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Apresentação
O Relato Institucional foi concebido como uma inovação do Instrumento para
Avaliação Institucional Externa (modalidade presencial) – 2014, publicado na Portaria nº 92
de 31 de janeiro de 2014, que subsidia o ato de credenciamento e recredenciamento
institucional e a transformação de organização acadêmica.
De forma distinta dos Relatórios de Autoavaliação Institucional elaborados pela CPA
que materializam a avaliação interna, o RI tem por objetivo evidenciar como os processos de
gestão institucional se desenvolvem a partir das avaliações externas e das avaliações
internas.

Deste modo, no RI a instituição deve evidenciar a interação entre os
resultados do conjunto de avaliações (externas e internas) e suas atividades
acadêmico-administrativas, de forma a demonstrar as ações implementadas e as
melhorias da IES. Isto é, no relato deve constar como as avaliações influenciaram ou
modificaram o processo de gestão da IES e seus planos de melhoria.
1. Breve histórico da IES
1.1. Missão
O SENAI – Departamento Regional de São Paulo, tem por missão institucional:
promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias
industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria brasileira.
1.2. O SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Em 22 de janeiro de 1942, por meio do decreto-lei 4.048 do presidente Getúlio
Vargas, é criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), com um objetivo
explícito e urgente: oferecer um ensino profissional de qualidade para a recém-criada
indústria de base.
O SENAI expande-se por quase todo o território nacional, no Estado de São Paulo
iniciou suas atividades em 28 de agosto de 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. Na cidade de Campinas,
inicia suas atividades no dia 16 de Novembro de 1944 mantendo-se, desde então, em
constante desenvolvimento, de forma a atender as necessidades da região econômica que o
circunda. 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
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de 1976, tendo como endereço oficial a Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 71. O nome da
escola permaneceu 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, tendo posteriormente alterado o nome para SENAI “Prof. Dr. Euclides de Jesus
Zerbini”.
Em janeiro de 2012, a Escola SENAI “Roberto Mange”, que até então ofertava
Cursos de Aprendizagem Industrial, Cursos Técnicos e de Formação Inicial e Continuada,
passa a denominar-se Escola e Faculdade de Tecnologia SENAI “Roberto Mange”,
oferecendo o Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica.
1.3. A Faculdade de Tecnologia SENAI “Roberto Mange”
O curso superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica focaliza o projeto e
desenvolvimento de ferramentas e dispositivos, assim como, o planejamento e
gerenciamento de processos e recursos necessários à fabricação destas, atendendo
normas técnicas de qualidade, segurança, saúde e meio ambiente.
Sua oferta se dá em regime semestral, totalizando seis semestres letivos e um
período adicional de estágio supervisionado. Cada semestre terá, no mínimo, cem dias
letivos de atividades escolares efetivas. As classes serão compostas por 40 alunos no
período noturno, de segunda a sexta-feira, das 18h45min às 23h10min.
A expansão do corpo docente foi efetivada em função de cada semestre letivo, visto
que o curso esteve em fase de implantação até o segundo semestre de 2014, bem como,
em decorrência das necessidades de ampliação da oferta de cursos de extensão e pósgraduação lato sensu.
Abaixo, segue a tabela demonstrando a expansão e composição atual do quadro:
CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO TÉCNICO DOCENTE
Número de Quantidade
Semestre/ matrículas
de
Especialistas
ano
Qtde Total professores

%

Mestres

%

Doutores

%

1° 2012

40

40

4

2

50

1

25

1

25

2° 2012

40

80

7

4

57,1

1

14,3

2

28,6

1° 2013

40

120

10

4

40

5

50

1

10

2° 2013

40

160

12

6

50

5

41,7

1

8,3

1° 2014

40

200

13

8

61,5

4

30,8

1

7,7

2° 2014

40

240

15

8

53,3

6

40,0

1

6,7
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Conforme relatado, no final do segundo semestre de 2014, efetivou-se a formatura
da 1ª turma, totalizando a quantidade de turmas e respectivos discentes conforme
demonstra a tabela abaixo:
CRONOGRAMA DO CORPO DISCENTE
Sem./Ano

Turma

1 STFM

2 STFM

3 STFM

4 STFM

5 STFM

6 STFM

Total

2° 2014

Nº Alunos

26

32

22

26

17

27

150

A instituição não contempla o COLAPS- Comissão Local de Acompanhamento e
Controle Social (que acompanha processos de concessão de bolsas, que na IES em pauta,
são bolsas e financiamentos próprios do SENAI, pois o SENAI não atua com PROUNI), no
entanto, a Instituição oferece diferentes formas de bolsas e financiamento estudantil
conforme demonstra a tabela abaixo:
BOLSAS

1º semestre 2014

2º semestre 2014

Sócio-econômica

16

26

Monitoria

5

9

Iniciação Científica

0

1

Empresa contribuinte

36

43

Funcionário

2

3

TOTAL DE BOLSAS

59

82

Financiamento Estudantil

61

62

2. Conceitos obtidos pela IES nas avaliações externas institucionais e de
curso.


Credenciamento - Em atendimento ao art. 35, decreto nº 5.773, de 2006, o curso
superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica, passou pelo processo de
credenciamento in loco de 24 a 26 de setembro de 2007, sendo avaliado com as
seguintes notas sínteses:
 Dimensão 1: organização do curso - Conceito – 4.0
 Dimensão 2: corpo social - Conceito – 4.0
 Dimensão 3: infraestrutura específica - Conceito – 5.0

Os resultados da avaliação demonstram seu bom desempenho, sendo
publicado no Diário Oficial da União – 09/06/2011 nº110 pág.: 17 - Seção: 1


Reconhecimento - Em atendimento ao art. 10, decreto nº 5.773, de 2006, o curso
superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica, passou pelo processo de
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reconhecimento in loco de 04 a 07 de maio de 2014, sendo avaliado com as seguintes
notas sínteses:
 Dimensão 1: organização didático-pedagógica – Conceito – 3.7
 Dimensão 2: corpo docente e tutorial - Conceito – 3.5
 Dimensão 3: infraestrutura conceito – 4.0

Os resultados da avaliação demonstram seu bom desempenho, sendo
atribuído conceito 4 (quatro), sendo publicado no Diário Oficial da União –
20/04/2015 nº74 pág.: 35 - Seção: 1
3. Projetos e processos de autoavaliação
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. De
acordo com o disposto no inciso VIII do Art. 3º, da Lei do SINAES, o “planejamento e
avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional”
devem ser considerados nas ações de avaliação e de desenvolvimento institucional. A
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) publicou, em 2004, as
“orientações gerais para o roteiro da autoavaliação das instituições”, estas definem, para
cada dimensão do SINAES, os tópicos que devem integrar os processos de avaliação
interna de todas as instituições e os tópicos optativos, além de, naturalmente, dispor sobre
as linhas gerais conceituais e organizativas do processo de avaliação. Ainda no Art. 3º, § 2º,
define-se que “para a avaliação das instituições, serão utilizados procedimentos e
instrumentos diversificados, dentre os quais a autoavaliação e a avaliação externa in loco”.
A seção do relatório destinada ao desenvolvimento deverá ser organizada em cinco tópicos,
correspondentes aos cinco eixos que contemplam as dez dimensões.
Assim sendo, o processo de autoavaliação da Faculdade de Tecnologia SENAI
“Roberto Mange”, fundamenta-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
Preparação

Desenvolvimento
(1°semestre)

SUB ETAPA

PRAZO

Composição da CPA

Março / 2013

Elaboração do projeto de avaliação

Setembro / 2013

Sensibilização

Junho/2014

Coleta de dados e informações

Julho/2014

Análise dos dados e informações

Agosto/2014

Emissão de relatórios parciais

Setembro/2014
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Desenvolvimento
(2°semestre)

Consolidação

Sensibilização

Setembro/2014

Coleta de dados e informações

Outubro/2014

Análise dos dados e informações

Novembro/2014

Emissão de relatórios parciais

Dezembro/2014

Elaboração do relatório

Fevereiro/2015

Analise crítica

Fevereiro/2015

Divulgação

Março/2015

No desenvolvimento dos trabalhos, conta-se com a colaboração de membros da
CPA, de outros docentes e profissionais técnico-administrativos da Faculdade, os quais
participam de atividades, alinhadas às dimensões orientadoras, para coleta de opiniões
intermediárias e análise, difundindo as propostas e ações planejadas e realizadas de um
ano, 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.
A avaliação realizada teve como uma de suas funções prover informações sobre o
processo ensino-aprendizagem com o intuito de aprimorá-lo. Nesse sentido, os dados
coletados e as análises efetuadas no presente relatório visam, essencialmente, contribuir
para o fortalecimento dos pontos positivos que o curso e Faculdade possuem e para o
aperfeiçoamento dos aspectos que necessitam de melhorias.
É relevante destacar que a concepção que norteou esta avaliação considera a
Faculdade como um sistema, constituído por partes diferenciadas e diversos atores, que
atuam em conjunto, com objetivos em comum, o principal deles é o desenvolvimento do
perfil profissional nos alunos. Dessa forma, as considerações e recomendações feitas pela
Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade de Tecnologia SENAI “Roberto
Mange”, partem do pressuposto de que não basta atuar somente na estrutura física, por
exemplo, ou nos relacionamentos entre os membros da comunidade escolar, para que o
processo ensino-aprendizagem melhore. A CPA sugere que as intervenções sejam
efetuadas em conjunto, objetivando o aprimoramento de todo o ambiente escolar, para
todos os envolvidos.
Observa-se pela análise do PDI e dos Relatórios de Autoavaliação, desde 2012,
sensível evolução, não somente das ações de melhoria e dos resultados que serão
explicitados a seguir, mas, inclusive, na metodologia da avaliação, na forma de
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acompanhamento, e, a consequente melhoria dos processos organizacionais nos diversos
eixos.
Os instrumentos de avaliação aplicados e descritos cumprem a finalidade da
avaliação institucional:
 Melhoria da qualidade da educação superior;
 Orientação e expansão da sua oferta;
 Aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social;
 Promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sócias da
instituição de educação superior.

4. Divulgação e análise dos resultados da Autoavaliação
O relatório final de avaliação interna deve expressar o resultado do processo de
discussão, de análise e interpretação dos dados advindos, principalmente, do processo de
autoavaliação.
Cada modalidade de avaliação pressupõe a construção de cenários que serão
representados por meio de relatórios. Esses relatórios são disponibilizados para o MEC e
para toda a comunidade acadêmica. Neles a CPA apresenta o diagnóstico, descreve os
resultados obtidos, faz a análise dos dados, das informações, destaca as fragilidades e
potencialidades e propõe as ações de melhoria a serem incorporadas no planejamento da
gestão acadêmico-administrativa.
Os resultados obtidos nas avaliações configuram-se em um pressuposto de
indicadores para melhoria da qualidade de ensino, uma vez que apuram o grau de eficiência
das atividades desenvolvidas, dando oportunidade para os aspectos positivos e a adoção de
medidas de superação dos aspectos negativos identificados, gerando assim, plano de
implementação de ações de melhoria.
Os resultados das avaliações são, também, utilizados como subsídios para a tomada
de decisões no âmbito escolar, assim como para a reflexão sobre a gestão escolar e a
prática docente. Dessa forma, a avaliação cumpre o seu papel e poderá contribuir para a
melhoria dos processos de gestão e ensino da Faculdade.

4.1.

Divulgação

A divulgação, como continuidade do processo de avaliação interna, deve oportunizar
a apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas etapas anteriores.
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Quanto à divulgação dos resultados da autoavaliação, esta ocorre em dois níveis:
comunicação interna e comunicação externa.
A comunicação interna entre a instituição (corpo diretivo e CPA), os docentes e corpo
técnico-administrativo ocorre, principalmente, através de reuniões, e-mails, circulares,
quadros de aviso e no portal Educacional. Com o Colegiado Discente é realizado uma
reunião onde discorre e entrega o relatório, orientando a repassarem a informação aos
demais alunos.
A comunicação externa se dá principalmente através da internet. O site apresenta,
permanentemente, informações sobre a instituição, os cursos oferecidos, o corpo docente e
notícias sobre o que acontece na faculdade. Além disso, o site oferece um link com
informações da CPA, onde constam as autoavaliações, as avaliações internas, contato da
CPA, componentes da comissão, legislação e regulamentos sobre a Autoavaliação
Institucional.

4.2.

Análise

Ao final do processo de autoavaliação, é necessária uma reflexão sobre o mesmo,
visando à sua continuidade. Assim, uma análise das estratégias utilizadas, das dificuldades
e dos avanços apresentados permitirá planejar ações futuras.
A análise e tratamento dos dados acontecem mediante utilização de quadros
comparativos das variáveis de controle obtidos ao longo de períodos estabelecidos para a
coleta destas variáveis, de acordo com as especificidades de cada instrumento utilizado na
metodologia de avaliação institucional que tem como norte a missão e os objetivos da
instituição.
Os dados foram analisados de acordo com os instrumentos utilizados:
 Indicadores de Qualidade - aproveitamento escolar, frequência, taxa de
permanência escolar, taxa de promoção escolar e taxa de concluintes de estágio;
 Avaliação de satisfação – avaliação quantitativa realizada através de tabulação
dos dados e análise gráfica dos mesmos;
 Auditoria externa e acompanhamento pedagógico – avaliação qualitativa e
documental;
 PROVEI, análise quantitativa e qualitativa, categorizando os conteúdos avaliados
e apresentando análise dos dados;
 Tabulação e gráficos do perfil do aluno ingresso nos cursos de tecnologia.
A Autoavaliação coordenada pela CPA consiste numa das etapas do processo de
Avaliação Institucional instituído pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
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SINAES e destina-se a assegurar o processo de avaliação da IES, dos cursos de graduação
ofertados e do desempenho acadêmico dos estudantes.

5. Plano de melhorias a partir dos processos avaliativos
Pelos fatos e fundamentos apresentados desde 2012, e pela análise dos Relatórios
de Autoavaliação e do PDI, da apurada reflexão sobre o PPC e apuração dos avanços e
práticas realizadas, cabe ressaltar que a IES cresceu e fortaleceu seus processos técnicos,
pedagógicos e acadêmicos, zelando pelos resultados na formação de alunos, sem
comprometer os cuidados nas relações com os professores e demais trabalhadores da
comunidade acadêmica.
Abaixo, segue uma tabela demonstrando as ações de melhoria destacadas nos
processos de avaliação:
Nº

Ações de melhorias
Revisão dos documentos de estágio supervisionado, informando aos alunos de maneira

1

detalhada as alternativas existentes, bem como os documentos necessários em cada opção.
Acompanhamento permanente da ação docente, visando monitorar o estabelecimento do

2

processo pedagógico.
Adquirir 21 computadores avançados para aulas de projetos de ferramentas, bem como mais

3

3 projetores multimídia e 10 televisores de 47”.
Capacitar os docentes em estratégias de avaliação, buscando novas alternativas para o

4

processo.
Fomentar a contínua capacitação dos professores da IES, através de programas de pós-

5

graduação Stricto sensu, inclusive com universidades internacionais.
Ampliar o quadro de professores, possibilitando o ingresso com regime de contratação

6

integral.
Fomentar a produção acadêmica dos professores da instituição, inclusive com a parceria de

7
8

alunos, criando possibilidades para participação em congressos nacionais.
Adquirir novos títulos indicados por professores e alunos.
Revisar, juntamente com os docentes através do NDE, os planos de ensino das unidades
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curriculares, relacionados às habilidades que obtiveram os menores índices de desempenho
na autoavaliação.
Intensificar aos alunos a divulgação das metas previstas para as variáveis de controle,

10

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

11

conteúdos abordados, subsidiando assim, a análise da grade curricular.
10

Prosseguir com a intensificação da divulgação das dimensões preconizadas no SINAES para
12

o corpo discente e docente, tornando-os cada vez mais envolvidos na busca da melhoria
contínua de modo a aferir a qualidade do ensino ministrado e propor ações de melhoria.
Intensificar a participação dos alunos/docentes em eventos/visitas técnicas e tecnológicas na

13

área de projetar e desenvolver ferramentas para a fabricação mecânica.
Desenvolver a capacitação do corpo docente na utilização de novas tecnologias aplicadas à

14

educação, bem como nas tecnologias exigidas pelo mercado de trabalho.
Instigar o pensamento científico e a criatividade, através da identificação de impasses entre

15

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

16

maior integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão.

17

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

18

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

19

Panfletagem em escolas e empresas da região.

20

Veiculação em revista especializada (CIESP) e mídia externa.
Possibilitar encontros semestrais com a coordenação pedagógica, coordenação de curso,

21

docentes e discentes para a discussão de assuntos de interesse do curso.
Suporte aos alunos em fase de elaboração do trabalho de conclusão de curso, por meio de

22

monitoria com o intuito de esclarecer possíveis dúvidas referentes à utilização das normas
ABNT voltadas à padronização de trabalhos acadêmicos.

6. Processos de gestão
A Faculdade atua com Gestão Participativa, com vários órgãos colegiados, alguns
previstos no DAES e outros próprios da IES: Conselho Consultivo (formado pelo corpo
diretivo da unidade, por docentes, discentes e comunidade, que define macro metas
organizacionais); CPA - Comissão Própria de Avaliação (que conduz o processo de
autoavaliação institucional permanente, integrando os diversos processos avaliativos
promovidos pela unidade); NDE - Núcleo Docente Estruturante (formado por docentes, e
que acompanha a concepção, consolidação e realização do projeto pedagógico do curso);
CTP - Conselho Técnico Pedagógico (formado pelo coordenador Pedagógico, pelo
coordenador do curso e pelos docentes, e que tem a função de auxiliar na concepção do
projeto pedagógico e acompanhar o desenvolvimento e a avaliação do curso); Equipe de
Gestão (que integra o corpo diretivo da Faculdade com os demais dirigentes do campus, a
fim de integrar e harmonizar as ações).
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É nítida a evolução na implantação das boas práticas e, em especial, os órgãos
colegiados têm sido ouvidos em todas as suas proposições e têm sido solicitados a opinar
nas ações de gestão educacional, como um todo, com a finalidade de alinhamento do PDI,
PPC, Legislação Educacional e, Diretrizes da Mantenedora SENAI. Assim sendo, considerase excelente o desempenho da IES, no período, considerando-se sua evolução na série
histórica de análise de relatórios de avaliação dos PDIs, das CPAs, e as ações decorrentes
de suas sugestões e considerações de 2012 a 2014.

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.
A Taxa de satisfação do cliente participante no Curso Superior em Fabricação
Mecânica no segundo semestre de 2014 obteve uma média de 83,8 pontos percentuais,
sendo assim 6,2 pontos abaixo da meta (90%) estipulada pela Faculdade. Abaixo os dados
estratificados por semestre:
Ano

1ºSemestre

2ºSemestre

2012

79,10

84,35

2013

85,21

80,52

2014

80,5

83,80

Abaixo os dados estratificados por termos:
Termo

1º2012

2º2012

1°2013

2°2013

1°2014

2°2014

1°

79,10

88,66

92,25

86,67

83

87,5

2°

-

80,05

85,60

79,42

81,6

81,27

3°

-

-

77,78

79,89

80,20

87,85

4°

-

-

-

76,11

82,25

78,12

5°

-

-

-

-

75,4

81,25

6°

-

-

-

-

-

86,85

A ação docente foi acompanhada, ao longo dos semestres letivos, pela coordenação
técnica, conforme previsto, com especial atenção para a implementação dos planos de
ensino e dos instrumentos de avaliação.
O conjunto dos resultados das variáveis de controle para o Curso Superior de
Tecnologia de Fabricação Mecânica, de acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade, é
apresentado no quadro seguinte.
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Resultado alcançado (%)
2012
2013
2014

Variável de controle
Aproveitamento Médio Escolar

71,14

68,00

71,44

Frequência Média Escolar

87,98

85,00

85,73

Taxa de Permanência no Período

80,25

89,00

89,70

Promoção Escolar

94,95

91,20

94,96

Satisfação Média dos Clientes Participantes

81,33

83,50

81,88

Vale salientar, que no final do segundo semestre de 2014 todas as 6 turmas se
encontravam prontas para serem inseridas no processo todo de avaliação.
No relatório de Autoavaliação Institucional de 2014, analisou-se os resultados do
PROVEI SENAI−SP 2014. Os resultados gerais do Curso Superior de Tecnologia em
Fabricação Mecânica evidenciam um curso com bom desempenho e alcance do perfil
sustentado pelo desenvolvimento qualitativo de habilidades. Nas provas de Raciocínio
Lógico, os alunos do Curso de Tecnologia em Fabricação Mecânica superaram a média das
notas da população de referência. A prova de Conhecimentos Específicos permitiu
identificar que, nos CST, na distribuição dos percentuais de acerto entre as quatro
habilidades fundamentais o desempenho é satisfatório e, no caso das habilidades do
planejar, bom. Significa dizer que o resultado precisa ser conhecido e discutido entre os
gestores e atores do curso.

7. Demonstração de evolução institucional
Pelos fatos e fundamentos apresentados desde 2012, e pela detalhada análise dos
Relatórios de Autoavaliação, do PDI, da reflexão sobre o PPC, e apuração dos avanços e
práticas realizadas, cabe ressaltar que a IES cresceu e fortaleceu seus processos técnicos,
pedagógicos e acadêmicos, zelando pelos resultados na formação de alunos, sem
comprometer os cuidados nas relações com os professores e demais trabalhadores da
comunidade acadêmica.
O Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica atende as Diretrizes
Nacionais do Curso. A Faculdade contempla em seus conteúdos, nas disciplinas e/ou de
forma transversal, as Diretrizes Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena.
Semestralmente, é realizada a Semana de Tecnologia (organizada por alunos e
professores)

no

campo:

da

Sustentabilidade,

Inovação,

Empreendedorismo

e

Competitividade que trata dentre outros temas da Cultura Afro-Indígena-Brasileira, da
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Responsabilidade Social, dos Diretos Humanos, da Proteção dos Direitos da Pessoa do
Espectro Autista.
A política de Educação Ambiental contempla desde o estímulo a coleta seletiva em
todas as dependências das IES, distribuição aos alunos de redutor de fluxo de água para
serem utilizados nas residenciais e empresas.
A titulação e experiência docente supera o mínimo recomendado em muito,
conforme, constatado em quadros anteriores.
A denominação do Curso atende ao prevista no Catálogo Nacional de Curso de
Tecnologia, assim como sua duração.
A IES tem desenvolvido esforços para manter a coerência entre as políticas e
investimentos definidos no seu PDI com as práticas implantadas pela mesma nos últimos
ciclos de Autoavaliação e avaliação externa. O processo de Avaliação Institucional tem se
configurado como instrumento para identificar oportunidades de melhorias em suas práticas
administrativas e acadêmicas. As iniciativas e investimentos para melhorias nas práticas e
estrutura física da instituição em função das fragilidades identificadas nos últimos ciclos de
Autoavaliação da IES e das últimas avaliações externas realizadas pelo INEP são
evidências para essa afirmação. Tal postura consolida a articulação entre o processo de
Autoavaliação Institucional (CPA), as avaliações externas realizadas por examinadores do
MEC, e o planejamento da IES em seu PDI.
Por fim, denota-se que há um grande caminho a ser percorrido rumo a excelência no
quesito Autoavaliação Institucional, porém o vislumbre de que nosso trabalho se constituirá
em importante ferramenta de acompanhamento e gestão é motivação poderosa para
seguirmos adiante no aprimoramento das atuais práticas de Autoavaliação.
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