
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seus cursos, oferecidos em vários níveis de formação: Cursos de Iniciação, Qualificação,
Aperfeiçoamento e Especialização Profissional em várias áreas tecnológicas, em nível básico;
Cursos Técnicos de nível médio nas áreas de Eletroeletrônica, Mecatrônica, Fabricação Mecânica
e Mecânica e o Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica.
Promove, também, a inovação e a transferência de tecnologias industriais através do setor
de Serviços Técnicos e Tecnológicos (STT), fornecendo Informações Tecnológicas, Assessorias
Técnicas e Tecnológicas e Desenvolvimentos Tecnológicos às empresas da região. Contribui,
ainda, para o crescimento da região através de sua função social como formadora de opinião e de
profissionais, e como mantenedora de conhecimento técnico-científico e de inovação tecnológica.
O perfil do egresso do Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica, descrito no
seu Projeto Pedagógico, também confirma a missão, as finalidades e objetivos, uma vez que foi
definido por um Comitê Técnico-Setorial de Fabricação Mecânica, composto de especialistas
reconhecidamente competentes do setor tecnológico em estudo (das indústrias, do meio
acadêmico e do SENAI), especialistas em pesquisa (do meio acadêmico e do SENAI),
especialistas em Educação Profissional (do SENAI) e representantes dos respectivos Sindicatos
de Empregados e Empregadores e/ou Associações. Esse Fórum Consultivo ancora-se na
perspectiva de integrar os diferentes setores do mundo do Trabalho e da Educação, para a
discussão de temas que subsidiem a elaboração dos perfis profissionais demandados e a
estruturação e/ou reestruturação dos programas educacionais, bem como a permanente
atualização da Instituição.
Ações realizadas:


Ampliação do acesso aos recursos de informática, disponibilizando microcomputadores e
programas específicos em todos os laboratórios frequentados pelos alunos da faculdade.
Na Biblioteca, além dos computadores com acesso à internet, os alunos podem usufruir da
rede Wireless, disponível em toda a Unidade.



Estímulo à participação do corpo docente e discente na discussão da Proposta e do Projeto
Pedagógico. O corpo docente tem participação ativa juntamente com o Conselho TécnicoPedagógico, interagindo e contribuindo com a Coordenação.



Divulgação do resultado do relatório da autoavaliação institucional para todos, por meio de
folders explicativos;



Ampliação da divulgação do Curso Superior junto à comunidade. Para tanto, foram
encaminhadas às empresas cuja área de atuação é convergente ao curso, folders
explicativos sobre o mesmo e detalhes do seu processo seletivo;
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Faculdades SENAI (http://faculdades.sp.senai.br/)



Orientação aos docentes quanto à adoção de livros para o desenvolvimento das aulas no
curso superior, estimulando o hábito de leitura e consulta aos mesmos como fonte confiável
de informação, bem como, à pesquisa e o desenvolvimento do conhecimento por parte dos
alunos;



Análise conjunta entre os docentes e alunos no que se refere ao perfil profissional e a
relação deste relacionando-o com os componentes curriculares e as habilidades
correspondentes;



Capacitação dos docentes no planejamento por resolução de problemas, visando o
desenvolvimento da autonomia, criatividade, interdisciplinaridade e a diversificação das
formas de avaliação;



Treinamento dos docentes em todas as máquinas pertinentes às unidades curriculares nos
aspectos de setup e operação com vistas à integração teoria e prática;

As ações acimas relacionadas foram desenvolvidas ao longo do ano, com enfoque na
qualidade do ensino transmitido aos alunos. São ações que precisam, constantemente, de
atualização, bem como, contínua aplicação.
Ações planejadas para serem realizadas:


Implantar o Curso de tecnologia em Automação industrial;



Implantar cursos de extensão;



Implantar

Cursos

de

Pós-graduação

“lato

sensu”

na

área

de

metalmecânica,

preferencialmente, em ferramentas e dispositivos;


Revisar, juntamente com os docentes, os planos de ensino das unidades curriculares,
relacionados às habilidades que obtiveram os menores índices de desempenho na
autoavaliação;



Intensificar a divulgação aos alunos das metas previstas para as variáveis de controle,
tornando-os cada vez mais ativos na busca de melhores resultados;



Promover a integração dos alunos do curso superior a fim de verificar a aplicabilidade dos
conteúdos abordados, subsidiando assim, a análise da grade curricular.
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3.2. DIMENSÃO 2 – A politica para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, extensão e as
respectivas formas de operacionalização, incluindo os procedimentos para
estímulos à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais
modalidades.
Fundamentado em sua missão que é a de contribuir para o fortalecimento da indústria e o
desenvolvimento pleno e sustentável do país, promovendo a educação para o trabalho e a
cidadania, a assistência técnica e tecnológica, a produção e disseminação e a adequação,
geração e difusão de tecnologia, o SENAI-SP atua nas seguintes modalidades de educação
profissional: cursos de aprendizagem industrial, educação profissional técnica de nível médio e
educação tecnológica de graduação e de pós-graduação; qualificação, aperfeiçoamento,
especialização e atualização de trabalhadores de diversos níveis.
No campo do ensino superior, o SENAI-SP atua nesse nível de ensino conforme as seguintes
diretrizes:
I – A orientação norteadora da oferta de cursos superiores deve responder à demanda
comprovada da indústria associada à ausência ou insuficiência de atendimento pelas redes
públicas e privadas de ensino superior.
II – A atuação do SENAI na educação superior não deve comprometer as metas de oferta
de aprendizagem e de qualificação profissional de jovens e adultos.
III – A estratégia preferencial de atendimento deve ser feita por meio de cursos superiores
de graduação em tecnologia.
IV – A oferta de cursos superiores deve ser viabilizada, basicamente, mediante
aproveitamento da capacidade instalada do SENAI, observadas as exigências específicas do
projeto pedagógico e da clientela desse nível de formação.
V – As parcerias com outras instituições de ensino superior devem ser consideradas
oportunas e convenientes, tendo em vista:


o atendimento a demanda localizada e por tempo determinado;



a absorção e domínio de competências técnicas, administrativas e pedagógicas
relacionadas ao ensino superior;



a realização de pesquisa acadêmica, tendo o SENAI e a indústria como campo privilegiado
para essa ação.
VI – As parcerias devem ser adequadamente estudadas e negociadas no que se refere

aos custos, benefícios e responsabilidades.
As atividades de extensão serão desenvolvidas por meio de programas, visando à
socialização do conhecimento acadêmico e a interação com a sociedade.
O Perfil Profissional de Conclusão é formatado através de uma série de Competências
Técnicas, Científicas e de Gestão determinadas por um Comitê Técnico Setorial composto pela
equipe técnico-pedagógica, juntamente com especialistas das Unidades e, sempre que
necessário, com especialistas do mercado na respectiva área tecnológica. Cumpre ressaltar
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também, que para formar um profissional que exerça esse papel no mercado de trabalho, a
construção do currículo leva em consideração a necessidade de conteúdos significativos e a
exigência

de

estratégia

que

permitam

o

desenvolvimento

de

capacidades

como:

compreensão,analise, síntese, avaliação, autonomia e resolução de problemas novos.
Conforme apontam as orientações do MEC para subsidiar o desenvolvimento do modelo
de educaçãoprofissional preconizado pela legislação educacional, o desenvolvimento de
competências supõe a adoção demetodologias centradas no sujeito que aprende, ancorando-se
no planejamento sistemático das atividadespedagógicas pelos docentes, em termos de atividades,
desafios ou projetos para o exercício dascompetências pretendidas.
Evidentemente toda essa gama de capacidades e competências deverá ser aperfeiçoada
pelo profissional no contexto de seus trabalho, numa perspectiva de educação continuada,
considerando que nenhum curso consegue abarcar odo o conhecimento de uma determinada
área, uma vez que esta é própria automação elevem o nível de complexidade das operações.
Modicando substancial os requisitos para o desempenho profissional.
Implantadas desde o inicio do curso, as bolsas de estudos de monitoria e de
responsabilidade social, possuem periodicidade de seleção e renovação semestralmente. O
principal objetivo destas bolsas de estudos é o de elevar a taxa de permanência de alunos,
estimular a pesquisa e os projetos inovadores, com o consequente desenvolvimento dos alunos
beneficiados, focando a sua autonomia e formação integral.
Com o intuito de estimular os alunos à iniciação cientifica, a Unidade incentivou a
participação de dois projetos, de nossos alunos, no Simpósio Internacional de Iniciação Científica
– SIICUSP: Chassis de esteira ergométrica pelo processo de rotomoldagem e Pulseira Vibratória
para Pessoas com Deficiência Auditiva.
O simpósio foi realizado na cidade de São Carlos, com o objetivo tornar público os
resultados dos projetos de pesquisas realizados pelos alunos de graduação da USP e outras
instituições nacionais e internacionais. O espírito dessa iniciativa é a convicção de que o
conhecimento não se adquire mediante adoção de premissas, mas através do questionamento e
verificação destas, definindo-se assim o primeiro objetivo do Programa de Iniciação Científica: o
despertar da atitude crítica e da criatividade do aluno de graduação.

Foto: Simpósio Internacional de Iniciação Científica – SIICUSP
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Ações realizadas:


Preparação do quadro de pessoal docente para aplicação da metodologia de formação
profissional com base em competências. Para esta finalidade, os professores atuantes no
Curso foram preparados por meio do Programa Corporativo de Capacitação Pedagógica,
denominado PROEDUCADOR. Por se tratar de uma nova metodologia, os docentes
contaram com uma tutoria constante na elaboração do planejamento e avaliações;

O papel da coordenação técnica e pedagógica foi determinante no apoio aos docentes para o
pleno desenvolvimento das unidades curriculares. Durante o ano letivo, a Coordenação
Pedagógica e o corpo docente mantiveram constante interação, buscando identificar
possibilidades de melhorias nos planejamentos, desenvolvimentos das aulas teóricas, práticas
e avaliações, especialmente, nos encontros pedagógicos previstos no calendário escolar.


Elaboração dos Planos de Ensino, notas de aula, desenvolvimento das aulas, avaliação do
rendimento e recuperação, de acordo com a metodologia de formação profissional por
base em competências;



Uso do Portal Educacional, com novos recursos tecnológicos para o ensino, como
ferramenta de apoio às ações de planejamento, implementação e avaliação do ensino e da
aprendizagem. Esta ferramenta está sendo utilizada de forma comedida pelos docentes.
Para que seja mais explorada, pretende-se ao longo do ano capacitá-los, conforme
cronograma realizado no início de cada ano.



Acompanhamento contínuo dos alunos pela coordenação do curso e pedagógica, para
atender às necessidades individuais. A vida acadêmica dos educandos é acompanhada
através de formulários e sistemas próprios;



Realização de atividades interdisciplinares, sendo a coordenação do curso e pedagógica a
interface nesse processo.
Os docentes são capacitados pedagogicamente a trabalharem com o ensino por

competências e a formularem questões com base em estudos de caso ou situações-problema,
propiciando assim, o desenvolvimento das competências, à medida que estimulam a busca por
conhecimentos, habilidades e atitudes. Sempre que possível, são propostos projetos integradores
constantes no plano de ensino de cada unidade curricular.
São previstas atividades e ou estratégias de avaliação para que o docente identifique se os
objetivos e competências estão sendo atingidos. Estas devem ser também diversificadas,
podendo envolver trabalhos individuais e em grupo, dinâmicas, testes com base em situaçõesproblema, práticas, pesquisas, entre outros, visando propiciar um processo de avaliação
abrangente e confiável.
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Ações planejadas para serem realizadas:


Instigar o pensamento científico e a criatividade, através da identificação de impasses
entre teoria e prática e da procura de novas respostas e soluções, com o propósito de
conscientizar o aluno sobre as questões sociais e éticas inerentes à pesquisa científica;



Fortalecer o programa de iniciação científica institucional ofertando bolsas de estudo aos
alunos (desconto de 18% do valor da mensalidade);



Ampliar a participação dos acadêmicos nas atividades de iniciação científica, visando

uma maior integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão.
Para subsidiar economicamente alunos com interesses acadêmicos, possibilitando a troca
de experiência e de situações vivenciadas pelos discentes, a Faculdade de Tecnologia SENAI
“Roberto Mange” estimula a prática de Monitoria e de Projetos de Iniciação Científica, a fim de
incentivar a pesquisa e os desenvolvimentos científicos da Instituição.
Os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos com a Iniciação Científica poderão refletir
no Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação e no incentivo à continuidade a estudos de
pós-graduação.
A operacionalização da estrutura pedagógica da Faculdade está se materializando. Diante
da Proposta Pedagógica Institucional, o acompanhamento da elaboração do Planejamento de
Ensino e das ações pedagógicas realizadas com interação entre docente, discente e a
coordenação, têm sido os principais pontos fortes da análise desta dimensão. O acompanhamento
pedagógico permanente deste processo caracteriza a aproximação da idealização pedagógica no
âmbito da sala de aula.
Como oportunidades de melhoria, verifica-se a necessidade de treinamento contínuo dos
docentes e a presença efetiva da concretização dos trabalhos de iniciação científica.
Além disso, o apoio às bolsas de monitoria será intensificado, com vistas ao aumento da
interação entre os discentes e ao fortalecimento do processo pedagógico proposto no âmbito da
humanização e da troca de experiências e conhecimentos adquiridos no curso.
Deve-se também, durante o ano letivo de 2014, acentuar a discussão da coordenação
técnica com o corpo docente, para identificar possibilidades de melhorias nos planejamentos,
desenvolvimentos das aulas teóricas, práticas e avaliações.
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3.3. DIMENSÃO 3 – A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente
no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao
desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.
Para garantir posição de destaque no atendimento ao setor, além da base instalada, a
Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange busca a constante atualização tecnológica,
através de parcerias nacionais e internacionais:


Convênios firmados com a UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas;



Estreito relacionamento com: SEBRAE Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa e
com o DEPAR – Departamento de Ações Regionais;



Estreito relacionamento com empresas dos diversos segmentos produtivos da área
metalmecânica, fornecedoras de equipamentos, matérias-primas e insumos, para as quais
a escola executa serviços de formação profissional de curta duração, presta assistência
tecnológica e realiza ensaios e pesquisas.



Formação de um conselho consultivo, conforme descrito na Portaria SENAI DR nº674, de
27/10/92, com o objetivo de estabelecer uma perfeita correlação da formação profissional
frente às necessidades do mercado.
A mantenedora, por sua vez, realiza investigações periódicas e estudos do mercado, que

orientam e dirigem seus planos de trabalho e os das unidades operacionais. Dentro de sua política
de gestão, a mantenedora realiza trabalhos corporativos de apoio à divulgação dos cursos
superiores das unidades por ela mantidas e à realização dos vestibulares.
Esse conjunto de situações possibilita à faculdade desenvolver de forma segura o
acompanhamento do mercado, das suas tendências e das suas demandas por educação
tecnológica, conseguindo, assim, importantes insumos para a atualização do currículo do curso,
ao mesmo tempo em que lhe permite divulgar suas atividades.
A contribuição ao desenvolvimento econômico e social implica responder às necessidades das
indústrias e da comunidade, tendo em conta:
I.

O nível e a extensão das qualificações transmitidas aos trabalhadores e requeridas pelas
empresas;

II.

A evolução do sistema de formação profissional compatível com as evoluções técnicas e
econômicas;

III.

A capacidade de rendimento quando da orientação qualitativa e quantitativa dos diferentes
fluxos de formação de jovens e adultos em direção às necessidades do mercado de
trabalho;

IV.

Respeito às condições do meio-ambiente.
A finalidade básica da educação profissional é a de conduzir ao permanente

desenvolvimento para a vida produtiva e para o exercício da cidadania, contribuindo para o
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desenvolvimento social e econômico do país. Na perspectiva de processo para o desenvolvimento
de competências requeridas pela natureza do trabalho, a educação profissional visa permitir às
pessoas assumirem atividades profissionais, como empregados, trabalhadores autônomos ou
empreendedores, em suas diferentes formas.
Dado o contexto de rápidas e contínuas mudanças que caracterizam a sociedade e das
consequências diretas geradas no mercado de trabalho, um dos fins da educação profissional no
SENAI/SP é o de que os cidadãos nele preparados adquiram condições de mobilidade
profissional, seja por meio de transferência de conhecimentos e competências adquiridas, seja por
meio de aquisição de novas competências, na perspectiva da educação continuada. Diante disso,
ultrapassa-se cada vez mais a visão estreita de preparar para um posto de trabalho e passa-se o
enfoque de competências centradas nas pessoas, que favorecem a mobilidade profissional em
diferentes contextos de atuação profissional.
Nesse sentido, os alunos do SENAI/SP são estimulados a:
a) desenvolver o gosto pelo trabalho bem feito, com qualidade, e o respeito à segurança e à
preservação do meio ambiente;
b) valorizar os espaços de estudo, de trabalho e de lazer – escola, empresa e recursos da
comunidade, como bens comuns;
c) ter consciência de sua importância como pessoa e como cidadão partícipe da comunidade;
d) desenvolver as capacidades de autonomia e de senso crítico, voltadas à formulação de juízos
de valores próprios;
e) elaborar projeto de vida – profissional e pessoal, considerando a temporalidade do ser
humano;
f)

agir e reagir frente a situações de instabilidade do mercado de trabalho e de novas exigências
de capacitação profissional;

g) buscar o desenvolvimento de novas competências, como principal responsável pelo próprio
aperfeiçoamento, na perspectiva de educação permanente, que se dá ao longo da vida.
Quanto à infraestrutura, a Instituição visa promover uma gestão dos ambientes de trabalho
que exerça influência positiva na motivação, satisfação e desempenho das pessoas. Pode-se
notar a preocupação com esse compromisso tanto nos ambientes físicos quanto no acesso aos
mesmos. Em toda a Unidade há rampas e / ou elevadores disponíveis e sinalizadores que
facilitam a locomoção de pessoas com necessidades especiais.
Outra evidência do foco inclusivo da Instituição são as políticas voltadas à inclusão de
estudantes em situação econômica desfavorecida, tais como:
a) Programa de Financiamento Estudantil: destinado a alunos que comprovem possuir renda
familiar mensal per capita igual ou inferior a três salários mínimos. O Financiamento Estudantil
tem como objetivo possibilitar e assegurar, por meio de um programa próprio de financiamento,
inovador e autofinanciável, o acesso e a permanência de alunos de baixa renda nos Cursos
Superiores de Tecnologia oferecidos pelo SENAI/SP. Seus requisitos consistem em possuir renda
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familiar mensal per capita de até três salários mínimo nacional e desempenho escolar satisfatório,
e suas características principais são:


O aluno beneficiado inicia o pagamento das mensalidades financiadas após a conclusão
da fase escolar do curso com carência de seis meses;



na época do pagamento, o valor da mensalidade será igual ao que estiver sendo praticado
pelo SENAI-SP para o aluno ingressante no mesmo curso;



ao efetuar o pagamento, o aluno beneficiado anteriormente irá indiretamente a financiar
outro aluno.

b) Programa de Concessão de Descontos Financeiros e de Bolsas Parciais de Estudos:
destinado a alunos matriculados nos Cursos Superiores de Tecnologia; Na modalidade Desconto
Financeiro, o programa proporciona:


Desconto financeiro de 12% do total do valor semestral, no caso de pagamento à vista no
ato da matrícula;



Desconto financeiro de 10% do valor da mensalidade, desde que o pagamento seja feito
até o dia 10 de cada mês (o vencimento dos boletos se dá no dia 10).



Bolsa parcial de estudos, correspondente a 10% do valor da mensalidade, ao aluno
empregado em empresa contribuinte do SENAI-SP, com vínculo devidamente comprovado
por meio de carteira de trabalho e declaração da empresa.

c) Bolsa Parcial de Estudos: Nesta modalidade há possibilidade de três tipos de bolsa, a saber:
I.

Bolsa Renda Familiar: A Bolsa Renda Familiar proporciona desconto de 20% do valor da
mensalidade, para o aluno que apresentar situação familiar que se caracterize pela renda
per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimo nacional, levando em conta o valor do
Índice Econômico Familiar (IEF), calculado pelo total da renda familiar dividido pelo
número de pessoas que dependem dessa renda.

II.

Bolsa Monitoria:A Bolsa Monitoria proporciona desconto de 18% do valor damensalidade,
para o aluno que se destacar pelo rendimento escolar (aproveitamento eassiduidade) no
Curso Superior de Tecnologia, que manifeste interesse, seja indicadopelo(s) docente(s) e
selecionado pelo Coordenador do curso para apoiar a ação doprofessor, por meio de
tarefas exclusivamente relacionadas à monitoria, para seuaprimoramento pessoal e
profissional e dos demais alunos. Na Faculdade de TecnologiaSENAI Roberto Mange é
estabelecido que a Bolsa Monitoria destina-se a alunosmatriculados a partir do 2º Termo
(semestre letivo) do Curso.

III.

Bolsa Iniciação Científica: A Bolsa Iniciação Científica proporciona desconto de 18%
dovalor

da

mensalidade,

escolar(aproveitamento

e

para

o

assiduidade)

aluno
no

que
Curso

se

destacar

Superior

de

pelo

rendimento

Tecnologia,

que

manifesteinteresse, seja indicado pelo(s) docente(s) e selecionado pelo Coordenador do
curso paradesenvolver projetos de iniciação científica, em área relacionada ao Curso
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Superior deTecnologia de Fabricação Mecânica. Na Faculdade de Tecnologia SENAI
Roberto Mange é estabelecido que a Bolsa Monitoria destina-se a alunos matriculados a
partir do3º Termo (semestre letivo) do Curso.
d) O Programa de Financiamento Estudantil do SENAI de São Paulo é destinado aos alunos
matriculados nos Cursos Superiores de Tecnologia, que comprovem possuir renda familiar mensal
per capita igual ou inferior a três salários mínimos (âmbito nacional).
O pagamento do valor financiado terá início após carência de seis meses, contado a partir da data
de conclusão do curso, conforme previsto no projeto pedagógico. O pagamento do valor
financiado será efetuado pelo aluno, em prestações mensais e consecutivas, na mesma
quantidade das mensalidades financiadas.As mensalidades devidas pelo aluno corresponderão ao
valor da mensalidade que estiver sendo praticada pelo SENAISP para os alunos ingressantes no
1º semestre do curso na época do pagamento.
As modalidades podem ser cumulativas, ou seja, o aluno matriculado poderá usufruir do
desconto financeiro, ter Bolsa Renda Familiar e também ser contemplado com uma Bolsa
Monitoria ou Iniciação Científica, podendo os descontos acumulados atingir o percentual de 50%,
exceto para quem optar por Financiamento, quem optar por financiamento não poderá usufruir de
nenhum desconto financeiro, financiará o valor integral da parcela.
Para agregar novas competências e elevar o nível de escolaridade dos recursos humanos
da entidade SENAI/SP, são oferecidas bolsas de estudos destinadas a cursos de graduação e
pós-graduação, por meio de programas a seguir descritos:
a) Programa de Bolsa de Estudos Parcial para Funcionários – SENAI/SP
O Programa tem como objetivos:


Proporcionar condições para que funcionários do SENAI/SP possam frequentar cursos de
graduação ou de pós-graduação em Instituições de Ensino Superior externas;



Contribuir para a qualificação dos recursos humanos da Instituição, agregando novas
competências para aprimorar o desempenho profissional e, consequentemente, propiciar
condições para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo SENAI/SP.

b) Programa de Bolsa de Estudos em Curso Superior do SENAI/SP
O Programa tem como objetivos:


Proporcionar condições para que os funcionários do SENAI/SP possam frequentar cursos
superiores promovidos pela própria Instituição;



Possibilitar a qualificação de funcionários em cursos de graduação e de pós-graduação, a
fim de elevar o desempenho desses profissionais e, consequentemente, propiciar
condições para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo SENAI/SP.
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O programa é destinado a todos os funcionários efetivos do quadro de pessoal do
Departamento Regional do SENAI de São Paulo. A vigência estabelecida é a partir de
março de 2009, sendo definida uma quantidade de bolsas na modalidade Graduação de
até 10% sobre o total de vagas oferecidas, por semestre e, na Pós-graduação, até 10%
das vagas oferecidas e não preenchidas, por turma. Os critérios principais do Programa
são os seguintes:



A bolsa de estudos destina-se a cursos de graduação e de pós-graduação;



Para os cursos de graduação, o funcionário deverá ser aprovado e classificado no
respectivo processo seletivo unificado;



Será concedida isenção total dos pagamentos de matrícula e das mensalidades do curso,
respeitando-se o prazo de vigência do Programa.

Ações realizadas:


Realização de campanhas: arrecadação de agasalhos, alimentos e brinquedos;

Arrecadação: Campanha do Agasalho
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Arrecadação: Campanha do Alimento



Realizações de ações de voluntariado;



Semana da tecnologia;



Visitas técnicas;



Coleta e encaminhamento dereciclagem: resíduos de papel, plástico e metal;
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Redução no consumo de papel, energia elétrica e água em relação ao ano anterior;



Coleta do óleo comestível;

O voluntariado consistiu em ações realizadas, envolvendo os alunos dos cursos de
Aprendizagem Industrial e dos Cursos Técnica da Unidade prevista no calendário escolar. A
responsabilidade social da Instituição, considerada especialmente no que se refere à sua
contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico social, a defesa do
meio ambiente, da memória cultural, de produção artística e do patrimônio cultural.
Foram concedidas, no ano de 2013, um total de 29bolsas de estudos na modalidade de
Concessão de Descontos Financeiros e de Bolsas Parciais de Estudos, sendo 21 bolsas de 20 %
em função da baixa renda do aluno e 8 Bolsas de 18 %, relativas ao exercício da Monitoria. Foram
ainda concedidas 95 Inclusões no programa social de Financiamento Estudantil do SENAI-SP e
21 bolsas de 10%, relativa a alunos que são funcionários de empresas contribuintes. Se somadas
todas essas concessões de benefícios de inclusão, podemos dizer que 65 % dos alunos da
Faculdade foram atingidos por esse abrangente programa social.
O SENAI-SP é pioneiro na capacitação de pessoas com deficiência para a indústria. Para
ampliar seus trabalhos, criou-se o Programa Incluir. Com a finalidade de beneficiar todas as
pessoas que possuem deficiência física ou mental, permitindo a eles a capacitação e formação de
profissionais e o ingresso no mercado de trabalho. Todas as unidades do SENAI de São Paulo
são habilitadas com uma infraestrutura necessária e professores capacitados para atender os
indivíduos com deficiência, promovendo a inclusão dos mesmos.
A inclusão social permeia todosos processos da Instituição, promovendo adequações
necessárias que permitam a realização da prova no processo seletivo. Para tal, no período de
inscrição, o aluno declara sua deficiência para que providências sejam tomadas para garantir sua
participação no processoseletivo. A acessibilidade às nossas instalações é total com elevadores,
sanitários apropriados, largoscorredores, acessos amplos às oficinas e marcadores de solo para
deficientes visuais. Atualmente, temos em nosso curso um aluno com deficiência auditiva total,
para o qual realizamos a contração de um interprete permanente (LIBRAS), auxiliando na
interação do aluno com os docentes, e demais colegas de sala.
No segundo semestre de 2013, foi ofertado aos alunos um curso EAD de libras, tendo
como objetivo a preparação para uma comunicação com alunos surdos usando a Língua
Brasileira de Sinais, com carga horária de 50 horas.
Ações planejadas para serem realizadas:


Realização de campanhas: arrecadação de agasalhos e brinquedos;



Trote solidário, com a arrecadação de livros e jogos educativos, para a criação de um
espaço cultural em uma instituição de caridade que não dispõe desse ambiente;
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O SENAI-SP tem como característica inerente, a inclusão social e a acessibilidade ao
ensino em diferentes níveis com diversos programas sociais de inclusão.
A meta para o ano seguinte é expandir as bolsas e financiamentos estudantis, uma vez
que, a Faculdade terá um número maior de turmas, além de manter ou até mesmo ampliar, todos
os outros programas ambientais e sociais.
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DIMENSÃO 4 – A comunicação com a sociedade

3.4.

A comunicação com a sociedade tem por objetivo difundir informações de interesse
público,enfatizando a missão, os valores e os objetivos da Faculdade e é dirigida tanto à
comunidade internacomo à externa. A comunicação interna tem por objetivo a interação entre a
administração e osdiferentes setores acadêmicos e, no plano externo, a comunicação favorece a
visibilidade daFaculdade para a sociedade.
A informação entregue aos usuários da Instituição é completa, clara, atualizada e
frequente. Issofaz com que a imagem pública da Instituição, nos meios de comunicação social,
seja valorizada epercebida, por meio da qualidade dos produtos e serviços ofertados, como fruto
do esforço e dainteligência do seu quadro de pessoal, comprometido com a educação.
Um dos objetivos da Faculdade é aprimorar permanentemente os fluxos de informação
entre osdiversos setores da comunidade acadêmica, possibilitando a interação entre docentes,
discentes epessoal técnico-administrativo. Para o público interno, são produzidos materiais
específicos e adivulgação é feita através da distribuição de cartazes e folhetos para os alunos das
turmas de cursosregulares e de cursos formação inicial e continuada da Unidade. Também são
afixados cartazes nosambientes pedagógicos e nas áreas de circulação da Faculdade. Eventos
internos são realizados,tais como palestras, minicursos e exposição de projetos desenvolvidos
pelos alunos e pelo setor dedesenvolvimento tecnológico, com o objetivo de disseminar, adequar
e difundir a tecnologia e ainformação.
A seguir, para melhor clareza, são apresentados as principais estruturas e recursos
próprios de comunicação com a sociedade de que a Faculdade dispôs no período em avaliação.
a) Coordenadoria de Marketing e Eventos (CME)
A CME é o órgão da Administração Central, cujo objetivo é o de gerenciar a marca
SENAI/SP e definir padrões de comunicação institucional, utilizando técnicas escritas, orais,
audiovisuais e eletrônicas, colaborando, assim, com a construção da imagem e identidade da
Instituição.
b) Portal Educacional
O Portal Educacional do SENAI/SP foi concebido para que o aluno possa encontrar
materiais de estudo, acessar recursos da web, conversar com outros alunos, comunicar-se com o
professor, realizar atividades de interação com o professor e com os demais alunos e gerenciar e
avaliar seu processo de aprendizagem. Os professores têm à sua disposição diversos recursos
para criar e gerenciar aulas, propiciando aos alunos um ambiente virtual de aprendizagem
colaborativo.
c) Sítio das Faculdades de Tecnologia do SENAI/SP na Internet
O

SENAI/SP

possui

um

sítio

específico

para

suas

Faculdades,

no

endereçowww.sp.senai.br/faculdades, no qual são apresentadas informações detalhadas sobre
todas asunidades e seus respectivos cursos. Trata-se de uma forma de dar unicidade na
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divulgação dainformações sobre a forma do SENAI/SP fazer a graduação tecnológica e, com isso,
aumentar aspossibilidades de escolha dos interessados em relação aos cursos e melhorar a
qualidade dessadecisão quanto à formação profissional.
No sítio central das Faculdades é possível, também, fazer a inscrição para o processo
seletivo eacompanhar todas as fases do processo.
f) Atendimento telefônico e Central de Chamadas Telefônicas (Call Center)
Na Faculdade é feito o atendimento telefônico, que proporciona as informações básicas
sobre o Curso, por meio de telefonistas e do pessoal da Secretaria Acadêmica. Informações
técnicas e pedagógicas também são proporcionadas via telefone, quando a chamada é feita para
a Faculdade.Nesse caso, a ligação é redirecionada para a coordenação.
O SENAI/SP possui um serviço centralizado de atendimento a chamadas telefônicas (Call
Center), para prestar informações sobre todas as unidades e serviços do SENAI de São Paulo,
inclusive para as Faculdades. Em épocas de inscrições aos processos seletivos, a equipe dessa
Central é reforçada para melhor atender à população e, com isso, ampliar as condições de acesso
aos Cursos Superiores.
O número da Central de Chamadas Telefônicas – (11) 3528 2000 – é amplamente
divulgado e disponibilizado, inclusive, para reclamações.
g) Tratamento das reclamações e sugestões de clientes
Existe um endereço de correio eletrônico, faleconosco@sesisenaisp.org.br, que pode ser
utilizado para isto e, inclusive, para formalizar reclamações.
h) Coordenação de estágios
Constituída por docentes inclusive do curso superior tem o objetivo de acompanhar os
alunos na fase escolar e na condição de egresso, sendo sua função principal a de
acompanhamento e supervisão à estágio no que diz respeito a documentação, orientação,
avaliação nas empresas, oportunizando para divulgar os demais serviços da escola.
Considerando estruturas e recursos próprios de comunicação com a sociedade, a
Faculdade possui procedimentos de gestão que garantem a qualidade dos serviços de educação
profissional. Um deles diz respeito ao relacionamento com o cliente. Serve para orientar o
desenvolvimento de atividades futuras, por meio da coleta de dados sobre as necessidades e
expectativas do cliente, bem como sua opinião sobre cursos e serviços oferecidos. O tema
abrange a avaliação dos seguintes itens:
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Satisfação do Cliente;



Reclamação do Cliente
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Ações realizadas:
O SENAI-SP através da CME – Coordenadoria de Marketing e Eventos - produz peças
centralizadas para divulgação. As Faculdades reproduzem tais peças, segundo as suas
necessidades. Na Faculdade de Tecnologia SENAI “Roberto Mange”, foram distribuídos 1.000
cartazes A3 e 5.000 filipetas para alunos, ex-alunos e à sociedade em geral, acentuando o
processo de divulgação.
O SENAI-SP sempre enxerga nas sugestões e críticas, uma oportunidade de melhoria do
processo educacional. Nesse sentido, disponibiliza ferramentas de comunicação que agilizam a
coleta dessas informações.
No âmbito corporativo, existe um e-mail centralizado que é possível registrar qualquer
reclamação

ou

sugestão.

Trata-se

do:

faleconosco@sesisenaisp.org.br

e

senaicampinas@sp.senai.br. As sugestões ou reclamações podem ser registradas também
através dos canais da própria Faculdade através de Formulário impresso disponibilizado nas
caixas de sugestão ou através de Formulário eletrônico no sítio da Faculdade no link Fale
Conosco (Ouvidoria).
Se o aluno preferir, pode também entrar em contato com a Coordenação da Faculdade
através de e-mail, telefone ou pessoalmente, para registrar sua manifestação. Todas as
contribuições dadas pelos meios são verificadas e, em caso de procedência, são registradas no
aplicativo SGAP (Sistema de Gestão e Acompanhamento do Processo), existente na Faculdade e
estabelecido pelo Sistema de Gestão da Qualidade.
Além disto, visando trabalhar de forma preventiva e segundo o Sistema de Gestão pela
Qualidade, a Faculdade de tecnologia SENAI “Roberto Mange” realiza, semestralmente, um
levantamento de Satisfação do Cliente - aluno interno - para verificar possíveis melhorias no
aspecto educacional ou administrativo.
Para o ano de 2013, foram definidas as seguintes metas, relacionadas à satisfação e
reclamação do cliente:

Item avaliado
Satisfação do cliente
Reclamação do cliente

Meta
Obter Satisfação Média dos Clientes Participantes
(Alunos) igual ou maior a 90% (noventa por cento)
Tratar 100% (cem por cento) das reclamações de clientes

Os resultados obtidos no período, para o Curso Superior de Tecnologia em Fabricação
Mecânica, foram de 82% para satisfação do cliente. Em relação à reclamação, não foram
registradas reclamações de clientes (alunos) do Curso.
A Taxa de satisfação do cliente participante no Curso Superior em Fabricação Mecânica
obteve uma média de 83,5 pontos percentuais, sendo assim 6,95 pontos abaixo da meta
estipulada pela Faculdade. Abaixo os dados estratificados por semestre.
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Ano
2012
2013

1° semestre
89,15
85,53

2° semestre
87,56
83,8

Apresentação dos dados estratificados por termos:
Termo
1°
2°
3°
4°
5°

1°/2012
89,15
-

2°/2012
85,50
89,62
-

1°/2013
85,30
85,80
85,50
-

2°/2013
85,60
84,00
81,50
84,10
-

Os resultados acima evidenciaram a necessidade de melhoria em alguns itens:


Atendimento da cantina / lanchonete (65%): A reclamação com relação à cantina
refere-se, principalmente, aos preços e à demora no atendimento devido às filas e a
falta de produtos. Esses itens foram repassados para a comissão responsável pela
cantina, que estão tomando as devidas providências.



Objetividade e clareza do docente na exposição do conteúdo e esclarecimento de
dúvidas (75%): Foram realizadas capacitações pedagógicas em metodologia do
ensino por competências e orientação quanto aos esclarecimentos das dúvidas.



Adequação dos livros e dos textos ao conteúdo das disciplinas (76%): Orientação
aos docentes quanto à adoção de livros pertencentes às bibliografias básicas e
complementares para o desenvolvimento das aulas no curso superior, estimulando
o hábito de leitura de livros, bem como a pesquisa e o desenvolvimento do
conhecimento por parte dos alunos;



Atuação e postura da coordenação na solução de problemas referentes ao curso
(76%): Para o próximo semestre, iremos organizar oficinas pedagógicas com o
coordenador do curso, para os alunos tirem suas possíveis duvidas sobre o curso,
mercado de trabalho e outros pertinentes;



Conteúdos ministrados e coerência com o plano de ensino das disciplinas (77%) e
cumprimento dos objetivos propostos para o curso (78%): Realizamos uma análise
com os docentes e alunos sobre o perfil profissional relacionando-o com os
componentes curriculares e as habilidades correspondentes. Muitas vezes, o aluno
não conhecendo o perfil do profissional ficava sem referencial para a análise dos
itens.
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Melhoria na comunicação interna, fornecendo aos alunos, professores e
colaboradores

informações

atualizadas,

principalmente

através

de

meios

eletrônicos, de maneira ágil e eficaz. A utilização do “Portal Educacional” foi bem
aceito como mais um eficiente canal de comunicação.

Portal Educacional (https://portal.sp.senai.br/)


Divulgação nas empresas, por meio de cartazes e distribuição de folders;



Criação e manutenção de cadastro de contatos, alimentado com dados de
formulários preenchidos em palestras, eventos, contatos telefônicos;



Preparo e suporte ao pessoal de recepção e secretaria para o atendimento
telefônico;



Foram realizadas reuniões para treinamento e orientação;



Campanha nas principais rádios da cidade;



Outdoors em pontos estratégicos da cidade;



Divulgação usando o Facebook;

www.facebook.com/SENAIROBERTOMANGE
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Cartazes distribuídos nas escolas Técnicas e cursinhos da cidade;



Divulgação nos cinemas da cidade de Campinas SP;



Divulgação junto aos alunos na Open house, buscando a ampliação do público
conhecedor do Curso.

Ações planejadas para serem realizadas:


Criação de uma campanha de divulgação para as mídias sociais (site do SENAI e
Facebook);



Envio de carta de apresentação às empresas, fortalecendo o vínculo com a Faculdade;



Panfletagem em escolas e empresas da região;



Veiculação em revista especializada (CIESP) e mídia externa;



Criação de uma ouvidoria específica para os alunos do curso superior, com
atendimento que envolve informações, reclamações, críticas e sugestões a
respeito da Faculdade, tendo como principal objetivo, ser uma ferramenta
comunicativa de acesso rápido entre a comunidade acadêmica e a Faculdade, bem
como, servir de apoio aos processos acadêmicos e administrativos.
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3.5. DIMENSÃO 5 – As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo
técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas
condições de trabalho.
Apresentamos

nessa

dimensão

as

políticas

de

contratação,

remuneração

e

desenvolvimento depessoal que são tratadas pela Diretoria de Recursos Humanos (DRH) do
SENAI/SP. O planejamento e o desenvolvimento de recursos humanos são orientados pelos
seguintesprocedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade:


Diretrizes para o Provimento de Vagas.



Manual de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos.



Procedimento para Avaliação de Programas de Treinamento e Desenvolvimento.



Resolução RE-21/13 que institui o Programa de Bolsas de Estudos em Curso Superior
doSENAI/SP para funcionários.



Plano de Remuneração e Evolução Profissional (PREP).
O PREP é o instrumento que ordena as oportunidades de crescimento profissional, por

meio denormas e regras para todas as situações relacionadas com mudança de cargo e de salário
dosfuncionários do SENAI/SP e que abrange toda a estrutura hierárquica, exceto cargos de
gestão,tendo sido elaborado com as seguintes finalidades:


criar padrões e critérios para que o funcionário possa obter crescimento profissional;



possibilitar reconhecimento ao funcionário em função do desempenho apresentado;



reconhecer o esforço do funcionário na busca de ações de desenvolvimento e de
capacitaçãoprofissional;



criar uma política de recursos humanos capaz de conduzir de forma eficaz
ocomprometimento do funcionário com os resultados do seu trabalho;



reconhecer a contribuição de cada funcionário para melhorar continuamente os resultados.

Plano de carreira
Os docentes do curso superior estão enquadrados no segmento de carreira, professor de
ensino superior, conforme estabelecido no Plano Diretor de Recursos Humanos do SENAI. Esse
segmento de carreira é composto de três níveis:


Professor de ensino superior I – nível I



Professor de ensino superior II – nível II



Professor de ensino superior III – nível III
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Descrição sumária do segmento de carreira


Nível

Professor de Nível Superior

Escolaridade

Graduação em
nível superior e
aperfeiçoament
o em área
relacionada à
matéria
ministrada

I

Graduação em
nível superior e
especialização
em área
relacionada à
matéria
ministrada

II

Mestrado em
área
relacionada à
matéria
ministrada

III



Experiência

Atividades

Planeja, prepara e desenvolve aulas, observando os
preceitos e procedimentos metodológicos estabelecidos
dois anos como
na proposta pedagógica do curso, preparando material
professor de nível
de apoio necessário.
superior ou seis anos
Promove a integração da sua disciplina com as demais
de experiência
ministradas no curso.
profissional em área
Participa de trabalhos de assistência técnica e
correlata à matéria
tecnológica.
ministrada.
Participa de testes, de ensaios e de pesquisas.

Planeja, prepara e desenvolve aulas, observando os
preceitos e procedimentos metodológicos estabelecidos
três anos no nível I na proposta pedagógica do curso,preparando material de
ou
apoio necessário.
seis anos no
Colabora na estruturação de planos e programas de
magistério do ensino cursos regulares de graduação e de cursos de extensão,
superior ou 12anos aperfeiçoamento e especialização.
de experiência
Promove a integração da sua disciplina com as demais
profissional em área ministradas no curso
correlata à matéria Executa trabalhos de assistência técnica e tecnológica.
ministrada.
Executa trabalhosrelacionados a testes, de ensaios e
pesquisas

Planeja, prepara e desenvolve aulas, observando os
preceitos e procedimentos metodológicos estabelecidos
na proposta pedagógica do curso, preparando material
de apoio necessário.
quatro anos no nível Promove a integração da sua disciplina com as demais
II ou
ministradas no curso.
10 anos no
Estrutura planos e programas de cursos regulares de
magistério do ensino graduação e de cursos de extensão, aperfeiçoamento e
superior.
especialização.
Coordena e realiza trabalhos de assistência técnica e
tecnológica.
Coordena e realiza trabalhos relacionados atestes, de
ensaios e pesquisas.

Progressão na carreira
O crescimento no segmento de carreira deverá obedecer aos requisitos estabelecidos no

Programa de Carreiras do Plano Diretor de Recursos Humanos do SENAI, contando, também,
com um “acelerador” de carreira representado pela obtenção do título de doutor, que abreviará em
dois anos o tempo exigido para a movimentação de um nível para outro.
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Regime de trabalho
Há dois tipos de regime de trabalho do corpo docente: o integral e o parcial. No regime

integral, o docente é contratado por 40 horas semanais e, além da atuação na faculdade, exerce a
função em cursos técnicos Escola SENAI Roberto Mange.
No regime parcial, o docente é contratado de acordo com o número de aulas que irá
ministrar na faculdade, aplicando-se o fator de acréscimo de 20% para preparação de material,
correção de provas, atendimento aos alunos e outras atividades que sejam necessárias.


Política de qualificação docente
Os docentes da Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange estão ligados ao Plano

Diretor de Recursos Humanos do SENAI de São Paulo. Esse plano define as políticas gerais da
administração de pessoal da entidade e estabelecem diretrizes e normas relacionadas aos
distintos programas que o compõem:
o

Programa de Carreira

o

Programa de Qualificação Profissional

o

Programa de Provimento

o

Programa de Treinamento e Desenvolvimento

o

Programa de Acompanhamento e Avaliação de Resultados

o

Programa de Acompanhamento de Pessoal

o

Programa de Administração Salarial

o

Programa de Benefícios

A política de qualificação do docente está inserida no Programa de Qualificação
Profissional. Esse programa explicita as exigências de qualificação requeridas para cada nível dos
vários segmentos de carreira.
São objetivos do programa de qualificação profissional:
o

Definir os fatores que constituem a qualificação dos segmentos de carreira e das
funções de confiança.

o

Discriminar as exigências e os conteúdos dos fatores de qualificação para cada nível
dos diversos segmentos de carreira e das funções de confiança.

o

Manter os funcionários informados sobre esses fatores, possibilitando sua auto
avaliação.

o

Estabelecer critérios para a análise da qualificação de cada funcionário.

o

Indicar os caminhos possíveis e os requisitos de qualificação profissional a serem
cumpridos por funcionários que desejem mobilidade e crescimento profissional.

o

Como política de gestão, a faculdade, além de incentivar a participação de seus
docentes em atividades de aperfeiçoamento e atualização, apoia diretamente as ações
por eles realizadas, utilizando as seguintes estratégias:
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o

Liberação do trabalho ou ajustes dos horários de trabalho para frequência a cursos,
seminários e demais eventos que promovam a melhoria da competência.

o

Criação de oportunidades para os docentes realizarem, na faculdade, estudos e
pesquisas requisitados pelos cursos por eles frequentados.

o

Negociação junto a empresas e entidades para a realização de estágios técnicos ou de
participação em cursos por elas realizados.



Corpo Técnico-Administrativo

Quadro de pessoal técnico-administrativo
Escolaridade

Cargo

Básico

Médio

Secretária
AssistenteAdministrativo


09

Regime de trabalho

Superior

Parcial

Integral

01

um

zero

09

Plano de carreira

Conforme o estabelecido no Plano Diretor de Recursos Humanos do SENAI, os funcionários
técnico-administrativos estão enquadrados nos seguintes segmentos de carreira:
o

Secretario de Escola – níveis I, II, III e IV

o

Assistente Administrativo – níveis I, II, III, IV , V e VI

Descrição sumária do segmento de carreira
 Secretário de Escola
Nível

I

II
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Escolaridade

Curso Superior

Curso Superior

Experiência

Atividades

Nenhuma

Sob orientação geral: acompanhar as atividades de zeladoria,
manutenção e conservação predial e segurança patrimonial;
aplicar normas administrativas; administrar recursos financeiros e
patrimoniais; minutar correspondência; administrar conflitos em
sua área de atuação.
Cumprir e fazer cumprir a legislação de ensino e demais normas e
instruções vigentes.
Elaborar relatórios.
Controlar as aplicações no mercado financeiro do numerário da
escola.
Orientar
tecnicamente
os
trabalhos
de
escrituração,
correspondência, documentação e arquivo.
Analisar e subscrever documentos escolares, contábeis e outros,
de sua área de atuação.

cinco anos no
nível anterior

Planejar e coordenar as atividades sob sua responsabilidade.
Participar da seleção de candidatos para a equipe de trabalho.
Propor sugestões para solução de problemas técnicoadministrativos do âmbitoescolar.
Preparar relatórios e processos administrativos.
Racionalizar a utilização do recursos financeiros e materiais
disponíveis.
Administrar recursos financeiros e patrimoniais da escola.
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Proporcionar a atualização de informações a seus subordinados.

III

IV

Curso Superior

Curso Superior

cinco anos no
nível anterior

Providenciar a alocação de recursos administrativos necessários
às atividades da escola.
Prever recursos orçamentários.
Identificar necessidades de treinamento e desenvolvimento de
pessoal administrativo.
Divulgar e coordenar processo de licitação.
Analisar e promover a divulgação das alterações dos documentos
normativos.

cinco anos no
nível anterior

Gerenciar atividades administrativas da escola.
Assessorar o Diretor em decisões administrativas.
Assessorar a equipe escolar na solução de seus problemas
administrativos e na elaboração do plano global do processo de
seleção e orientação de candidatos.

Assistente Administrativo
Nível

Escolaridade

Experiência

Atividades

I

Ensino médio

um ano

Sob orientação direta executar tarefas administrativas simples,
tais como: digitar, arquivar, protocolar e distribuir documentos;
orientação ao público e outras similares.

três anos

Sob orientação direta executar tarefas mais complexas, tais
como: identificar fluxos e procedimentos e aplicar processos de
trabalho específicos de sua área de atuação.
Sob orientação geral, executar tarefas administrativas simples,
tais como: digitar, arquivar, protocolar e distribuir documentos;
orientação ao público e outras similares.

II

III

IV

Ensino médio

Ensino médio

Ensino médio

sete anos

Sob orientação direta executar tarefas mais complexas, tais
como: identificar fluxos e procedimentos e aplicar processos de
trabalho específicos de sua área de atuação.
Executar serviços administrativos simples que exijam aplicação
de rotinas e recursos de trabalho específicos de sua área de
atuação.

11 anos

Executar serviços administrativos simples que exijam aplicação
de rotinas e recursos de trabalho específicos de sua área de
atuação.
Orientar tecnicamente funcionários de níveis inferiores.

Sob orientação geral: planejar e coordenar atividades de sua
área de atuação; colaborar na seleção de candidatos para
equipe de trabalho; selecionar recursos operacionais e de
apoio; preparar relatórios.
Supervisionar tecnicamente funcionários de níveis inferiores.

V

Ensino médio

15 anos

VI

Ensino médio

19 anos

Planejar e coordenar atividades sob sua responsabilidade;
colaborar na seleção de candidatos para a equipe de trabalho;
selecionar recursos operacionais e de apoio; preparar relatórios
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Progressão na carreira
O crescimento no segmento de carreira deverá obedecer aos requisitos estabelecidos no
Programa de Carreiras do Plano Diretor de Recursos Humanos do SENAI.
Regime de trabalho
Os funcionários técnico-administrativos são contratados em regime integral com a carga
horária de 40 horas semanais de trabalho.
Política de qualificação
Os funcionários técnico-administrativos estão ligados ao Plano Diretor de Recursos
Humanos do SENAI de São Paulo. Esse plano define as políticas gerais da administração de
pessoal da entidade e estabelecem diretrizes e normas relacionadas aos distintos programas que
o compõem:Programa de Carreira; Programa de Qualificação Profissional; Programa de
Provimento; Programa de Treinamento e Desenvolvimento; Programa de Acompanhamento e
Avaliação de Resultados; Programa de Acompanhamento de Pessoal; Programa de Administração
Salarial e Programa de Benefícios
O Programa de Qualificação Profissional explicita as exigências de qualificação requeridas
para cada nível dos vários segmentos de carreira.São objetivos do programa de qualificação
profissional:


Definir os fatores que constituem a qualificação dos segmentos de carreira e das funções
de confiança.



Discriminar as exigências e os conteúdos dos fatores de qualificação para cada nível dos
diversos segmentos de carreira e das funções de confiança.



Manter os funcionários informados sobre esses fatores, possibilitando sua auto avaliação.



Estabelecer critérios para a análise da qualificação de cada funcionário.



Indicar os caminhos possíveis e os requisitos de qualificação profissional a serem
cumpridos por funcionários que desejem mobilidade e crescimento profissional.
Para a melhoria da qualidade de vida dos funcionários alguns procedimentos foram

estruturadospela DRH:


Procedimento para Elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO): – Estabelece uma sistematização de ações que visam à identificação precoce
do comprometimento da saúde dos funcionários, contribuindo para a minimização e o
controle dos riscos presentes nos ambientes de trabalho, por meio de acompanhamento
do Médico do Trabalho.



Procedimento para Elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA):
Estabelece uma sistematização de ações que visam à identificação precoce, a avaliação e
o controle dos riscos presentes nos ambientes de trabalho que podem levar ao
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comprometimento da saúde dos trabalhadores, contribuindo para a minimização dos riscos
de agravo à saúde para os empregados do SENAI/SP e para terceiros que nele venham a
desenvolver suas atividades. Estabelece, ainda, ações preventivas de controle no
ambiente laboral que contribuam para os objetivos da gestão ambiental, proporcionando a
melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e, em consequência, do desempenho
geral dos serviços prestados, com reflexos positivos sobre a qualidade do ensino ou
produto.


Procedimento para Elaboração do Perfil Profissional Previdenciário (PPP): – É
odocumento

histórico-laboral

individual,

do

trabalhador

que

presta

serviço

à

empresa,destinado a prestar informações ao Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS), relativas à efetiva exposição a agentes nocivos que, entre outras informações,
registra dadosadministrativos, atividades desenvolvidas, registros ambientais com base no
Laudo Técnicoe Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), no PPRA, e nos resultados
de monitoraçãobiológica com base no PCMSO.


Procedimento para Registro e Elaboração de Estatísticas de Acidentes do Trabalho:
Estabelece critérios para o preenchimento dos formulários de comunicação e estatística

deacidentes do trabalho, garantindo o registro dos fatos fundamentais relacionados com
osmesmos, de modo a proporcionar meios de orientação aos esforços prevencionistas. Indicaas
medidas corretivas específicas, fazendo referência às falhas ou aos meios de correção
dascondições ou circunstâncias que culminaram no acidente.

Ações realizadas:


Realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT)

Fotos: Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT)



Realizações de ações previstas no PPRA;



Realizações de treinamentos para funcionários, previstos no PDP;



Treinamento de NR-10 para todos os funcionários que realizam serviços em eletricidade;
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Orientação aos funcionários para evitar uso coletivo de EPI's, bem como privar-se do uso
de adornos de corpo nas dependências da escola que exigem tal procedimento de
segurança;



Instalações de placas de segurança com os dizeres "INFLAMÁVEL" e "NÃO FUME" nas
áreas de armazenamento de produtos inflamáveis;



Realização da eleição para a nova comissão da CIPA



Integração com os alunos sobre segurança de trabalho.

No mês de outubro, foi realizado o treinamento da brigada de incêndio para os docentes e
funcionários da Escola e Faculdade de Tecnologia Roberto Mange, com o objetivo de preparar os
funcionários para agirem em situações de incêndio ou sinistros reais, habilitando-os para
evacuarem as edificações no menor tempo possível e de maneira ordeira, resgatarem pessoas
vitimadas e prestarem os primeiros socorros, bem como extinguirem princípios de incêndio.
Atualmente o SENAI – SP oferece aos funcionários um Programa de Bolsa de Estudos Parcial
para Funcionários, tendo como objetivos:


Proporcionar condições para que funcionários do SENAI/SP possam frequentar cursos de
graduação ou de pós-graduação em Instituições de Ensino Superior externas;



Contribuir para a qualificação dos recursos humanos da Instituição, agregando novas
competências para aprimorar o desempenho profissional e, consequentemente, propiciar
condições para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo SENAI/SP.

Ações planejadas para serem realizadas:


Solicitar a inscrição no curso de NR-10 EAD ou presencial para os colaboradores
envolvidos nas atividades da CIPA;



Consolidar o Manual da CIPA.
As ações de segurança de trabalho devem ser realizadas todo semestre, alertando os

alunos e funcionários sobre o conjunto de medidas técnicas, médicas e educacionais, empregadas
para prevenir acidentes, quer eliminando condição insegura do ambiente de trabalho, instruindo ou
convencionando pessoas na implantação de práticas preventivas.
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) tem como atribuições identificar os
riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior número
de trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde houver.
Realiza, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho, visando à
identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos
trabalhadores, entre outras.
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3.6.

DIMENSÃO 6 – Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento

e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a
mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos
processos decisórios.
A Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange é um estabelecimento de ensino
mantido peloDepartamento Regional de São Paulo do SENAI. Rege-se pela legislação federal
pertinente, pelo Regimento do SENAI, aprovado pelo Decreto Federal n.º 494 de 10/01/62, e pelo
Regimento da própria Faculdade. Está inserida na estrutura organizacional do SENAI –
Departamento Regional de São Paulo e mantém com as demais Faculdades e órgãos do
SENAI/SP relações harmônicas permanentes, visando ao pleno atendimento de suas finalidades.
Na Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange, a gestão dos processos educacionais tem
como objetivo buscar a satisfação dos alunos e assegurar a melhoria contínua dos cursos
ofertados. Nesse contexto, a gestão se desenvolve com base na articulação de seis grandes
temas sobre os quais diversos procedimentos sujeitos a essa gestão são planejados, executados,
monitorados, analisados criticamente e aprimorados continuamente. Esse ciclo de melhoria
contínua dos processos ocorre por meio da análise crítica dos dados obtidos na fase de
monitoração. A partir desta análise são estabelecidos planos de ação focados nas oportunidades
de melhoria detectadas nos processos.
Os processos investigados no sistema de gestão são os seguintes:


Relacionamento com o cliente.



Planejamento e acompanhamento de produção e execução do orçamento.



Gestão de recursos humanos.



Gestão de ambientes de ensino.



Aquisição de materiais e serviços.



Planejamento e desenvolvimento da educação profissional.
A análise crítica, anteriormente referenciada, de um determinado período, dá origem a

açõesespecíficas para o próximo período, com estabelecimento de metas, variáveis de controle e
variáveisauxiliares por áreas sendo elas: educação, tecnologia, qualidade, meio ambiente,
recursos humanos,saúde e segurança, infraestrutura, relacionamento com o cliente, convênios e
contratos e financeiroe produção.
Outro elemento constituinte do processo interno de planejamento da Unidade é o Plano
Escolar,documento institucional que detalha as principais estratégias para os cursos regulares,
incluindo oCurso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica. O Plano Escolar apresenta
proposta para oprocesso seletivo de alunos, avaliação do rendimento escolar, recuperação
contínua, atividadescomplementares e aprimoramento do processo pedagógico. Esta ferramenta
de planejamentoexplora, ainda, as formas de integração com a comunidade, empresas, famílias e
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com os alunos e odesenvolvimento de pessoal.É importante ressaltar que os elementos de
planejamento acima citados constituem-se em momentosde desdobramento do PDI.
De acordo com o seu Regimento, a Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange
possui, na suaadministração superior, como órgão executivo, a Direção e, como órgãos
consultivos, o ConselhoConsultivo, Conselho Técnico-Pedagógico e o NDE. Conta, também, com
órgãos de apoioacadêmico e de serviços administrativos compostos da Coordenação Técnica e
Pedagógica, daSecretaria Acadêmica e da Biblioteca.
Na constituição do Conselho Consultivo temos:


Diretor, seu presidente nato;



Coordenador Pedagógico;



Coordenador Técnico do Curso;



dois Docentes representantes do curso;



um representante dos alunos;



um representante da comunidade.

Na constituição do Conselho Técnico-Pedagógico temos:


Coordenador Pedagógico, seu presidente nato;



Coordenador Técnico do curso;



todos os Docentes do curso.

Na constituição do NDE temos:


Coordenador Técnico, seu presidente nato.



Cinco docentes mais representativos e atuantes do corpo docente.

O organograma demonstra as relações de subordinação e vinculação da estrutura organizacional
da Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange.

DIREÇÃO

CPA

CTP

CONSELHO
CONSULTIVO

SECTRETÁRIA
ACADÊMICA

COORDENAÇÃO
DE CURSO

NDE

DOCENTES

BIBLIOTECA
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Ações realizadas:


Fortalecimento da atuação do Conselho Consultivo;



Fortalecimento da atuação do Conselho Técnico-Pedagógico;



Fortalecimento da atuação da Comissão Própria de Avaliação;



Fortalecimento dos meios de comunicação com aluno;



Elaboração do Projeto Pedagógico do Curso;



Atualização do site institucional com informativos referente ao curso, e ao mercado de
trabalho.
Todas as ações realizadas e os Regimentos criados foram aprovados pelo Conselho

Consultivo da Faculdade ou por seus respectivos órgãos superiores, demonstrando a maturidade
das decisões de cada órgão, o alinhamento de todos em torno da missão institucional e a
interação administrativa entre eles, respeitada a hierarquia e a soberania que compete a cada um.
Ações planejadas para serem realizadas:


Organizar oficinas pedagógicas com a coordenação do curso superior, com o intuito de
sanar as possíveis dúvidas sobre o curso, o mercado de trabalho e outras que se fizerem
necesárias.
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3.7. DIMENSÃO 7 – Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa,
biblioteca, recursos de informação e comunicação.
Para o desenvolvimento dos Cursos foram utilizados, nos ambientes de ensino,
equipamentos, materiais permanentes e de consumo, necessários e suficientes para a realização
das atividades, em quantidades que asseguraram a participação ativa de todos os alunos. A
Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange segue diretrizes definidas no Sistema de Gestão
da Qualidade, visando garantir a adequação dos ambientes de ensino para desenvolvimento dos
cursos, no sentido de permitir o planejamento, a preparação, a execução das atividades e o
atendimento às normas técnicas vigentes de preservação ambiental, de higiene e segurança no
trabalho. Entre os procedimentos que regem agestão dos ambientes de ensino, podemos citar:


Manual de orientação para projeto de oficinas e laboratórios para ensino.

Orientação

para

manutenção

de

oficinas,

laboratórios,

infraestrutura

e

equipamentos

deinformática.


Orientações para recebimento de máquinas e equipamentos.



Orientações para inspeção técnica de máquinas e equipamentos.



Procedimento para elaboração do PPRA.



Orientações relativas ao meio ambiente.
Conforme detalhado no “item 5 – Infraestrutura” do PDI, a Unidade possui e fez uso dos

seus recursos de forma a garantir que os alunos vivenciassem os conhecimentos obtidos ao longo
do semestre, permitindo a preparação e execução dos trabalhos práticos e oferecendo condições
para que eles realizassem o estudo das tarefas através da análise das informações tecnológicas,
das operações e dos procedimentos de segurança, sempre com o acompanhamento do docente.
O quadro a seguir apresenta a infraestrutura geral da Unidade.
Quantidade

m2

Sala de Direção

01

56,50

Salas de Coordenação

08

178,48

Sala de Professores

02

89,70

Salas de Aulas para o Curso Superior de Tecnologia

04

252

Outras Salas de Aula

51

2687,60

Sanitários

22

367,45

Pátio / Área de Lazer / Jardim / Quadras Poliesportivas

05

5870

Setor de Atendimento / Secretaria / Reuniões

03

139,40

Praça de Alimentação / Cantina

01

637,50

Auditório

01

360

Salas de reuniões / secretaria / recepção

03

139,40

Salas de apoio para laboratórios específicos / Áreas de oficinas

08

2993,50

Sala de Leitura/Estudos – biblioteca

01

253,4

Outros(mezaninos/corredores/halls/depósitos/limpadora/copa/áreaslivres cobertas/almoxarifado)

32

2158,98

Dependências
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Total

142

16079,81

2

Laboratório (nº e/ou nome)

Área (m ): 50

Laboratório de Metrologia I – Sala 161
Descrição (Materiais, Ferramentas, Softwares Instalados, e/ou outros dados)
Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros)
Qtd.

Especificações

67

MICROMETROS EXTERNO 0-25 mm

11

JOGO MICROMETROS INTERNO DE 03 CONTATOS (IMICRO)

03

MICRÔMETRO DE PROFUNDIDADE

01

PROLONGADOR PARA IMICRO seis”

17

MICRÔMETROS ESPECIAIS

40

PAQUÍMETROS

05

ANEL DE REFERÊNCIA

16

ESCALAS

02

GONIÔMETROS 360º - 5 minutos

01

MEDIDOR INTERNO COM RELÓGIO (SUBITO)

04

JOGO DE BLOCOS-PADRÃO

02

BLOCOS PADRÃO PROTETORES

01

DESEMPENO PARA REBARBAR BLOCO PADRÃO

05

CALIBRADOR BOCA AJUSTÁVEL

07

CALIBRADOR BOCA ROSCA W

06

CALIBRADOR TAMPÃO

10

CALIBRADOR TAMPÃO ROSCA W

01

CALIBRADOR TAMPÃO ROSCA M14x2

09

CALIBRADOR TAMPÃO - FUROS

20

CALIBRADORES ESPECIAIS (Roletes, Ajustável, Cone Morse, Rosca, Ângulos, Folgas, Raios, Chapas/Fieiras)

01

PARALELO PARA AJUSTAGEM

01

GRAMINHO TRAÇADOR 300 mm

01

SUPORTE PARA RELÓGIO INDICADOR

01

JOGO DE FERRAMENTAS DE CONTROLE

01

APARELHO PARA MEDIR DUREZA DE MATERIAL – PORTÁTIL

01

ACESSÓRIOS PARA BLOCO PADRÃO – 17 PEÇAS

06

RELÓGIO COMPARADOR E APALPADOR

01

PRISMA DUPLO 100 x 75 x 75 mm

03

NÍVEL LINEAR e de PRECISÃO

01

ESQUADRO COM FIO RETIFICADO 250 x 165 mm

01

TACÔMETRO 0 À 15000 T 03

02

SUPORTES PARA MICRÔMETROS
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Continuação: Laboratório de Metrologia I – Sala 161
Descrição (Materiais, Ferramentas, Softwares Instalados, e/ou outros dados)
Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros)
Qtd.

Especificações

01

RÉGUA DE SENO

01

SUPORTE CONTRA-PONTAS MESA DE SENO

06

CALÇOS REGULÁVEIS

01

SUPORTE UNIVERSAL FLEXIVEL PARA RELÓGIO

01

RÉGUA COM FIO TEMPERADO E RETIFICADO

01

GRAMPEADOR

01

LUPA COM CABO 60 mm

01

CADEIRA FIXA

16

CADEIRAS GIRATÓRIAS

01

QUADRO BRANCO

01

MESA PARA PROFESSOR

06

MESA 45 GRAUS

03

RÉGUA PARA DESEMPENO TRIÂNGULAR

02

RÉGUAS PARALELAS 800 x 500 mm

01

RÉGUA DE DESEMPENAR GUIAS

Laboratório de Metrologia II – Sala 153 e 154
Descrição (Materiais, Ferramentas, Softwares Instalados, e/ou outros dados)
Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros)
Qtd.

Especificações

01

Cabeçote de perfis 7750

01

Compressor Solex

01

Micro medidor Solex 1311

01

Comparador Vertical

01

Calibre pneumático Solex

01

Máquina Universal para medir T MUL 300 SIP

01

Suporte para verificação de peça 18P USA

01

Desempeno de granito 800x500x90 METRON

01

Aparelho eletrônico medição Tesa 0.1 Mi

03

Aparelho Eletrônico rugosímetro

01

Projetor de perfis NIKON modelo V-12 A

01

Placa de rugosidade com 30 peças

02

Condicionador de ar Split 36000 BTU

33

Cadeira giratória estofada azul royal

01

Quadro branco
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Continuação: Laboratório de Metrologia II – Sala 153 e 154
Descrição (Materiais, Ferramentas, Softwares Instalados, e/ou outros dados)
Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros)
01

Mesa para Professor retangular

08

Mesa para ensaios p/ metrologia tampo

01

Mesa para máquina de medir

02

Mesa em arco para laboratório de metrologia

01

Armário tipo vitrine tampo de granito

04

Bloco paralelo de granito

01

Conjunto para controle de medidas

16

Transferidor de ângulos universal

01

Cantoneira em granito

58

Micrômetro externo mecânico e digital

01

Mesa de ensaios para metrologia

01

Durômetro universal digital EMCO TEST M4U025

01

Máquina de medição por coordenadas

01

Computador pentium 4 1.8 Ghz com monitor

01

Impressora HP Deskejet

Laboratório de Metrologia II – Sala 153 e 154
Descrição (Materiais, Ferramentas, Softwares Instalados, e/ou outros dados)
Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros)
Qtd.

Especificações

01

Armário de canto laboratório

01

Bancada para desempeno

02

Armário tipo balcão 2500 mm

01

Tela de projeção para fixar na parede

01

Registrador de temperatura /unidade

04

Relógio comparador

01

Escala de aço inoxidável – 500 mm

01

Durômetro Shore D

01

Jogo de esferas de precisão com estojo

01

Micrômetro interno de 2 contatos 50/300 mm
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Continuação: Laboratório de Metrologia II – Sala 153 e 154
Descrição (Materiais, Ferramentas, Softwares Instalados, e/ou outros dados)
Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros)
Qtd.

Especificações

36

Paquímetro quadrimensional 152 mm – 0,05mm

02

Bloco em V magnético

01

Calibrador de boca ajustável com relógio

36

Relógio apalpador e comparador – mecânico e digital

01

Micrômetro interno 2 contatos 25/50 mm

01

Micrômetro interno 2 contatos 5/30 mm

16

Suporte ajustável para micrômetro

01

Traçador de altura 300 mm

02

Paquímetro quadrimensional 300 mm

32

Paquímetro quadrimensional 152 mm – 0,02mm

01

Mesa de seno simples 210x180x86 mm

02

Par de blocos em V com grampo

04

Micrômetro de profundidade 0 – 300 mm

09

Paquímetro quadrimensional digital e com relógio

01

Micrômetro externo com relógio

01

Kit para manutenção para blocos padrão

01

Medidor de altura digital

Biblioteca
Instalada em uma área de 253,4m², a biblioteca da Escola e Faculdade SENAI Roberto
Mange comporta, além de seu diversificado acervo, os seguintes itens, que compõem a
infraestrutura destinada aos usuários:
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16 microcomputadores, com acesso à internet;



Sala audiovisual, contendo uma Televisão LCD, Home Theater e Blu-ray player;



Sala de estudo em grupo;



4 baias para estudo individual, estruturadas para utilização de notebooks;



Ambiente para leitura de jornais e revistas, composta por 5 sofás de 2 lugares cada;
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Amplo espaço, contendo 11 mesas e 55 cadeiras, para a realização de trabalhos e outras
atividades, somadas às 18 cadeiras giratórias destinadas ao uso dos microcomputadores;



Conexão à internet sem fio (wireless);



Guarda-volumes com 36 espaços.

O acervo é composto por, aproximadamente, 4.020 itens – abaixo subdivididos - dentre eles
livros (técnicos, paradidáticos, institucionais e obras de referência), multimeios (CDs e DVDs) e
normas técnicas, além de 14 títulos de periódicos técnicos, 8 de conhecimentos gerais e 2 jornais.
TIPO DE DOCUMENTO

QUANT.

LIVRO

2728

FITA DE VÍDEO

560

REVISTA (títulos)

22

OBRAS DE REFERÊNCIA

44

NORMA ABNT

234

CD-ROM / DVD

443

JORNAL (títulos)

02

CATÁLOGO DE PRODUTO

09

Informatização do Acervo
A Biblioteca da Escola e Faculdade SENAI Roberto Mange utiliza-se, atualmente, do
Sistema de Informação do SENAI (SINF), em Lotus Notes. Este sistema possibilita o cadastro de
usuários e de materiais, bem como, intermedeia os serviços de circulação, constituídos pelo
empréstimo, devolução, renovação e reserva.
O SINF possibilita, também, a recuperação das obras cadastradas por meio de palavraschave, título e autor, além de fornecer relatórios dos materiais com devolução em atraso, da
quantidade de empréstimos por ano e histórico de empréstimos dos usuários.
Embora apresente tais funcionalidades, o atual sistema será substituído pelo Pergamum,
que oferece ainda mais recursos, tais como, catálogo online para consulta ao acervo, além da
reserva e renovação de materiais via internet.
ATENDIMENTO ÁS PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS OU
MOBILIDADE REDUZIDA
Em cumprimento a Portaria MEC nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, a Escola e
Faculdade SENAI Roberto Mange realizou algumas alterações em seu layout, visando oferecer
condições de acesso a portadores de deficiência física e sensorial.
Para atendimento aos alunos portadores de deficiência física, implantou-se:


Elevadores;

Relatório Integral de Auto avaliação Institucional 2013



Ambientes para fácil circulação de cadeira de rodas;



Adaptadores em portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de
cadeira de rodas;



Barras de apoio nas paredes dos banheiros;



Instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários
de cadeira de rodas.

Com relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, há um compromisso formal da
instituição, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso, de:


Propiciar, sempre que necessário intérprete de língua de sinais/língua portuguesa,
especialmente quando da realização e revisão de provas, complementando a avaliação
expressa em texto escrito ou ainda, quando este não tenha expressado o real
conhecimento do aluno;



Contratar, em caráter permanente, uma intérprete de libras para o aluno, até o término de
seu curso;



Adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico;



Estimular o aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade escrita, para
o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver
matriculado.

Ações realizadas:


Alocaçãodo mobiliário, máquinas e equipamentos – recebidos pela Unidade em função de
plano de investimento do SENAI/SP;



Utilização efetiva dos ambientes de oficina e laboratórios especializados, descritos no PDI
– Plano de Desenvolvimento Institucional, com o devido investimento em materiais de
consumo para a aplicação das aulas teóricas e práticas.



Permanentemente são realizadas obras de manutenção e reparos a fim de garantir a
perfeita condição de ensino e aprendizagem;



Todos os laboratórios possuem equipamentos em qualidade e quantidade suficiente para o
desenvolvimento das atividades, sendo equipados com microcomputadores, suscitando
medidas de controle e aperfeiçoamento da utilização das tecnologias de informação e
comunicação.



Estímulo à leitura, por meio do aumento no número de empréstimos de materiais;



Aumento do número de usuários cadastrados na Biblioteca;



Ampliação e atualização do acervo, realizada pelos docentes com sugestões de inclusão
de novas bibliografias para acréscimo ou atualização das constantes no Projeto
Pedagógico de Curso. Essas inclusões ou alterações foram apresentadas ao NDE em
2013, iniciando a verificação da possibilidade de alteração da bibliografia do Projeto
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Pedagógico de Curso ou, em caso de impossibilidade, serão encaminhadas à biblioteca
para a aquisição de bibliografia adicional para o curso;


Incentivo pedagógico ao uso da diversidade das estruturas existentes dos ambientes para
propiciar práticas pedagógicas diferenciadas durante as aulas.

Ações planejadas para serem realizadas:


Suporte aos alunos em fase de elaboração do trabalho de conclusão de curso, por meio de
monitoria com o intuito de esclarecer possíveis dúvidas referentes à utilização das normas
ABNT voltadas à padronização de trabalhos acadêmicos.

Relatório Integral de Auto avaliação Institucional 2013

3.8. DIMENSÃO 8 – Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e
eficácia da autoavaliação institucional.

De acordo com o PDI da Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange, para subsidiar
odesenvolvimento dos cursos superiores de tecnologia de forma a atender às necessidades
domercado de trabalho, no que se refere às competências profissionais, bem como no sentido
dedesenvolver competências que promovam a formação do cidadão, o planejamento e
odesenvolvimento

da

educação

profissional

no

SENAI/SP

são

orientados

pelos

seguintesprocedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade:
• Diretrizes para o planejamento da oferta da educação profissional.
• Diretrizes para o estágio supervisionado.
• Processo de planejamento e avaliação da ação educativa.
Ainda de acordo com o PDI, o quadro a seguir apresenta um resumo dos itens de
avaliação e controle estipulados pelas diretrizes acima citadas.



Proposta Pedagógica;

Instrumentos de avaliação
e coleta de dados
 Análise documental;



Previsão de matrículas;

 Avaliação de satisfação;



Calendário escolar;

 Avaliação do desempenho de estágio;



Quadro do pessoal docente;

 Acompanhamento da ação docente;



Horário escolar;

 Rendimento escolar – resultados finais.



Disponibilidade de máquinas e equipamentos;



Material didático;



Divulgação dos cursos;



Estágio supervisionado;



Planos de ensino;



Desenvolvimento das aulas;



Rendimento escolar;



Recuperação da Aprendizagem.

Itens Avaliados

Especificamente relacionado com a avaliação da educação profissional, o PDI define um
procedimento, denominado internamente de PROVEI, cujo objetivo geral é avaliar a educação
profissional oferecida pelo SENAI/SP, o desempenho dos alunos e as variáveis intervenientes no
processo de ensino e aprendizagem, além de fornecer subsídios para a elaboração de projetos
educacionais que possam contribuir para a melhoria da qualidade do ensino ministrado. Dentre as
diversas fases do Provei, duas merecem destaque neste ponto, pois se vinculam diretamente à
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dimensão de planejamento e avaliação: (a) coleta de informações acerca de fatores intervenientes
no processo de ensino e (b) constituição de grupo focal com amostra de alunos.
Ações realizadas:


Realização do Relatório de Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade do ano de
2013. Neste relatório e, em cada análise da dimensão descrita anteriormente, constam os
principais itens de monitoramento dos processos institucionais: Monitoramento das
variáveis de Controle; Processo Financeiro e previsão orçamentária; Índices Educacionais
obtidos e Manutenção, atualização, conservação e meio ambiente;



Divulgação da Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange e do Curso Superior de
Tecnologia de Fabricação Mecânica, em diversos canais;



Confecção de Calendário e Horário Escolar, contemplando os 100 dias letivos e as 400
horas semestrais, com aulas de 2ª a 6ª feira, das 18h45 min às 23h10 min;



Implementação do Conselho Consultivo e da CPA da Faculdade de Tecnológica SENAI
Roberto Mange e do Conselho Técnico-Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia de
Fabricação Mecânica;



Elaboração dos planos de ensino, notas de aula, desenvolvimento das aulas, avaliação do
rendimento e recuperação, de acordo com a metodologia de formação por competências,
em todas as unidades curriculares do Curso;



Utilização do Portal Educacional do SENAI/SP, como ferramenta de apoio às ações de
planejamento, implementação e avaliação do ensino e da aprendizagem;



Acompanhamento da ação docente por parte da coordenação pedagógica e técnica do
Curso;



Realizações de reuniões periódicas do corpo docente, discente e técnico administrativo,
para a elaboração do projeto da CPA;



Conscientização sobre a importância da participação dos alunos na avaliação dos
docentes.

Ações planejadas para serem realizadas:


Revisão da Proposta Pedagógica, com o intuito de informar a coexistência da Escola
SENAI Roberto Mange e da Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange, remetendo
ao Regimento da Faculdade, ao PDI e ao Projeto do Curso Superior de Tecnologia de
Fabricação Mecânica, para informações mais detalhadas;



Acompanhamento permanente da ação docente, visando monitorar o estabelecimento do
processo pedagógico.
O comprometimento da Faculdade com o Sistema de Gestão da Qualidade constitui uma

forte característica no processo de autoavaliação institucional. Todo o ano, essa análise é
realizada e são tomadas ações registradas no Sistema de gestão, acompanhados os seus
resultados e verificado se há a necessidade de planejamento. Isso torna o processo Institucional
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muito alinhado às políticas corporativas do SENAI-SP e das boas práticas recomendadas pelo
MEC.
Diante da análise institucional do processo educacional e a aplicação dos processos
avaliativos, verificou-se a necessidade de desenvolver uma avaliação integrada interdisciplinar
balizada nas competências desenvolvidas em cada Unidade Curricular ao final de cada semestre
do curso. Esta percepção será encaminhada ao Conselho Técnico Pedagógico para análise pela
Coordenação. Desta forma, haverá mais uma ferramenta de Avaliação do curso que possibilitará
ações mais recentes de prevenção e de ação mais imediata na correção de eventuais problemas
educacionais, bem como, maior monitoramento da autoavaliação Institucional.
Avaliação da satisfação do aluno, tanto em relação ao curso, como no que se refere ao
trabalho de cada docente, em particular, em sua unidade curricular. Foram definidas as metas das
variáveis de controle para o Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica, de acordo
com o Sistema de Gestão da Qualidade, apresentadas no quadro a seguir.
Variável de controle

Alcançada (%)

Meta (%)

Aproveitamento Médio Escolar

68,00

80,00

Frequência Média Escolar

85,00

90,00

Taxa de Permanência no Período

89,00

90,00

Promoção Escolar

91,20

95,00

Satisfação Média dos Clientes Participantes

83,50

90,00

O aproveitamento médio escolar dos alunos do Curso Superior de Tecnologia em
Fabricação Mecânica ficou em 68 pontos no ano de 2013, ou seja, 10,6 pontos percentuais abaixo
da média (80%). Para ajudar os alunos neste quesito e, consequentemente, a alcançar a meta,
serão realizadas inscrições para processo de monitoria nas unidades curriculares com menor
aproveitamento.
Cumpre lembrar que as turmas estarão completas somente no segundo semestre de 2014,
visto que o curso encontra-se em fase de implantação. Abaixo os dados estratificados:
Ano

1ºSemestre

2ºSemestre

Termo

1º2012

2º2012

1°2013

2°2013

2012

76,20

71,13

1°

76,20

66,80

64,00

62,80

2013

65,70

70,67

2°

-

70,40

56,60

72,80

3°

-

-

76,60

65,60

4°

-

-

-

81,50

Dados estratificados por ano

Dados estratificados por termos
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O valor apresentado no indicador frequência média escolar, foi de 85 pontos percentuais,
sendo 5 pontos, abaixo da meta estabelecida. Neste indicador os dados são alarmantes visto que
o curso apresenta uma curva de tendência negativa, sendo a cada menção, ficando mais distante
da meta proposta.
Contrapondo o cenário negativo, a fim de conscientizar o aluno de que esta variável tem
desdobramento em outras, o que certamente pode contribuir de forma prejudicial a sua formação.
A coordenação junto com a orientação educacional tem feito um trabalho individual como
os alunos do Curso Superior de Tecnologia, para identificar quais são os fatores que o levam a
faltar e em alguns casos onde o aluno comprova a competência ou a realização da mesma
disciplina em outras Faculdades em cursos relacionados ao de Tecnologia em Fabricação
Mecânica temos, orientado o aluno da possibilidade da solicitação de dispensa destas disciplinas
em questão, foram também, quando justificada, autorizadas entrada com atraso ou saídas
adiantadas, para minimizar as faltas às aulas.
A ação é intensificar o acompanhamento individual dos alunos do Curso Superior de
Tecnologia como o objetivo de conhecer os reais motivos pelos quais os alunos faltam às aulas e
assim tentar em conjunto desvencilhar os problemas, pois a sua ausência, gera problemas de
ordem de assimilação dos conteúdos ensinados. Abaixo os dados estratificados:
Ano

1ºSemestre

2ºSemestre

Termo

1º2012

2º2012

1°2013

2°2013

2012

89,15

87,56

1°

89,15

85,50

85,30

85,60

2013

85,53

83,80

2°

-

89,62

85,80

84,00

3°

-

-

85,50

81,50

4°

-

-

-

84,10

Dados estratificados por ano

Dados estratificados por termos

A Taxa de Permanência no Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica foi de
89, sendo apenas um ponto percentual abaixo da meta estipulada pela unidade. Esta variável
apresenta-se de uma forma alternada em virtude do primeiro e segundo semestre de cada ano.
A faculdade bem como sua mantenedora, está adotando uma série de ações de várias
naturezas a fim de combater este indicador. Considerando os últimos três semestres, está variável
está estava próxima dos 80 pontos, onde na última menção apresentou um salto significativo de 4
pontos, o que nos mostra que as ações realizadas no último semestre letivo, surtiu grandes
resultados e nos mostra que o caminho galgado é prospero. Abaixo os dados estratificados:
Ano

1ºSemestre

2ºSemestre

Termo

1º2012

2º2012

1°2013

2°2013

2012

85,00

73,00

1°

85,00

85,00

76,00

84,00

2013

57,00

62,00

2°

-

88,00

84,00

82,00

3°

-

-

97,00

100,00

4°

-

-

-

96,00

Dados estratificados por ano

Dados estratificados por termos
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A Taxa de Promoção Escolar no Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica
em 2013 foi de 91,2, ou seja, 3,8 pontos percentuais abaixo da meta do ano que é de 95,00.Os
dados apresentados ao longo dos semestres pregressos, nos mostra que esta variável encontrase instável, sendo acomodada próximo dos 90 pontos, culminando em uma considerável
discrepância em relação a meta estabelecida pela Faculdade. Abaixo os dados estratificados:
Ano

1ºSemestre

2ºSemestre

Termo

1º2012

2º2012

1°2013

2°2013

2012

100,00

93,00

1°

100,00

86,00

91,00

84,00

2013

90,67

92,00

2°

-

100,00

81,00

93,00

3°

-

-

100,00

91,00

4°

-

-

-

100,00

Dados estratificados por ano

Dados estratificados por termos

A Taxa de satisfação do cliente participante no Curso Superior em Fabricação Mecânica
obteve uma média de 83,5 pontos percentuais, sendo assim 6,95 pontos abaixo da meta
estipulada pela Faculdade. A comissão própria de avaliação desta faculdade, formada por
diversos atores de diferentes cenários, tem desenvolvido um trabalho intenso, para levantar as
informações mais fidedignas possíveis, afim de que a gestão pode realizar ações com grandes
eficácias. Abaixo os dados estratificados:
Ano

1ºSemestre

2ºSemestre

Termo

1º2012

2º2012

1°2013

2°2013

2012

79,10

84,35

1°

79,10

88,66

92,25

86,67

2013

85,21

80,52

2°

-

80,05

85,60

79,42

3°

-

-

77,78

79,89

4°

-

-

-

76,11

Dados estratificados por ano

Dados estratificados por termos
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3.9. DIMENSÃO 9 – Políticas de atendimento aos estudantes
A Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange segue a legislação vigente quanto ao
acesso decandidatos aos cursos da Instituição, ou seja, a Lei 9.384, que estabelece as diretrizes e
bases daeducação nacional, notadamente no seu Artigo 44, inciso II, que determina que a
educação superiordeva abranger os cursos de graduação, abertos a candidatos que tenham
concluído o ensino médioou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo.
Em consonância com seu regimento interno, as vagas oferecidas para o curso de
graduação sãoas autorizadas pelo órgão competente e as inscrições para o processo seletivo são
abertas em edital,no qual consta o curso oferecido, com as respectivas vagas, o prazo de
inscrição, a documentaçãoexigida para a inscrição, à relação das provas e os critérios de
classificação. Dentro dessa legalidadee considerando as alternativas atualmente disponibilizadas,
o ingresso do aluno para o curso degraduação se dá pelo vestibular.
O vestibular é um processo seletivo de ingresso para todas as Faculdades de Tecnologia
doDepartamento Regional do SENAI/SP em que é avaliado o domínio do candidato sobre
osconteúdos e competências pertinentes ao ensino médio. Pode participar todo candidato que
tenhaconcluído o ensino médio ou equivalente ou esteja em processo de conclusão até o início
dasatividades letivas.
Os direitos e deveres dos alunos estão regulamentos no Regimento da Faculdade.
O SENAI possui Política da Qualidade e Meio Ambiente pautada nas normas ISO 9001 e
ISO 14001, e adota indicadores que objetivam monitorar o desempenho escolar e a evasão
escolar, entreoutros aspectos.De acordo com o PDI da Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto
Mange, o planejamento e odesenvolvimento da educação profissional no SENAI/SP são
orientados por diversos procedimentosdo Sistema da Gestão da Qualidade. No que diz respeito
às políticas de atendimento aos alunospodemos destacar as diretrizes para avaliação do
rendimento escolar, diretrizes para estágiosupervisionado e avaliação da ação educativa. Tem-se
a seguir os itens de avaliação e controle estipulados pelas diretrizes acima citadas:



Proposta Pedagógica;

Instrumentos de avaliação
e coleta de dados
 Análise documental;



Previsão de matrículas;

 Avaliação de satisfação;



Calendário escolar;

 Avaliação do desempenho de estágio;



Quadro do pessoal docente;

 Acompanhamento da ação docente;



Horário escolar;

 Rendimento escolar – resultados finais.



Disponibilidade de máquinas e equipamentos;



Material didático;



Divulgação dos cursos;



Estágio supervisionado;

Itens Avaliados
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Planos de ensino;



Desenvolvimento das aulas;



Rendimento escolar;



Recuperação da Aprendizagem.



Ações realizadas e planejadas para serem realizadas:
Durante o ano letivo, 2013, foram realizadas diversas ações de melhorias, com o intuito de

alcançarmos os objetivos pré-estabelecidos.
A divulgação do 1º processo seletivo (1°sem/2013) fez com que 364 (trezentos e sessenta
e quatro) pessoas obtivessem interesse em realizar o vestibular, sendo que destes, 146 (cento e
quarenta e seis) candidatos efetivaram sua inscrição e 104 (cento e quatro) compareceram à
realização da prova, concorrendo a uma das 40 (quarenta) vagas disponíveis, resultando em uma
relação candidato por vaga de 2,6 (dois inteiros e seis centésimos). No segundo processo
seletivo, 317 (trezentos e dezessete) foram os interessados em realizar o vestibular, sendo que
destes 103 (cento e três) candidatos efetivaram sua inscrição e 79 (setenta e nove)
compareceram para realização da prova, concorrendo a uma das 40 (quarenta) vagas disponíveis,
resultando em uma relação candidato por vaga de 1,9 (um inteiro e nove centésimos).
A Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange desenvolve ações de caráter
pedagógico para incentivo da permanência dos alunos, tais como: condições adequadas de
aprendizagem, orientações para a constante melhoria do rendimento escolar, matrícula com
dependência, recuperação de estudos, aproveitamento de estudos, plantão monitorias, bolsas
parciais de estudos, descontos e financiamento estudantil, além de eventos internos e visitas
técnicas.
Os alunos são recepcionados no primeiro dia de aula, em reunião com a equipe de
coordenação, onde recebem todas as informações referentes à organização escolar, eventos e
infraestrutura da Faculdade. Nessa ocasião é distribuído o manual do aluno e o horário escolar.
O aluno recebe da Faculdade uma senha pessoal para acesso ao Portal Eletrônico. Nesse
portal, poderá entrar em contato via e-mail ou blog, com professores e com a coordenação,
podendo abrir fóruns de discussão sobre temas pertinentes, e tendo acesso aos planos de ensino
e todo e qualquer material didático que o docente anexar no portal.
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3.10. DIMENSÃO 10 – Sustentabilidade financeira tendo em vista o significado social da
continuidade no compromisso na oferta da educação superior.
O SENAI é mantido por recursos provenientes de contribuições mensais recolhidas
compulsoriamente das indústrias, sob duas formas: contribuição geral e contribuição adicional.
A contribuição geral, no valor de 1% (um por cento) do montante da remuneração paga
aos empregados, é arrecadada pelo INSS, órgão do Ministério da Previdência Social, o qual retém
3% (três por cento) do total, a título de reembolso de despesas operacionais. Os 97% (noventa e
sete por cento) restantes são transferidos para o SENAI e distribuídos da seguinte maneira:


85% (oitenta e cinco por cento) para o Departamento Regional em cujo âmbito se situam
as empresas contribuintes;



5% (cinco por cento) para a manutenção do Departamento Nacional;



2% (dois por cento) para a manutenção da Confederação Nacional da Indústria (CNI);



4% (quatro por cento) para a constituição de auxílio a Departamentos Regionais
cujaarrecadação é insuficiente para cobrir despesas administrativas e operacionais;



4% (quatro por cento) para os planos de ampliação das atividades do SENAI nas regiões
Norte eNordeste do País.
A contribuição adicional, no valor de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o salário

contribuição das empresas com mais de 500 (quinhentos) empregados, é recolhida e fiscalizada
diretamente pelo SENAI e sua aplicação, gerenciada pelo Departamento Nacional, é dirigida para
a:


assistência aos empregadores na elaboração e execução de programas de treinamento de
pessoaldos diversos níveis de qualificação e na realização de aprendizagem na empresa;



concessão de bolsas de estudo para formação continuada de capacitação e
aperfeiçoamento a pessoal de direção e a empregados selecionados das empresas
contribuintes, bem como a professores, instrutores, administrativos e técnicos do próprio
SENAI.
Embora o SENAI conte com as receitas descritas acima, a manutenção da Faculdade de

Tecnologia SENAI Roberto Mange está orientada pelo princípio da autosustentação.
Com base nas diretrizes estratégicas e orçamentárias do SENAI/SP, o planejamento da
produção daeducação profissional é feito, anualmente, no momento da elaboração do plano
escolar e do plano de matrículas. Para tanto, são considerados os requisitos relacionados aos
cursos, aos clientes e àsnecessidades de prover recursos. A partir daí são gerados os planos de
produção, orçamento einvestimento.
Conforme o Artigo 2º do Regimento da Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange,
compete à entidade mantenedora promover adequadas condições de funcionamento, colocando à
disposição da Faculdade bens imóveis e móveis necessários, de seu patrimônio ou de terceiros a
ela cedidos e assegurar suficientes recursos financeiros de custeio. O SENAI/SP, como entidade
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mantenedora, coloca à disposição da Faculdade a infraestrutura física, o corpo docente e técnicoadministrativo.
O acompanhamento e a execução dos referidos planos são feitos por intermédio de
sistemas operacionais e de relatórios mensais, emitidos pela Administração Central do SENAI/SP
e, também, por meio de relatórios extraídos dos sistemas informatizados disponíveis na Unidade.
Itens avaliados

Estratégia de avaliação e coleta de dados



Planejamento da produção;



Análise documental;



Planejamento do orçamento;



Acompanhamento da Execução



Execução orçamentária;



Plano Escolar.

Orçamentária.

Ações planejadas e realizadas
Na dimensão da sustentabilidade financeira, toda ação planejada converge para o
orçamento anual e toda ação realizada implica execução orçamentária, considerando as diretrizes
do SENAI/SP anteriormente descritas. As tabelas a seguir apresentam dados financeiros, de
despesas e receitas, da Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange do ano 2013.
Elemento de despesa

Valor realizado (R$)

Despesas com pessoal
Planejado

Despesas de custeio
Total planejado das despesas

Realizado

12.690.000,00
7.339.000,00
20.029.000,00

Despesas com pessoal

13030000,00

Despesas de custeio

8.346.000,00

Total realizado das despesas

21.376.00,00

Tendo em vista que a Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange e a Escola SENAI
Roberto Mange estão alocados na mesma Unidade do SENAI/SP, os resultados apresentados na
tabela a seguir, relativos às despesas, receitas e investimento representam as somas dos
planejados e dos resultados da Faculdade no Curso de graduação e da Escola, nos cursos
técnicos, de iniciação profissional e de formação inicial e continuada, e nos serviços técnicos e
tecnológicos no ano de 2013.
Receitas, despesas da Unidade no ano 2013.
Orçamento (R$)

Receita

Despesa

Planejado

10.282.000,00

12.690.000,00

Realizado

10.566.000,00

13.030.000,00

As projeções de investimentos na Faculdade são contabilizadas juntamente com os
investimentos na escola, uma vez que, todos os recursos físicos, materiais, humanos e financeiros
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são compartilhados. O valor previsto para 2013 será realizado nos anos subsequentes devido ao
andamento dos processos de licitação e aquisição.
O conjunto de resultados expostos nesta dimensão, no que se aplica à Faculdade de
Tecnologia SENAI Roberto Mange, e à proposta do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES), atende ao princípio da sustentabilidade financeira, tendo em vista o
significado social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este relatório apresentou o processo de autoavaliação da Faculdade de Tecnologia SENAI
Roberto Mange, referente ao ano de 2013, contemplando as dez dimensões do SINAES, dentro
do que o SENAI/SP estabelece como sua forma específica de avaliação e acompanhamento do
desenvolvimento institucional. Em seu percurso, a autoavaliação identificou os principais pontos
que impactam no desenvolvimento da Faculdade.
Os dados, informações e resultados da autoavaliação são divulgados internamente, por
meio de diversos canais, relacionados a seguir, de modo a ampliar a transparência do processo:


Sítio eletrônico da Unidade;



Sitio eletrônico interno do Sistema de Gestão da Qualidade;



Portal Educacional do SENAI/SP;



Mídias Sociais;



Reunião do Conselho Técnico-Pedagógico;



Reunião do Conselho Consultivo;



Reunião da CPA;



Palestras da Direção;



Palestras da Coordenação.
A autoavaliação tem apresentado a complexidade de um sistema que envolve diversas

dimensões e lida com todos os setores de uma instituição. Os sistemas de informações e de
gestão do SENAI/SP propiciaram as condições necessárias ao bom andamento dos trabalhos. O
fato da Unidade já conviver com processos de avaliação institucional, há vários anos antes do
credenciamento da Faculdade, e de já estar no terceiro ciclo deste processo de autoavaliação,
além de isentá-la de resistências, trouxe uma atmosfera facilitadora ao presente momento deste
processo baseado nas dez dimensões do SINAES. De um modo geral, os colaboradores que
participaram deste processo de autoavaliação e os membros da CPA avaliaram-no como um
momento que tem propiciado:


Aprendizado;



Objetividade;



Transparência;



Maior interação com os processos e valorização da contribuição de cada um neles;
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Trabalho em equipe;



Ampliação da visão da própria Instituição;



Resultados concretos para a Instituição, e.



Amadurecimento do próprio processo de auto avaliação.
Além disto, a autoavaliação tem sido uma oportunidade de reviver e apreciar todo o

conjunto de realizações que tem levado ao aperfeiçoamento da Faculdade. Processo este que
permitirá uma intervenção cada vez mais qualificada nas próximas etapas, bem como uma
interação com as demais faculdades e outras instâncias do SENAI/SP que leve em conta à própria
autoavaliação.
Como experiência, no contexto do SINAES, a Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto
Mange considera as atuais orientações deste Sistema adequadas àautoavaliação institucional. O
aprimoramento interno dar-se-á pelo processo de melhoria contínua, que se aplica também aos
processos de avaliação, por meio de ações preventivas.
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V – Glossário das principais siglas
CONAES – Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior
CPA – Comissão Própria de Avaliação
DRH – Diretoria de Recursos Humanos
IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
IES – Instituição de Ensino Superior
INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social
ISO – InternationalOrganization for Standardization
MEC – Ministério da Educação
NDE – Núcleo Docente Estruturante
PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional
PDP – Plano de Desenvolvimento de Pessoal
PPRA – Procedimento para Elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
PREP – Plano de Remuneração e Evolução Profissional
RMSP – Região Metropolitana de São Paulo
SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SENAI/SP – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial/Departamento Regional de São Paulo
SETEC – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
SINF – Sistema de Informação
SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho

Campinas, março de 2014.
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