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I Identificação da FATEC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

II Ato Regulatório 

 

 
Ato Regulatório: 
Decreto de Criação nº 57.717 de 
28.12.2011 publicado no DOE de 
29.12.2011 seção I, pág. 10 
 
Decreto altera a denominação 
Nº 59.331 de 01.07.2013 
publicado no DOE de 02.07.2013, 
seção I, pág. 04 

 Prazo de validade:   

Tipo de documento:  Portaria/Decreto No. Documento:   

Data do Documento:   Data de Publicação:   

    

 

III Composição da Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade de Tecnologia de 

Itaquera Professor Miguel Reale (Fatec Itaquera) foi instituída pela Portaria nº 

103/2019, de 25 de junho de 2019. Com mandato previsto inicialmente até 24 de junho 

de 2022, sua composição original foi a seguinte: 

 

NOME 
SEGMENTO 

REPRESENTATIVO 

Anderson Clayton Nascimento Ribeiro Docente 

Francisco José de Oliveira Maia Docente 

Otávio Pellegrini Buscaratto Técnico Administrativo 

FATEC ITAQUERA – PROF. MIGUEL REALE  

CÓDIGO DO CPS: 257 

CÓDIGO E-MEC:  

Representante Legal da IES: Diretor (a): Me. Luis 

Carlos Barbosa de Oliveira 

Endereço Completo: Avenida Miguel Ignácio Curi, 

360 

Bairro: Vila Carmosina 

Município: São Paulo 

Telefone: (11) 2056.4347 ou (11) 2056.4245 

E-mail: f257dir@cps.sp.gov.br 
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Regina Ferreira de Freitas Pereira Técnico Administrativo 

Aldemir Marques de Lemos Discente 

Ruylliam Alves Vieira do Nascimento Discente 

Antônio Gomes dos Santos Sociedade Civil   

 

 Em 2020, a CPA teve alterações em sua composição e elaborou seu 

regulamento interno, que definiu períodos máximos de mandato, sendo atualmente 

formada pelos seguintes membros com mandato previsto até junho de 2022: 

 

NOME 
SEGMENTO 

REPRESENTATIVO 

Rodrigo Moura Lima de Aragão Docente 

Francisco José de Oliveira Maia Docente 

Otávio Pellegrini Buscaratto Técnico Administrativo 

Regina Ferreira de Freitas Pereira Técnico Administrativo 

Abdoulaye Guibila Discente 

Wellington Ferreira Santos Discente 

Maria Inês Benvenuti Sociedade Civil   
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1 INTRODUÇÃO 

 A Fatec Itaquera destaca-se na Zona Leste da cidade de São Paulo como uma 

instituição pública de ensino tecnológico de excelência. Dentro da Fatec Itaquera, a 

avaliação institucional é vista como instrumento valioso para a gestão, uma vez que 

fornece dados para a tomada de decisões. Mediante a avaliação institucional, é 

possível reunir elementos para análises e discussões no sentido da melhoria contínua. 

 A Lei 10.861/2014, referente ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), estabelece em seu Artigo 3º que a avaliação institucional tem por 

objetivo identificar o perfil da instituição de ensino superior e o significado de sua 

atuação por meio de atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando 

diferentes dimensões institucionais subordinadas a determinados eixos. As 

faculdades de tecnologia do Estado de São Paulo vinculadas ao Centro Paula Souza 

têm a busca constante pela excelência como um de seus pilares, baseando-se na 

referida lei para a realização de sua avaliação institucional. 

 No presente relatório, serão apresentados dados e informações referentes aos 

eixos, dimensões e indicadores em consonância com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da Fatec Itaquera e em consonância com as diretrizes emanadas 

do Centro Paula Souza. Em cumprimento à Nota Técnica INEP/MEC n° 65, apresenta-

se neste documento um quadro analítico com as ações previstas no relatório de 2019 

e 2020 evidenciando uma análise global dos cinco eixos para explicitar as 

contribuições da autoavaliação para o planejamento e desenvolvimento institucional. 

 

1.1 Fatec Itaquera 

A Fatec Itaquera foi criada em 2011 e iniciou suas atividades de ensino em 

2012, oferecendo apenas os Cursos Superiores de Tecnologia em Fabricação 

Mecânica e em Mecânica: Processos de Soldagem. Em 2013, iniciou o Curso Superior 

de Tecnologia em Automação Industrial e, em 2014, o Curso Superior de Tecnologia 

em Refrigeração, Ventilação e Ar-Condicionado. Em 2020, a instituição passou a 

oferecer o Curso Superior de Tecnologia em Manutenção Industrial. 
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A missão da Fatec Itaquera é assim expressa: “formar alunos éticos, com 

qualidade, com visão de cidadania e de pesquisador, que possam atuar no mercado 

de trabalho sendo empreendedores”. 

A seguir, apresenta-se o histórico da Fatec Itaquera com relação à autorização 

de cursos, reconhecimento e renovação. A unidade não participa das avaliações do 

ENADE; portanto, não são apresentados resultados desse exame. 

  

Curso Autorização 
Reconhecimento/ 

RENOVAÇÃO 
DATA 

CONCEITO 

referente à 

última 

visita 

ENADE 

Automação 

Industrial 

Parecer CD 145/2012: 

Processo CEETEPS Nº 

7206/12 – Implantação do 

Curso Superior de 

Tecnologia em Automação 

Industrial, na Fatec de 

Itaquera, com o 

oferecimento de 80 vagas, 

nos períodos da Tarde e 

Noite, a partir de 2013. 

D.O de 22/12/2012 

 

Renovação: 

Portaria CEE/GP 

nº 155, de 

02/05/2018, 

publicada no DOE 

de 03/05/2018 

03/05/2018 – – 

Fabricação 

Mecânica 

Parecer CD 080/2012: 

Processo CEETEPS Nº 

3555/2012. Projeto de 

Implantação do Curso 

Superior de Tecnologia 

em Fabricação Mecânica 

na Fatec Itaquera, com o 

oferecimento de 40 vagas 

no período vespertino e 40 

no noturno, a partir do 2º 

semestre de 2012. D.O de 

07/06/2012 

 

Renovação: 

Portaria CEE/GP 

nº 37, de 

23/02/2021, 

publicada no DOE 

de 24/02/2021 

24/02/2021 – – 

Manutenção 

Industrial 

Parecer CD 806/2020: 
Processo CEETEPS Nº 
894647/2020: Autorização 
para Implantação do 
Curso Superior de 
Tecnologia em 
Manutenção Industrial – 
Período Matutino – Fatec 
Itaquera – 40 vagas 
semestrais. D. O. de 
11/06/2020. 

– 11/06/2020 – – 



9 
 

 

 

Relatório de Autoavaliação 

Institucional da Fatec - 2021

Mecânica: 

Processos de 

Soldagem 

Parecer CD 081/2012: 

Processo CEETEPS Nº 

3554/2012. Projeto de 

Implantação do Curso 

Superior de Tecnologia 

em Mecânica: Processos 

de Soldagem na Fatec 

Itaquera, com o 

oferecimento de 40 vagas 

no período matutino e 40 

no noturno, a partir do 2º 

semestre de 2012. D.O de 

07/06/2012 

 

Renovação: 

Portaria CEE/GP 

nº 321 de 

03/07/2017, 

publicada no DOE 

de 04/07/2017 e 

republicada no 

DOE de 

11/09/2018 

04/07/2017 – – 

Refrigeração, 

Ventilação e 

Ar-

Condicionado 

Parecer CD 054/2013 - 

Processo CEETEPS 

7823/2013: Projeto de 

implantação do Curso 

Superior de Tecnologia 

em Refrigeração, 

Ventilação e Ar-

Condicionado na FATEC 

Itaquera, com oferta de 40 

vagas no turno da manhã 

e 40 no da noite. D.O de 

20/12/2013 

 

Renovação: 

Portaria CEE/GP 

nº 374, de 

17/11/2021, 

publicada no DOE 

de 18/11/2021 

18/11/2021 – – 

 

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS NA UNIDADE POR 
CURSO* 

NÚMERO DE 
ALUNOS 

Automação Industrial 448 

Fabricação Mecânica 224 

Manutenção Industrial 119 

Mecânica: Processos de Soldagem 353 

Refrigeração, Ventilação e Ar-Condicionado 438 

Total 1.582 

*Alunos em curso e trancados. 

 

TOTAL DE DOCENTES NA UNIDADE POR CURSO* 
NÚMERO DE 
DOCENTES 

Automação Industrial 31 

Fabricação Mecânica 34 

Manutenção Industrial 23 

Mecânica: Processos de Soldagem 43 

Refrigeração, Ventilação e Ar-Condicionado 37 

*Como há docentes que ministram aulas em mais de um curso da unidade, a soma do número de docentes 
dos cinco cursos é superior ao total de docentes atuantes na unidade (77 professores). 
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TOTAL DE DOCENTES CONFORME A TITULAÇÃO PARA CADA 

CURSO 
NÚMERO DE 
DOCENTES 

(PERCENTUAL 
NO CURSO) 

CURSO TITULAÇÃO 

Automação Industrial 

Doutorado 13 (41,9) 

Mestrado 17 (54,8) 

Especialização 1 (3,2) 

Fabricação Mecânica 

Doutorado 8 (23,5) 

Mestrado 25 (73,5) 

Especialização 1 (2,9) 

Manutenção Industrial 

Doutorado 9 (39,1) 

Mestrado 14 (60,9) 

Especialização – 

Mecânica: Processos de Soldagem 

Doutorado 15 (34,9) 

Mestrado 27 (62,8) 

Especialização 1 (2,3)  

Refrigeração, Ventilação e Ar-Condicionado 

Doutorado 12 (32,4) 

Mestrado 23 (62,2) 

Especialização 2 (5,4) 

 
 
1.2 Estrutura do Restante do Relatório 

O restante deste documento está organizado em cinco capítulos, com a 

seguinte configuração: 

• 2 METODOLOGIA: relato das ações executadas pela CPA da Fatec Itaquera 

em 2021; 

• 3 DESENVOLVIMENTO: apresentação dos resultados da avaliação 

institucional de 2021 em torno das dimensões e eixos estabelecidos no Art. 3º 

da Lei No 10.861, que institui o SINAES; 

• 4 QUADRO PARA ANÁLISE COMPARATIVA DOS RELATÓRIOS PARCIAIS 

2019/2020 E ANÁLISE GLOBAL: comparação de ações propostas em anos 

anteriores e ações realizadas; 

• 5 ANÁLISE DOS DADOS E AÇÕES PROPOSTAS: compilação das análises 

realizadas e ações propostas por diferentes setores da Fatec Itaquera; 

• 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: apresentações de considerações que encerram 

o relatório. 
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2 METODOLOGIA 

Para contribuir com a organização da Comissão Própria de Avaliação de cada 

Fatec, o Centro Paula Souza, por meio da Área de Avaliação Institucional (AAI) e da 

Unidade de Ensino Superior de Graduação (CESU), organizou a comissão da CPA 

Central. 

A CPA Central assumiu como centro organizativo as atribuições que lhe 

competem, quais sejam: 

  

I – Contribuir com o planejamento, orientação e monitoramento dos 
procedimentos da autoavaliação Institucional das FATECs; 
II – Utilizar os indicadores coletados nas unidades como instrumento de 
gestão, oferecendo subsídios para cada uma das áreas da administração 
central tomar as medidas corretivas; 
III – Elaborar o Relatório Global da Autoavaliação para os processos de 
recredenciamento institucional.  
IV – Elaborar o cronograma da autoavaliação para as Fatecs, considerando 
o prazo de 31 de março de cada ano para o protocolo dos relatórios da 
autoavaliação no sistema e-mec do Ministério da Educação.  
V – Avaliar, indicar possíveis ajustes e autorizar o protocolo dos relatórios das 
CPAs das FATECs no sistema e-mec. 
VI – Reunir-se ordinariamente duas vezes no semestre ou de forma 
extraordinária quando necessário. 

 

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

cumprir o que compete à CPA, conforme segue: 

 

1. contribuir com o planejamento, elaboração, coordenação e 
monitoramento dos processos de avaliação interna, apresentando o 
projeto de autoavaliação Institucional que norteará todos os 
procedimentos de autoavaliação para a CPA Central em consonância 
com a equipe de Supervisão Regional das FATECs.  

2. apoiar os processos internos de avaliação; 
3. sistematizar e prestar informações relativas às políticas de 

autoavaliação institucional, solicitadas pelos Sistemas Federal e 
Estadual de Avaliação da Educação Superior, além de atender à 
demanda interna da Supervisão Regional e da CPA Central do Centro 
Paula Souza; 

4. constituir subcomissões de avaliação; 
5. constituir grupos temáticos ou focais voltados para a avaliação de cada 

uma das dez dimensões estabelecidas no artigo anterior; 
6. elaborar e analisar relatórios e pareceres, encaminhando-os a CPA 

Central; 
7. desenvolver estudos e análises, colaborando com os órgãos próprios 

ou terceirizados do Centro Paula Souza, visando ao fornecimento de 
subsídios para afixação, o aperfeiçoamento e a modificação da política 
de avaliação institucional; 

8. acompanhar, analisar e correlacionar os resultados da autoavaliação 
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com os resultados dos alunos do Centro Paula Souza no ENADE, bem 
como em outros processos de avaliação; 

9. aprovar seu próprio regulamento. 

 

Os relatórios parciais ou finais da autoavaliação devem ser elaborados com 

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

novembro de cada ano e protocolados até 31 de março do ano seguinte, ficando 

disponíveis para serem apreciados pela comissão de especialistas designada pelo 

Conselho Estadual de Educação para a visita à instituição em seu processo de 

recredenciamento, conforme dispõe a Deliberação do CEE 160/2018. Em 2021, 

excepcionalmente em virtude de problemas técnicos no WebSAI, o relatório teve seu 

encaminhamento para a CPA Central adiado para março do ano seguinte (2022). 

 

2.1 Cronograma das Atividades da CPA 

Com a consideração do disposto na seção anterior, a CPA da Fatec Itaquera 

desenvolveu suas atividades em 2021 e início de 2022 conforme o cronograma 

abaixo. 

 

AÇÕES 
2021 2022 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR 

Reuniões ordinárias e extraordinárias 
remotas da CPA para planejamento e 
execução da avaliação institucional de 
2021, assim como para análise de 
resultados e elaboração do relatório anual 

            

   

Reuniões assíncronas com diretores e 
coordenadores de curso para execução da 
avaliação institucional e análise de 
resultados  

            

   

Ações de sensibilização de professores, 
funcionários e estudantes para estímulo à 
participação na avaliação institucional 

              
   

Organização dos procedimentos de coleta 
de dados: elaboração de ações voltadas 
para estimular e monitorar a participação 
de toda a comunidade no processo de 
avaliação institucional 

              

   

Análise dos resultados (acolhimento dos 
dados da coleta e início dos procedimentos 
de análise) 

            
   

Encaminhamento dos dados coletados 
para cada área competente: cada área 
recebe os dados, faz a análise e apresenta 
a justificativa e o plano de melhorias da 
área (ações planejadas a partir dos 
resultados) e encaminha para a CPA  
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Elaboração do relatório anual de avaliação 
institucional 

              
   

Envio do relatório para apreciação da CPA 
Central 

                       

Divulgação dos resultados à comunidade 
acadêmica 

               

Conclusão do relatório 
                       

 

 Esclarece-se que, em 2021, foram feitas duas coletas de dados para a 

avaliação institucional. A primeira foi elaborada internamente pela CPA da Fatec 

Itaquera e teve como modelo o levantamento já realizado em 2020, cuja proposta foi 

coletar dados que complementassem os resultados da avaliação global executada 

rotineiramente pelo Centro Paula Souza (WebSAI). A segunda foi o WebSAI 2021, 

comum às demais unidades do Centro Paula Souza. 

 O relatório completo deverá ser protocolado na plataforma e-Mec no início de 

2022. 

 

2.2 Sensibilização 

Em 2021, a sensibilização de professores, funcionários e estudantes quanto à 

relevância da avaliação institucional foi feita de forma contínua e conjunta. No início 

do ano, foi elaborada a página da CPA no site da Fatec Itaquera. Nela, foram 

publicados o regulamento interno da CPA e o relatório de avaliação institucional de 

2020. A página foi divulgada entre os diferentes segmentos da unidade, com ênfase 

na importância do envolvimento de todos na avaliação institucional. 

Em 2021, houve na Fatec Itaquera ainda o processo de consulta à comunidade 

acadêmica para a escolha de novo diretor. Organizaram-se apresentações e debates 

remotos com os candidatos e, nesses eventos, os dados reunidos pela CPA foram 

usados para fundamentar planos de gestão, o que reforçou a relevância da avaliação 

institucional perante estudantes, professores e funcionários. 

Além disso, foram usadas mensagens de texto, anúncios e montagens 

(memes) para estimular a participação de todos nos processos de coleta de dados. O 

anúncio da página a seguir, fornecido pelo Centro Paula Souza, foi amplamente 

divulgado na unidade. 
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Página da CPA no site da Fatec Itaquera. 

 
Fonte: Site da Fatec Itaquera (http://www.fatecitaquera.edu.br). 

 

 

Anúncio para divulgação do WebSAI 2021. 

 
Fonte: Elaborado pelo Centro Paula Souza. 

 

http://www.fatecitaquera.edu.br/
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A seguir, apresentam-se três montagens feitas com o uso de fotografias de uso 

livre (com autoria declarada nas montagens) para aumentar a participação na 

avaliação institucional. 

 

Meme de gato e leão para estimular a participação na avaliação institucional. 

 
Fonte: Elaborado pela CPA da Fatec Itaquera. 

 

Meme de casebre e castelo para estimular a participação na avaliação 
institucional. 

 
Fonte: Elaborado pela CPA da Fatec Itaquera. 
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Meme de avião de papel e avião comercial para estimular a participação na 
avaliação institucional. 

 
Fonte: Elaborado pela CPA da Fatec Itaquera. 

 

Finalmente, coordenadores e professores falaram acerca da avaliação 

institucional com estudantes nas aulas remotas, de modo a aumentar a participação 

desse segmento na avaliação. 

2.3 Participantes da Avaliação 

 Na avaliação institucional de 2021, participaram professores, estudantes e 

funcionários da Fatec Itaquera. A primeira coleta de dados teve um número 

proporcionalmente pequeno de participantes em relação ao total dos segmentos da 

unidade, o que motivou uma maior mobilização para a segunda coleta de dados. As 

tabelas a seguir apresentam os números de participantes por segmento para cada 

uma das coletas. 

 

PARTICIPANTES DA PRIMEIRA COLETA DE 
DADOS (10 a 24/5/2021) 

n  
Percentual em 

Relação ao Total da 
Unidade 

Docentes 42 54,5% 

Funcionários Técnico-Administrativos 12 66,7% 

Estudantes 312 19,7% 
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PARTICIPANTES DO WEBSAI 2021 (16/9 a 
15/10/2021) 

n  
Percentual em 

Relação ao Total da 
Unidade 

Docentes 77 100,0% 

Funcionários Técnico-Administrativos 18 100,0% 

Estudantes 546 34,5% 

 

2.4 Instrumentos de Coleta 

A partir de 1997, o Centro Paula Souza, evidenciando seu pioneirismo em 

buscar indicadores para gerar melhoria em seus serviços, passou a desenvolver seu 

Sistema de Avaliação Institucional (SAI). Em 1999, o sistema foi implantado em todas 

as Escolas de Ensino Técnico de nível médio (Etecs) e, em 2000, nas Fatecs, 

seguindo rigorosos critérios estatísticos. De 1999 a 2012, os instrumentos de coleta 

de dados do sistema foram elaborados e preenchidos em formato impresso. Após 

esse período, os questionários tornaram-se totalmente eletrônicos, trazendo mais 

agilidade ao processo de avaliação. O SAI passou a ser chamado, então, WebSAI. 

 A fim de que as Fatecs tivessem apenas um instrumento contemplando as 10 

dimensões e os cinco eixos avaliativos, a Área de Avaliação Institucional e a CESU, 

com a criação da CPA Central, reestruturaram os instrumentos de coleta de dados, 

adequando-os em torno dos eixos e dimensões. 

No WebSAI, os formulários de docentes, discentes e funcionários abordam as 

dimensões e eixos avaliativos por meio de perguntas fechadas, isto é, de alternativas. 

Para cada um dos segmentos, há dezenas de questões que versam sobre o Plano de 

Desenvolvimento Institucional, o uso dos resultados da avaliação institucional, a 

missão institucional, a responsabilidade social da Fatec Itaquera, atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, comunicação institucional, atendimento e 

acompanhamento estudantil, políticas de apoio e desenvolvimento profissional, 

organização e gestão, sustentabilidade financeira, infraestrutura e autoavaliação. A 

maior parte das perguntas baseia-se em escalas, de modo que o respondente escolhe 

respostas dentro de um espectro avaliativo, como o que há entre Ótimo, Bom, Regular, 

Ruim e Péssimo. 

Além do WebSAI, a CPA da Fatec Itaquera desenvolveu em 2020 seus 

primeiros questionários próprios de avaliação. A proposta foi descrever aspectos 
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locais com o uso de uma mescla de perguntas fechadas e abertas. Em 2021, esses 

questionários foram aperfeiçoados e atualizados, de modo a ficarem com a 

configuração a seguir. 

O formulário dos docentes foi composto por 32 questões, das quais 13 foram 

abertas (inclusive uma, opcional, de identificação). Os assuntos abordados no 

instrumento foram: satisfação e insatisfação com a Fatec Itaquera, satisfação e 

propostas para ensino, pesquisa e extensão, comunicação institucional, condições de 

trabalho e desenvolvimento profissional, satisfação com o atendimento ao professor, 

gestão e infraestrutura da unidade. 

O formulário dos discentes foi composto por 18 questões, das quais sete foram 

abertas (inclusive uma, opcional, de identificação). Os assuntos abordados foram 

satisfação e insatisfação com a Fatec Itaquera, atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, atendimento estudantil, gestão e infraestrutura da unidade. 

Finalmente, o formulário dos funcionários técnico-administrativos foi composto 

por 32 questões, das quais 13 foram abertas. Os assuntos abordados foram satisfação 

e insatisfação com a Fatec Itaquera, atuação em comissões e atividades externas, 

atendimento ao funcionário, comunicação institucional, condições de trabalho e 

desenvolvimento profissional, clima organizacional, atendimento ao professor e ao 

aluno, gestão e infraestrutura da unidade. 

2.5 Procedimentos para a Coleta 

Conforme já explicitado nas seções anteriores, foram realizadas duas coletas 

de dados na Fatec Itaquera em 2021. A primeira, com instrumentos próprios de 

avaliação, foi realizada entre 10 e 24 de maio. A segunda, o WebSAI, ocorreu entre 

16 de setembro e 15 de outubro. 

Ambas as coletas foram precedidas de diálogos com diretores e coordenadores 

da unidade para que houvesse esforços coletivos no sentido de estimular a máxima 

participação de professores, estudantes e funcionários. O monitoramento das 

respostas foi feito mediante o acompanhamento periódico das planilhas e relatórios 

eletrônicos gerados pelas plataformas, com a comunicação frequente a diretores e 

coordenadores acerca do número de respostas obtidas. No decorrer do processo, as 
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seguintes ações foram executadas coletivamente para aumentar a participação na 

unidade: 

• envio de novos e-mails solicitando a participação na pesquisa; 

• compartilhamento de memes em grupos de aplicativos de comunicação 

eletrônica; 

• breve explanação sobre a avaliação institucional e solicitação de colaboração 

nas salas de aula virtuais; 

• envio de lembretes em grupos de aplicativos de comunicação eletrônica; 

• produção e compartilhamento de vídeo feito pelo diretor da unidade falando a 

respeito do WebSAI; 

• publicação do link dos formulários eletrônicos nos chats das salas de aula 

virtuais. 

 2.6 Análise e Discussão dos Dados 

Os dados coletados foram organizados pela CPA em gráficos e tabelas. Os 

dados da primeira coleta, realizada com formulários eletrônicos do Microsoft Forms, 

foram organizados manualmente, recebendo atenção especial as respostas às 

perguntas abertas. Os dados do WebSAI foram organizados com o uso de 

ferramentas do Microsoft Excel e Microsoft Word, já que seu formato original era o de 

planilhas do Excel. Uma parte das respostas do WebSAI foi organizada em gráficos; 

outra parte, em tabelas. 

Todos os dados de ambas as coletas foram organizados em um arquivo único 

sob as 10 dimensões e os cinco eixos estabelecidos pela Lei 10.861/2014 e separados 

conforme os segmentos a que dizem respeito (docentes, funcionários e estudantes). 

Esse arquivo foi compartilhado com diretores e coordenadores para análise e registro 

de propostas (conforme o Anexo 2) juntamente com a tabela a seguir (baseada no 

Anexo 1) para facilitar a identificação de que dados devem ser examinados por quem. 
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Fonte: Elaborado pela CPA da Fatec Itaquera. 

 

2.7 Elaboração de Quadro Comparativo para Análises Comparativa e Global 

 A CPA elaborou e disponibilizou um quadro comparativo com os resultados das 

avaliações parciais, conforme o Item 4, para que houvesse a análise global das 

contribuições dos procedimentos de autoavaliação e o impacto, a partir dos cinco 

eixos, no planejamento e desenvolvimento Institucional. O quadro foi discutido pela 

Comissão, direção e demais membros da Fatec Itaquera, envolvendo a representação 

prevista no Quadro 1 do Anexo 1.  

 

2.8 Organização das Medidas para Composição do Relatório 

 Após o recebimento dos resultados das análises realizadas pelos diretores 

(geral, administrativo e acadêmico) e coordenadores da unidade, a CPA compilou 

esse conteúdo e submeteu à direção para uma última verificação. O produto desse 

processo é apresentado nos Capítulos 4 e 5 deste relatório. 

2.9 Devolutiva dos Resultados para os Segmentos 

 Os resultados da avaliação institucional foram condensados neste relatório, o 

qual será publicado na página eletrônica da CPA no site da Fatec Itaquera 

(http://www.fatecitaquera.edu.br/) após sua aprovação pela CPA Central. Planeja-se, 

http://www.fatecitaquera.edu.br/institucional/comissao-propria-de-avaliacao-cpa
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ademais, no início de 2022, divulgar os principais resultados e as ações propostas a 

estudantes, funcionários e professores nas reuniões de início de semestre por meio 

de dois pequenos vídeos: um com potencialidades, fragilidades e ações corretivas; 

outro com gráficos e números de destaque. Os vídeos já foram elaborados; as figuras 

a seguir são quadros dos vídeos. 

 

Quadro de vídeo com potencialidades, fragilidades e ações corretivas referentes 
à avaliação institucional de 2021. 

 
Fonte: Elaborado pela CPA da Fatec Itaquera. 

 

 

Quadro de vídeo com gráficos e números de destaque da avaliação institucional 
de 2021. 

 
Fonte: Elaborado pela CPA da Fatec Itaquera. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 Os resultados das duas coletas de dados foram condensados em tabelas e 

gráficos em torno de dimensões e eixos avaliativos conforme o que estabelece a Lei 

nº 10.861 (SINAES). Este capítulo apresenta as tabelas e gráficos resultantes; a 

análise de seu significado com a proposição de ações-resposta a problemas 

existentes são parte do Capítulo 5. Os gráficos e tabelas com indicação de número de 

respostas ou número de respondentes referem-se às perguntas fechadas das duas 

coletas realizadas; os gráficos que não apresentam tal indicação referem-se às 

perguntas abertas (muitas das quais opcionais) dos questionários desenvolvidos 

independentemente pela CPA da Fatec Itaquera. 

3.1 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

EIXO DIMENSÃO 
APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 1 

(DOCENTES) 

EIXO 1 
Planejamento e 

Avaliação 
Institucional 

Dimensão 8 

 

 
 

79%

21%

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

(77 respostas)

Sim Não
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29%

45%

13%

3%0%
10%

Metodologia e sistema de coleta de dados da 
avaliação institucional (77 respostas)

Excelente Muito bom Regular Insuficiente Não se aplica Não sei responder

27%

43%

13%

5%
1%

11%

Divulgação das ações desenvolvidas e do 
relatório de avaliação do ano anterior (77 

respostas)

Excelente Muito bom Regular Insuficiente Não se aplica Não sei responder
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EIXO DIMENSÃO 
APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 1 

(ESTUDANTES) 

EIXO 1 
Planejamento e 

Avaliação 
Institucional 

Dimensão 8 

 
 

 
 

 
  

24%

76%

Você sabe o que é o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) da sua instituição de ensino? 

(546 respostas)

Sim Não

9%

39%

23%

5%
1%

23%

Metodologia e sistema de coleta de dados da avaliação 
institucional (546 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

8%

33%

19%

8%
2%

30%

Divulgação das ações desenvolvidas e do relatório de 
avaliação do ano anterior (546 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder
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 EIXO DIMENSÃO 
APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 1 

(FUNCIONÁRIOS) 

EIXO 1 
Planejamento e 

Avaliação 
Institucional 

Dimensão 8 

 
 

 
 

 

33%

39%

28%

0%0%0%

Cumprimento das metas do PDI (18 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

28%

50%

17%
0%0%5%

Metodologia e sistema de coleta de dados da 
avaliação institucional (18 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

39%

39%

11%

0%0%
11%

Divulgação das ações desenvolvidas e do relatório 
de avaliação do ano anterior  (18 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder
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3.2 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

EIXO DIMENSÃO 
APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 2 

(DOCENTES) 

EIXO 2 
Desenvolvimento 

Institucional 

 
Dimensões 1 e 3 

 

 
 
 

 
 

36%

46%

9%

1%0%
8%

Coerência do PDI em relação à missão (77 
respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

26%

51%

13%

5%1%4%

Contribuição de toda a comunidade para o 
cumprimento da missão (77 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder
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34%

43%

17%

1%1%4%

Prática e difusão da missão (77 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

49%

40%

5%3%0%3%

Formação de profissionais qualificados (77 
respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

39%

40%

14%

3%0%4%

Disseminação da ciência, tecnologia e 
inovação  (77 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder
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21%

38%

27%

5%
3%

6%

Disseminação da cultura e da arte  (77 
respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

43%

36%

17%

1%0%3%

Disseminação de valores éticos e democráticos  
(77 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

36%

41%

17%

3%0%3%

Inclusão social  (77 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder



29 
 

 

 

Relatório de Autoavaliação 

Institucional da Fatec - 2021

 
 

 
 

 

28%

40%

25%

4%0%3%

Desenvolvimento sustentável  (77 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

21%

45%

16%

5%
0%

13%

Atendimento de pessoas com deficiência (77 
respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

30%

34%

25%

5%0%6%

Transferência de conhecimento da Fatec para a 
comunidade externa  (77 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder



30 
 

 

 

Relatório de Autoavaliação 

Institucional da Fatec - 2021

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21%

36%

29%

5%
1%

8%

Participação da comunidade externa no 
contexto institucional  (77 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

26%

39%

25%

4%0%6%

Ações institucionais para a sustentabilidade  
(77 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder
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EIXO DIMENSÃO 
APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 2 

(ESTUDANTES) 

EIXO 2 
Desenvolvimento 

Institucional 

 
Dimensões 1 e 3 

12%

37%

17%

3%
1%

30%

Transferência de conhecimento da Fatec para a 
comunidade externa (546 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

31%

52%

12%
2%0%3%

Formação de profissionais qualificados (546 
respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder
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22%

56%

16%

2%0%4%

Disseminação da ciência, tecnologia e 
inovação (546 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

13%

42%
28%

7%
2%

8%

Disseminação da cultura e da arte (546 
respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

18%

49%

22%

4%2%5%

Disseminação de valores éticos e democráticos 
(546 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder
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23%

49%

17%

3%
1%

7%

Inclusão social (546 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

16%

45%

21%

3%
1%

14%

Desenvolvimento sustentável (546 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

12%

31%

11%1%3%

42%

Atendimento de pessoas com deficiência (546 
respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder
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12%

37%

17%

3%
1%

30%

Transferência de conhecimento da Fatec para a 
comunidade externa (546 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

9%

32%

19%

5%
1%

34%

Participação da comunidade externa no 
contexto institucional (546 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

10%

34%

19%

3%1%

33%

Ações institucionais para a sustentabilidade 
(546 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder
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EIXO DIMENSÃO 
APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 2 

(FUNCIONÁRIOS) 

EIXO 2 
Desenvolvimento 

Institucional 

 
Dimensões 1 e 3 

 

39%

50%

11%0%0%0%

Formação de profissionais qualificados  (18 
respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

33%

45%

22%
0%0%0%

Disseminação da ciência, tecnologia e 
inovação  (18 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder
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22%

33%

45%

0%0%0%

Disseminação da cultura e da arte  (18 
respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

28%

50%

22%

0%0%0%

Disseminação de valores éticos  (18 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

28%

28%

39%

5%0%0%

Inclusão social  (18 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder
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28%

28%

33%

11% 0%0%

Desenvolvimento sustentável  (18 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

11%

45%

44%

0%0%0%

Atendimento de pessoas com deficiência  (18 
respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

28%

33%

33%

6%0%0%

Prestação de serviços da Fatec para a 
Comunidade Externa  (18 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder
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28%

39%

33%

0%0%0%

Interação entre a Fatec e a comunidade 
externa  (18 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder

28%

33%

39%

0%0%0%

Ações voltadas para as questões sociais e 
ambientais  (18 respostas)

Excelente Muito bom Regular

Insuficiente Não se aplica Não sei responder
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3.3 Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

EIXO DIMENSÃO 
APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 3 

(DOCENTES) 

EIXO 3 
Políticas 

Acadêmicas 

Dimensões 
2, 4 e 9 

 
Qual a sua avaliação quanto às atividades de seu(s) curso(s) de graduação tecnológica? 

Considere os itens abaixo (77 respostas). 

 Excelente Muito Bom Regular Insuficiente NSR/A 

Item n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Articulação de seu 

componente curricular com 

o Projeto Pedagógico do 

Curso 

34 44,1 35 45,4 6 7,8 1 1,3 1 1,3 

Estrutura curricular 30 39,0 37 48,0 8 10,4 1 1,3 1 1,3 

Sistema de avaliação da 

aprendizagem 
29 37,7 37 48,0 9 11,7 1 1,3 1 1,3 

Atividades de ensino 35 45,4 34 44,1 6 7,8 1 1,3 1 1,3 

Atividades de pesquisa 23 29,9 25 32,5 15 19,5 9 11,7 5 6,5 

Atividades de extensão 21 27,3 30 39,0 13 16,9 6 7,8 7 9,1 

Corpo técnico-administrativo 41 53,2 24 31,2 8 10,4 2 2,6 2 2,6 

Corpo docente 47 61,0 24 31,2 4 5,3 1 1,3 1 1,3 

Práticas didático-

pedagógicas dos docentes 
33 42,8 33 42,8 8 10,4 1 1,3 2 2,6 

Articulação de 

conhecimentos disciplinares 

com temas sociais, políticos 

e culturais 

23 29,9 33 42,8 15 19,5 3 3,9 3 3,9 

Correspondência entre o 

curso e a formação para o 

exercício profissional 

33 42,8 35 45,4 7 9,1 1 1,3 1 1,3 

Estágio supervisionado 

como espaço de formação 

profissional 

22 28,6 34 44,1 8 10,4 4 5,2 9 11,7 

Como avalia a política de 

ensino, pesquisa e extensão 

tendo em vista a formação 

do perfil do egresso do 

curso. 

22 28,6 35 45,4 10 13,0 6 7,8 4 5,2 

Como avalia se o(s) curso(s) 

cumpre(m) as políticas de 

ensino, pesquisa e extensão 

previstas no PDI 

25 32,5 35 45,4 10 13,0 2 2,6 5 6,5 

NSR/A = soma de “não sei responder” e “não se aplica”. 
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Qual sua avaliação quanto à comunicação da Fatec Itaquera com a sociedade em geral e com seu 

público interno? Considere os itens abaixo (77 respostas). 

 Excelente Muito Bom Regular Insuficiente NSR/A 

Item n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Concurso vestibular 24 31,1 35 45,4 10 13,0 3 3,9 5 6,5 

Resoluções dos Colegiados 

(Congregação ou Comissão de 

Implantação); Câmara de 

Ensino, Conselho 

Departamental ou 

NDE/Coordenadoria; 

Colegiado de curso) 

26 33,8 37 48,0 11 14,3 1 1,3 2 2,6 

Editais de concursos, 

processos seletivos, bolsas, 

intercâmbios, etc. 

27 35,1 38 49,3 9 11,7 3 3,9 0 – 

Informações advindas da 

coordenação de curso 
44 57,1 23 29,9 9 11,7 1 1,3 0 – 

Oportunidades de Pesquisa 22 28,6 24 31,2 15 19,5 9 11,7 7 9,1 

Oportunidades de Extensão 22 28,6 28 36,4 13 16,9 7 9,1 7 9,1 

Normas acadêmicas, 

legislação e calendários 
30 38,9 37 48,0 8 10,4 1 1,3 1 1,3 

Eventos acadêmicos-

científicos 
21 27,3 33 42,8 16 20,8 4 5,2 3 3,9 

Site oficial da Fatec 21 27,3 36 46,7 14 18,2 5 6,5 1 1,3 

Boletins e informativos Fatec 

(Impressos ou por e–mail) 
23 29,9 35 45,4 14 18,2 2 2,6 3 3,9 

Ouvidoria 18 23,4 18 23,4 12 15,6 2 2,6 27 35,1 

SIGA 28 36,4 38 49,4 10 13,0 1 1,3 0 – 

Caixa e/ou espaço para 

sugestões 
20 26,0 23 29,9 9 11,7 4 5,2 21 27,3 

Mídias sociais 21 27,3 36 46,7 10 13,0 2 2,6 8 10,4 

NSR/A = soma de “não sei responder” e “não se aplica”. 

 
Qual a sua avaliação quanto às políticas de atendimento ao estudante, considerando os itens a 

seguir (77 respostas)? 

 Excelente Muito Bom Regular Insuficiente NSR/A 

Item n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Programas de apoio -

pedagógico (monitoria, 

nivelamento, recuperação 

e reforço do aprendizado) 

27 35,1 31 40,2 11 14,3 3 3,9 5 6,5 

Programa de apoio 

financeiro (bolsas) 
12 15,6 20 26,0 10 13,0 12 15,6 23 29,9 

Bolsas (Programas de 

Intercâmbio e de 

Mobilidade Acadêmica) 

12 15,6 26 33,8 12 15,6 12 15,6 15 19,5 

Estímulo a organização 

estudantil (Espaço para 

participação e 

convivência estudantil) 

17 22,1 25 32,5 10 13,0 12 15,6 13 16,9 

Acompanhamento de 

Egressos (ex-alunos) 
15 19,5 24 31,2 9 11,7 12 15,6 17 22,1 

NSR/A = soma de “não sei responder” e “não se aplica”. 
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Grau de satisfação dos docentes com o ensino 
de graduação na Fatec Itaquera (n = 42). 

 19 (45,2%) 

 17 (40,5%) 

 6 (14,3%) 

 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 
 

Grau de satisfação dos docentes com as 
oportunidades de pesquisa presentes na Fatec 

Itaquera (n = 41). 

 13 (31,7%) 

 13 (31,7%) 

 9 (22,0%) 

 5 (12,2%) 

 1 (2,4%) 

 
 

Grau de satisfação de docentes com a 
experiência de desenvolver projetos de 

iniciação científica na Fatec Itaquera (n = 15). 

 4 (20,0%) 

 5 (46,7%) 

 5 (20,0%) 

 1 (13,3%) 

 0 (0,0%) 
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Grau de satisfação dos docentes com a 
experiência de desenvolver cursos ou outras 

atividades de extensão na Fatec Itaquera 
(n = 17). 

 5 (29,6%) 

 8 (47,0%) 

 3 (17,5) 

 0 (0,0%) 

 1 (5,9%) 

 

Grau de satisfação dos docentes com os 
canais de comunicação da Fatec Itaquera com 
a sociedade em geral (site, redes sociais, etc.)  

(n = 42). 

 18 (42,9%) 

 14 (33,3%) 

 5 (11,9%) 

 3 (7,1%) 

 2 (4,8%) 

 

Em sua opinião, o que mais precisa de melhoria na comunicação da 
Fatec Itaquera com a sociedade em geral (40 respostas) 

 

 
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Comunicação interna

Realização de eventos

Comunicação em geral

Usar redes sociais

Nada

Melhorar site
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EIXO DIMENSÃO 
APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 3 

(ESTUDANTES) 

EIXO 3 
Políticas 

Acadêmicas 

Dimensões 
 2, 4 e 9 

 
Avaliação quanto às atividades de seu(s) curso(s) de graduação tecnológica (546 respostas). 

 Excelente Muito Bom Regular Insuficiente NSR/A 

Item n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Projeto Pedagógico 

do Curso – PPC. 
69 12,6 283 51,8 112 20,5 15 2,7 67 12,3 

Matriz curricular do 

curso. 
101 18,5 316 57,9 96 17,6 17 3,1 16 2,9 

Atividades de Ensino. 84 15,4 314 57,5 122 22,3 19 3,5 7 1,3 

Atividades de 

Pesquisa. 
77 14,1 289 52,9 134 24,5 22 4,0 24 4,4 

Atividades de 

Extensão. 
68 12,5 241 44,1 137 25,1 30 5,5 70 12,8 

Corpo docente 

(conjunto de 

professores) 

125 22,9 266 48,7 118 21,6 28 5,1 9 1,6 

Práticas didático-

pedagógicas dos 

professores. 

75 13,7 253 46,3 159 29,1 39 7,1 20 3,7 

Correspondência 

entre o curso e a 

formação para o 

exercício profissional 

85 15,6 293 53,7 101 18,5 27 4,9 40 7,3 

Estágio 

supervisionado como 

espaço de formação 

profissional 

30 5,5 155 28,4 75 13,7 39 7,1 247 45,2 

Eventos científicos e 

de extensão 
33 6,0 192 35,2 89 16,3 38 7,0 194 35,5 

Incentivo à pós-

graduação 
68 12,5 187 34,2 111 20,3 48 8,8 132 24,2 

Domínio dos 

conteúdos pelos 

docentes 

143 26,2 276 50,5 96 17,6 15 2,7 16 2,9 

Satisfação com o 

curso escolhido 
146 26,7 257 47,1 113 20,7 24 4,4 6 1,1 

Atenção dada aos 

alunos com 

dificuldade de 

acompanhar os 

conteúdos 

64 11,7 179 32,8 185 33,9 101 18,5 17 3,1 

Correção feita pelos 

professores quanto as 

avaliações 

74 13,6 249 45,6 150 27,5 51 9,3 22 4,0 

Realização de 

projetos 

interdisciplinares 

58 10,6 193 35,3 143 26,2 37 6,8 115 21,1 
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Articulação entre as 

disciplinas 

(interdisciplinaridade) 

80 14,7 213 39,0 192 35,2 61 11,2 0 – 

As metodologias de 

ensino para seu 

envolvimento e 

aprendizagem 

121 22,2 242 44,3 155 28,4 28 5,1 0 – 

A transparência da 

comunicação no que 

se refere as 

informações da 

disciplina 

156 28,6 246 45,1 116 21,2 28 5,1 0 – 

A manutenção de 

clima de respeito à 

diversidade de 

opiniões 

182 33,3 224 41,0 109 20,0 31 5,7 0 – 

A utilização 

diversificada dos 

instrumentos de 

avaliação da 

aprendizagem 

127 23,3 230 42,1 151 27,7 38 7,0 0 – 

O estímulo e o apoio 

ao desenvolvimento 

de sua autonomia 

sobre os temas e 

conteúdo da área. 

146 26,7 236 43,2 127 23,3 37 6,8 0 – 

A correção conjunta 

das avaliações 
130 23,8 202 37,0 148 27,1 66 12,1 0 – 

NSR/A = soma de “não sei responder” e “não se aplica”. 

 
Avaliação quanto à comunicação da Fatec Itaquera (546 respostas). 

 Excelente Muito Bom Regular Insuficiente NSR/A 

Item n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Concurso Vestibular 123 22,5 257 47,1 112 20,5 26 4,8 28 5,1 

Resoluções dos 

Colegiados 

(Congregação ou 

Comissão de 

Implantação); 

Câmara de Ensino, 

Pesquisa e Extensão 

(CEPE), Conselho 

Departamental ou 

NDE/Coordenadoria; 

Colegiado de curso) 

57 10,4 194 35,5 111 20,3 25 4,6 159 29,1 

Normas acadêmicas, 

legislação e 

calendários 

93 17,0 276 50,5 114 20,9 21 3,8 42 7,7 

Editais de bolsas, 

intercâmbios e/ou 

oportunidades de 

pesquisa e extensão 

78 14,3 195 35,7 117 21,4 61 11,2 95 17,4 

O acesso da 

comunidade externa 

às atividades 

desenvolvidas pela 

Fatec. 

59 10,8 171 31,3 109 20,0 45 8,2 162 29,7 
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Sistema de 

informação interna 

(site, murais, jornais 

etc.) 

80 14,7 222 40,7 123 22,5 45 8,2 76 13,9 

Site oficial da Fatec 99 18,1 251 46,0 142 26,0 34 6,2 20 3,7 

Publicações nos 

murais 
61 11,2 189 34,6 114 20,9 27 4,9 155 28,4 

SIGA 123 22,5 244 44,7 134 24,5 32 5,9 13 2,4 

Ouvidoria 56 10,3 142 26,0 116 21,2 53 9,7 179 32,8 

Caixa e/ou espaço 

para sugestões 
45 8,2 135 24,7 126 23,1 62 11,4 178 32,6 

Mídias Sociais 74 13,6 188 34,4 149 27,3 50 9,2 85 15,6 

NSR/A = soma de “não sei responder” e “não se aplica”. 

 
Avaliação quanto às políticas de atendimento ao estudante (546 respostas). 

 Excelente Muito Bom Regular Insuficiente NSR/A 

Item n (%) n (%) n (%) n (%) N (%) 

Programas de apoio 

pedagógico 

(monitoria, 

nivelamento, reforço 

do aprendizado) 

91 16,7 228 41,8 122 22,3 43 7,9 62 11,3 

Programa de apoio 

financeiro (bolsas) 
50 9,2 129 23,6 77 14,1 72 13,2 218 39,9 

Programas de 

Intercâmbio e bolsas 

de mobilidade 

41 7,5 129 23,6 89 16,3 75 13,7 212 38,8 

Estímulo a 

organização estudantil 
62 11,4 180 33,0 117 21,4 64 11,7 123 22,5 

(Espaço para 

participação e 

convivência estudantil) 

46 8,4 191 35,0 92 16,8 46 8,4 171 31,3 

Estímulo à frequência 

no ambiente escolar 
78 14,3 201 36,8 125 22,9 39 7,1 103 18,9 

Resolução dos 

conflitos baseado no 

diálogo e negociação 

61 11,2 197 36,1 114 20,9 54 9,9 120 22,0 

Estímulo e apoio no 

desenvolvimento das 

resoluções de 

situações problemas 

65 11,9 190 34,8 135 24,7 52 9,5 104 19,0 

NSR/A = soma de “não sei responder” e “não se aplica”. 
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Satisfação geral dos estudantes com o ensino 
de graduação da Fatec Itaquera (n = 312). 

 123 (39,4%) 

 131 (42,0%) 

 47 (15,1%) 

 8 (2,6%) 

 3 (1,0%) 

 
 

Satisfação dos estudantes com a experiência 
em cursos ou outras atividades de extensão 

(n = 121). 

 27 (45,8%) 

 12 (20,3%) 

 11 (18,6%) 

 2 (3,4%) 

 7 (11,9%) 

 
 

Sugestões ou comentários dos estudantes referentes às 
atividades de pesquisa, ensino e extensão da Fatec 

Itaquera (respostas válidas = 81). 

Resposta (Categoria) n (%) 

Aprimorar ou aumentar a oferta da 

monitoria 
2 2,5 

Diminuir a carga horária ou alterar os 

horários do curso de graduação 
5 6,1 

Disponibilizar mais material didático e livros 

em formato .pdf 
1 1,2 

Elogios ao ensino e às atividades de 

extensão 
9 11,1 

Maior oferta de cursos de extensão ou 

projetos de iniciação científica 
8 9,9 

Mais atividades práticas, aulas de 

laboratório ou visitas técnicas 
14 17,3 

Manter o ensino híbrido após a pandemia 1 1,2 

Melhorar a conexão com a Internet de 

docentes de algumas disciplinas 
1 1,2 
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Melhorar a didática, a tolerância, a 

flexibilidade, a consideração dos 

professores 

36 44,4 

Oferta de cursos de pós-graduação 3 3,7 

Usar todos os equipamentos disponíveis 

nas aulas presenciais 
1 1,2 

 
 

Satisfação dos estudantes com o atendimento 
ao aluno (presencial ou remoto) na secretaria 

acadêmica (n = 296). 

 117 (39,5%) 

 86 (29,1%) 

 57 (19,3%) 

 23 (7,8%) 

 13 (4,4%) 

 
 

Satisfação dos estudantes com o atendimento 
ao aluno (presencial ou remoto) na 
coordenação de cursos (n = 292). 

 124 (42,5%) 

 78 (26,7%) 

 55 (18,8%) 

 18 (6,2%) 

 17 (5,8%) 
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Satisfação dos estudantes com o atendimento 
ao aluno (presencial ou remoto) na direção da 

Fatec Itaquera (n = 208). 

 82 (39,4%) 

 61 (29,3%) 

 39 (18,8%) 

 13 (6,3%) 

 13 (6,3%) 

 

Sugestões ou comentários dos estudantes referentes ao 
atendimento ao aluno na Fatec Itaquera (respostas 

válidas = 54). 

Resposta (Categoria) n (%) 

Avaliação de docentes para aprimorar o 

ensino 
1 1,9 

Comunicação mais clara quanto aos 

procedimentos de aproveitamento de 

estudos 

1 1,9 

Elogios ao atendimento 18 33,3 

Necessidade de aumentar horário de 

atendimento na secretaria 
1 1,9 

Necessidade de maior atenção, respeito, 

boa vontade ou agilidade no atendimento 

ao estudante 

21 38,9 

Necessidade de mais profissionais na 

secretaria para melhorar o atendimento 
1 1,9 

Necessidade de melhor oferta de 

atendimento quanto ao estágio 

supervisionado 

2 3,7 

Necessidade de responder a e-mails ou 

atender telefonemas 
9 16,7 
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EIXO DIMENSÃO 
APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 3 

(FUNCIONÁRIOS) 

EIXO 3 
Políticas 

Acadêmicas 

Dimensões 
2, 4 e 9 

 
Avaliação quanto às atividades dos cursos de graduação tecnológica (18 respostas). 

 Excelente Muito Bom Regular 

Insuficient

e NSR/A 

Item n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Participação dos 

técnico-administrativos 

nas atividades do 

ensino 

6 33,3 7 38,9 3 16,7 0 0,0 2 11,1 

Participação dos 

técnico-administrativos 

nas atividades da 

pesquisa 

4 22,2 4 22,2 7 38,9 1 5,6 2 11,1 

Participação dos 

técnico-administrativos 

nas atividades da 

extensão 

3 16,7 7 38,9 5 27,8 1 5,6 2 11,1 

Interação entre os 

técnico-administrativos 

e os docentes 

8 44,4 6 33,3 4 22,2 0 0,0 0 0,0 

Interação entre os 

técnico-administrativos 

e os discentes 

7 38,9 7 38,9 3 16,7 1 5,6 0 0,0 

NSR/A = soma de “não sei responder” e “não se aplica”. 

 
Avaliação quanto à comunicação da Fatec Itaquera (18 respostas). 

 Excelente Muito Bom Regular Insuficiente NSR/A 

Item n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Eventos que vão 

ocorrer na Fatec e 

envolvimento dos 

técnicos 

administrativos 

4 22,2 7 38,9 6 33,3 1 5,6 0 0,0 

Envolvimento do 

pessoal técnico 

administrativo no 

Concurso Vestibular 

9 50,0 5 27,8 4 22,2 0 0,0 0 0,0 

Das decisões dos 

órgãos superiores da 

Fatec 

6 33,3 11 61,1 1 5,6 0 0,0 0 0,0 

Normas acadêmicas, 

legislação e 

calendários 

6 33,3 11 61,1 1 5,6 0 0,0 0 0,0 

Editais de concursos 

públicos e processos 

seletivos docentes 

(professores e 

auxiliares) 

5 27,8 12 66,7 1 5,6 0 0,0 0 0,0 

Editais de bolsas e 

intercâmbios 
3 16,7 8 44,4 6 33,3 1 5,6 0 0,0 
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Oportunidades de 

capacitação 

profissional 

6 33,3 8 44,4 3 16,7 1 5,6 0 0,0 

Eventos acadêmicos - 

científicos 
4 22,2 7 38,9 6 33,3 1 5,6 0 0,0 

Site oficial da Fatec 5 27,8 6 33,3 6 33,3 1 5,6 0 0,0 

Publicações nos 

murais 
4 22,2 10 55,6 3 16,7 1 5,6 0 0,0 

Ouvidoria 5 27,8 6 33,3 5 27,8 1 5,6 1 5,6 

Caixa e/ou espaço 

para sugestões 
4 22,2 5 27,8 5 27,8 2 11,1 2 11,1 

Mídias sociais da 

Fatec 
7 38,9 9 50,0 2 11,1 0 0,0 0 0,0 

NSR/A = soma de “não sei responder” e “não se aplica”. 

 
Avaliação quanto às políticas de atendimento ao estudante (18 respostas). 

 Excelente Muito Bom Regular 

Insuficient

e NSR/A 

Item n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Programas de apoio -

pedagógico 

(monitoria, 

nivelamento, reforço 

do aprendizado) 

7 38,9 7 38,9 3 16,7 1 5,6 0 0,0 

Programa de apoio 

financeiro (bolsas) 
3 16,7 4 22,2 4 22,2 4 22,2 3 16,7 

Programas de 

Intercâmbio e 

Mobilidade Acadêmica 

3 16,7 5 27,8 6 33,3 2 11,1 2 11,1 

Estímulo à 

organização estudantil 
7 38,9 3 16,7 7 38,9 1 5,6 0 0,0 

(Espaço para 

participação e 

convivência estudantil) 

5 27,8 6 33,3 6 33,3 1 5,6 0 0,0 

Acompanhamento de 

Egressos (ex-alunos) 
3 16,7 5 27,8 4 22,2 4 22,2 2 11,1 

NSR/A = soma de “não sei responder” e “não se aplica”. 

 

Grau de satisfação dos funcionários com os 
canais de comunicação da Fatec Itaquera com 
a sociedade em geral (site, redes sociais etc.). 

(n = 12). 

 5 (41,7%) 

 4 (33,3%) 

 2 (16,7%) 

 1 (8,3%) 

 0 (0) 
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Respostas válidas (n = 9) à pergunta “o que mais 
precisa de melhoria na comunicação da Fatec Itaquera 

com a sociedade em geral?” 

Resposta (Categoria) n (%) 

Site da unidade                                                    3 33 

Mais divulgação/publicações                       3 33 

Inclusão social                                                    1 11 

Outros                                                                     2 22 

Total 9 100 
 

 
3.4 Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 

 
EIXO 

  

DIMENSÃO 
APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 4 

(DOCENTES) 

Eixo 4 
Políticas 

de 
Gestão 

Dimensões 
5, 6 e 10 

 
Qual a sua avaliação sobre as políticas voltadas para o corpo docente? Considere os itens abaixo 

(77 respostas). 

 Excelente Muito Bom Regular Insuficiente NSR/A 

Item n (%) n (%) n (%) n (%) N (%) 

Oportunidades de 

progressão/promoção 
16 20,8 22 28,6 23 29,9 12 15,6 4 5,2 

Critérios de Evolução Funcional 14 18,2 21 27,3 27 35,1 12 16,9 3 3,9 

Incentivo à Formação 

Continuada 
19 24,7 32 41,5 16 20,8 7 10,4 3 3,9 

Programas de Capacitação e 

Atualização Profissional 
23 29,9 34 44,1 14 18,2 4 5,2 2 2,6 

NSR/A = soma de “não sei responder” e “não se aplica”. 
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Qual a sua avaliação quanto à organização e gestão da instituição? Considere os itens abaixo (77 

respostas). 

 Excelente 

Muito 

Bom Regular Insuficiente NSR/A 

Item n (%) n (%) n (%) n (%) N (%) 

Participação da Direção na 

resolução de conflitos 
35 45,4 28 36,4 8 10,4 1 1,3 5 6,5 

Atuação dos Colegiados da 

Unidade (Congregação ou 

Comissão de Implantação); 

Câmara de Ensino, Pesquisa e 

Extensão - CEPE (se houver) 

34 44,1 23 37,7 12 15,6 1 1,3 1 1,3 

Atuação do colegiado de curso 

(Ex: Conselho Departamental, 

NDE – Núcleo Docente 

estruturante/Coordenadoria; 

colegiado de curso) 

35 45,4 28 36,4 10 13,0 2 2,6 2 2,6 

Representatividade docente nos 

Colegiados da Unidade 
28 36,4 28 36,4 15 19,5 1 1,3 5 6,5 

Representatividade docente nos 

Colegiados de curso 
30 39,0 26 33,8 15 19,5 1 1,3 5 6,5 

NSR/A = soma de “não sei responder” e “não se aplica”. 

 
 

Em sua opinião, o que deve ser melhorado nas condições de trabalho 
na Fatec Itaquera (35 respostas)? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 2 4 6 8 10 12

Contratos de Trabalho meio período ou
integral e salários

Outros

Estrutura de Informática

Retorno presencial

Nada

Infraestrutura da Unidade
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Grau de satisfação dos docentes com suas 
possibilidades de desenvolvimento profissional 

(plano de carreira, ampliação de aulas, 
mudanças de cargo, etc.) no Centro Paula 

Souza (n = 42). 

 10 (23,9%) 

 18 (42,8%) 

 9 (21,4%) 

 4 (9,5%) 

 1 (2,4%) 

 
Em sua opinião, o que poderia ser melhorado nas políticas de 

desenvolvimento profissional do Centro Paula Souza (33 respostas)? 
 

 
 

Grau de comprometimento pessoal e 
profissional dos docentes com a Fatec 

Itaquera (n = 42). 

 31 (73,8%) 

 8 (19,0%) 

 2 (4,8%) 

 1 (2,4%) 

 0 (0,0%) 

 

0 2 4 6 8 10

Estão adequadas

Melhorar a forma de contratação

Auxílio na realização de Mestrado e
Doutorado

Oferecer Capacitações

Melhorar processo de seleção interna

Melhorar processos de evolução funcional
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O que poderia ser feito para aumentar seu comprometimento pessoal 
e profissional com a Fatec Itaquera (27 respostas)? 

 

 
 

Comentários ou sugestões referentes à realização de projetos de HAE 
de caráter técnico/administrativo na Fatec Itaquera (13 respostas). 

 

 
 

Grau de satisfação dos docentes com a gestão 
geral da Fatec Itaquera (n = 42). 

 25 (59,5%) 

 12 (28,6%) 

 5 (11,9%) 

 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 
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Outros
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Contratação indeterminada

Valorização do professor

Nada
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Outros

Ambiente de Trabalho favorável

Necessidade de Verba para Iniciação
Científica

Bom Potencial para o Desenvolvimento de
Projetos
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Grau de satisfação dos docentes com a gestão 
de cursos de graduação da Fatec Itaquera 

(n = 42). 

 24 (57,1%) 

 16 (38,1%) 

 2 (4,8%) 

 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 
 

 

 
EIXO 

  

DIMENSÃO 
APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 4 

(ESTUDANTES) 

Eixo 4 
Políticas 

de 
Gestão 

Dimensões 
5, 6 e 10 

 
Avaliação da organização e gestão da instituição (546 respostas). 

 Excelente Muito Bom Regular Insuficiente NSR/A 

Item n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Atuação dos 

Colegiados da 

Unidade 

(Congregação ou 

Comissão de 

Implantação); Câmara 

de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CEPE); (se 

houver), CPA 

(Comissão Própria de 

Avaliação) 

49 9,0 171 31,3 81 14,8 21 3,8 224 41,0 

Atuação do colegiado 

de curso (Ex: 

Conselho de curso, 

NDE - Núcleo Docente 

Estruturante - / 

Coordenadoria; 

Colegiado de curso) 

49 9,0 187 34,2 98 17,9 34 6,2 178 32,6 

Atuação da 

representação 

Discente nos 

Colegiados da 

unidade e do curso 

56 10,3 186 34,1 109 20,0 32 5,9 163 29,8 

O reconhecimento da 

equipe de direção 

como uma liderança 

capaz de coordenar e 

levar adiante as ações 

62 11,4 177 32,4 122 22,3 43 7,9 142 26,0 
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prioritárias desta 

Unidade 

FETEPS 47 8,6 135 24,7 69 12,6 16 2,9 279 51,1 

Programas de 

Estágios 
47 8,6 165 30,2 93 17,0 67 12,3 174 31,9 

Programas de 

Iniciação Científica 
60 11,0 193 35,3 99 18,1 34 6,2 160 29,3 

Programa INOVA 

Paula Souza 
47 8,6 137 25,1 79 14,5 26 4,8 257 47,1 

NSR/A = soma de “não sei responder” e “não se aplica”. 

 

Satisfação dos estudantes com a gestão da 
Fatec Itaquera (n = 312). 

 122 (39,1%) 

 119 (38,1%) 

 62 (19,9%) 

 5 (1,6%) 

 4 (1,3%) 

 
 

Sugestões ou comentários referentes à gestão da Fatec 
Itaquera (respostas válidas = 54). 

Resposta (Categoria) n (%) 

Elogios 14 25,9 

Necessidade de aprimorar a coordenação 

de cursos 

11 20,4 

Necessidade de aprimorar o atendimento 

e comunicação com o aluno 
17 31,5 

Ofertar disciplinas em horários 

alternativos ou fora dos sábados 

4 7,4 

Necessidade aprimorar os processos de 

contratação de professores e o 

oferecimento de disciplinas 

6 11,1 

Outros 2 3,7 
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EIXO 

  

DIMENSÃO 
APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 4 

(FUNCIONÁRIOS) 

Eixo 4 
Políticas 

de 
Gestão 

Dimensões 
5, 6 e 10 

 
Avaliação quanto às políticas de pessoal (18 respostas). 

 Excelente Muito Bom Regular 

Insuficient

e NSR/A 

Item n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Programas 

relacionados com a 

saúde do servidor 

4 22,2 5 27,8 5 27,8 4 22,2 0 – 

Programas 

relacionados com 

prevenção às drogas e 

dependência química; 

1 5,6 7 38,9 6 33,3 2 11,1 2 11,1 

Acesso às ações de 

capacitação e aos 

programas de 

capacitação 

profissional 

5 27,8 6 33,3 5 27,8 2 11,1 0 – 

Orientação para o 

exercício de suas 

atividades 

6 33,3 7 38,9 4 22,2 1 5,6 0 – 

Aproveitamento de 

suas habilidades e 

competências para o 

cargo em exercício 

7 38,9 8 44,4 3 16,7 0 0,0 0 – 

Satisfação com seu 

trabalho 
7 38,9 9 50,0 1 5,6 1 5,6 0 – 

Coerência entre seu 

trabalho e as 

atribuições de seu 

cargo 

7 38,9 8 44,4 3 16,7 0 0,0 0 – 

Apoio e incentivo à 

qualificação 

profissional por meio 

da realização de 

cursos formais 

10 55,6 2 11,1 5 27,8 0 0,0 1 5,6 

Representatividade 

dos Técnicos-

administrativos nos 

Colegiados da 

unidade e dos cursos 

5 27,8 7 38,9 5 27,8 1 5,6 0 – 

NSR/A = soma de “não sei responder” e “não se aplica”. 
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Avaliação quanto à gestão e organização da instituição (18 respostas). 

 Excelente Muito Bom Regular Insuficiente NSR/A 

Item n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Atuação dos 

Colegiados da 

Unidade 

(Congregação ou 

Comissão de 

Implantação); Câmara 

de Ensino (se houver), 

CPA (Comissão 

Própria de Avaliação) 

9 50,0 3 16,7 5 27,8 0 – 1 5,6 

Apoio e orientação do 

gestor imediato 
9 50,0 6 33,3 2 11,1 0 – 1 5,6 

Representatividade 

dos Técnicos-

administrativos nos 

Colegiados da 

unidade 

8 44,4 5 27,8 5 27,8 0 – 0 – 

Estímulo da gestão à 

participação da equipe 

na tomada de 

decisões 

8 44,4 7 38,9 3 16,7 0 – 0 – 

Atuação dos 

Colegiados da 

Unidade 

(Congregação ou 

Comissão de 

Implantação); Câmara 

de Ensino (se houver), 

CPA (Comissão 

Própria de Avaliação) 

9 50,0 3 16,7 5 27,8 0 – 1 5,6 

Apoio e orientação do 

gestor imediato 
9 50,0 6 33,3 2 11,1 0 – 1 5,6 

Representatividade 

dos Técnicos-

administrativos nos 

Colegiados da 

unidade 

8 44,4 5 27,8 5 27,8 0 – 0 – 

Estímulo da gestão à 

participação da equipe 

na tomada de 

decisões 

8 44,4 7 38,9 3 16,7 0 – 0 – 

Atuação dos 

Colegiados da 

Unidade 

(Congregação ou 

Comissão de 

Implantação); Câmara 

de Ensino (se houver), 

CPA (Comissão 

Própria de Avaliação) 

9 50,0 3 16,7 5 27,8 0 – 1 5,6 

NSR/A = soma de “não sei responder” e “não se aplica”. 
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Grau de comprometimento pessoal e 
profissional dos funcionários com a Fatec 

Itaquera (n = 12). 

 8 (66,7%) 

 4 (33,3%) 

 0 (0) 

 0 (0) 

 0 (0) 

 

Grau de satisfação dos funcionários com o 
clima organizacional da Fatec Itaquera 

(n = 12). 

 4 (33,3%) 

 4 (33,3%) 

 2 (16,7%) 

 2 (16,7%) 

 0 (0) 

 

Respostas válidas à pergunta “O que poderia ser feito 
para aumentar seu comprometimento pessoal e 

profissional com a Fatec Itaquera?” (n = 10) 

Resposta (Categoria) n (%) 

Melhor salário                                   3 30 

Sou comprometido                           4 40 

Plano de carreira e incentivo      1 10 

Mais funcionários                              1 10 

Participação em cursos                     1 10 

Total 10 100 
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Grau de satisfação dos funcionários com suas 
condições de trabalho (horário, salário, 

relações com colegas e superiores) na Fatec 
Itaquera (n = 12). 

 1 (8,3%) 

 7 (58,3%) 

 4 (33,3%) 

 0 (0) 

 0 (0) 

 

Respostas válidas à pergunta “o que deve ser 
melhorado nas condições de trabalho na Fatec 

Itaquera?” (n = 11) 

Resposta (Categoria) n (%) 

Mais funcionários                                       3 27 

Reajuste no salário                                    3 27 

Comprometimento/participação       2 18 

Comunicação interpessoal                      1 9 

Trabalho em equipe                                      1 9 

Conforto térmico                                          1 9 

Total 11 100 

 

Grau de satisfação dos funcionários com suas 
possibilidades de desenvolvimento profissional 
(plano de carreira, mudanças de função etc.) 

no Centro Paula Souza (n = 12). 

 1 (8,3%) 

 5 (41,7%) 

 4 (33,3%) 

 2 (16,7%) 

 0 (0) 
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Respostas válidas à pergunta “o que poderia ser 
melhorado nas políticas de desenvolvimento profissional 

do Centro Paula Souza?” (n = 11) 

Resposta (Categoria) n (%) 

Plano de carreira com a formação               7 64 

Cursos de atualização                                          3 27 

Melhor salário                                                        1 9 

Total 11 100 

 
 

Satisfação dos funcionários com relação às 
oportunidades de participação em diversos 

segmentos (comissões, congregação, 
vestibular, eventos, etc) na Fatec Itaquera 

(n = 12). 

 5 (41,7%) 

 5 (41,7%) 

 2 (16,7%) 

 0 (0) 

 0 (0) 

 
 

Satisfação dos funcionários com a participação 
em comissões diversas na Fatec Itaquera 

(n = 12). 

 4 (33,3%) 

 6 (50,0%) 

 1 (8,3%) 

 1 (8,3%) 

 0 (0) 
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3.5 Eixo 5: Infraestrutura Física 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

EIXO DIMENSÃO 
APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 5 

(DOCENTES) 

Eixo 5 
Infraestrutu-

ra Física 
Dimensão 7 

 
Em relação à infraestrutura oferecida durante a pandemia para as aulas remotas, avalie (77 

respostas). 

 Excelente Muito Bom Regular Insuficiente NSR/A 

Item n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Qual a sua avaliação  da 

estabilidade da internet 

durante as aulas on-line? 

20 26,0 36 46,7 21 27,3 0 – 0 – 

Qual sua avaliação da 

ferramenta Microsoft 

TEAMS quanto à 

produção de atividades 

para as aulas on-line 

30 39,0 39 50,6 8 10,4 0 – 0 – 

Qual sua avaliação da 

ferramenta Microsoft 

TEAMS quanto à 

utilização de 

Chat/Canais on-line 

durante as aulas 

33 42,8 40 51,9 4 5,2 0 – 0 – 

Qual sua avaliação da 

ferramenta Microsoft 

TEAMS quanto à 

qualidade de Video e de 

áudio on-line 

31 40,2 38 49,3 8 10,4 0 – 0 – 

Qual sua avaliação da 

ferramenta Microsoft 

TEAMS quanto ao 

compartilhamento de 

arquivos 

34 44,1 35 45,4 8 10,4 0 – 0 – 

NSR/A = soma de “não sei responder” e “não se aplica”. 

 

Grau de satisfação de professores que 
conhecem fisicamente a Fatec Itaquera com a 

infraestrutura e recursos disponíveis na 
unidade (n = 38). 

 8 (21,1%) 

 13 (34,2%) 

 12 (31,6%) 

 4 (10,5%) 

 1 (2,6%) 
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Em sua opinião, o que precisa de melhoria urgente na 

infraestrutura da Fatec Itaquera? (n = 22) 

 

  

 

EIXO DIMENSÃO 
APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 5 

(ESTUDANTES) 

Eixo 5 
Infraestrutu-

ra Física 
Dimensão 7 

 
Avaliação quanto à infraestrutura (546 respostas). 

 Excelente Muito Bom Regular Insuficiente NSR/A 

Item n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Em que equipamento 

você tem 

acompanhado as aulas 

on-line na maioria das 

vezes (+ 50%)? 

383 70,1 7 1,3 156 28,6 0 – 0 – 

Qual a sua avaliação  

da estabilidade da 

internet durante as 

aulas on-line? 

143 26,2 336 61,5 67 12,3 0 – 0 – 

Qual sua avaliação da 

ferramenta Microsoft 

TEAMS quanto à 

produção de atividades 

para as aulas on-line 

221 40,5 297 54,4 28 5,1 0 – 0 – 

Qual sua avaliação da 

ferramenta Microsoft 

TEAMS quanto à 

utilização de 

Chat/Canais on-line 

durante as aulas 

217 39,7 298 54,6 31 5,7 0 – 0 – 

Qual sua avaliação da 

ferramenta Microsoft 

TEAMS quanto à 

198 36,3 307 56,2 41 7,5 0 – 0 – 

0 2 4 6 8 10 12

Manutenção Geral dos Prédios, limpeza e
segurança

Equipamentos de laboratório e instalações
de laboratório

Ventilação/Ar-condicionado em sala de aula
e laboratório

Informática (Computadores, Datashow e
Internet)
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qualidade de Video e 

de áudio on-line 

Qual sua avaliação da 

ferramenta Microsoft 

TEAMS quanto ao 

compartilhamento de 

arquivos 

227 41,6 288 52,7 31 5,7 0 – 0 – 

NSR/A = soma de “não sei responder” e “não se aplica”. 

 
 

Satisfação com a infraestrutura e recursos 
disponíveis na Fatec Itaquera 

(n = 153). 

 64 (41,8%) 

 55 (35,9%) 

 22 (14,4%) 

 3 (2,0%) 

 9 (5,9%) 

 
 

Respostas válidas à pergunta “O que mais precisa de 
melhoria na infraestrutura?” (n = 56). 

Resposta (Categoria) n (%) 

Conexão com a Internet 2 3,6 

Elogios 5 8,9 

Laboratórios, oficinas e equipamentos 22 39,3 

Manutenção predial 4 7,1 

Segurança da faculdade 2 3,6 

Ventilação nas salas de aula 17 30,4 

Outros 4 7,1 
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EIXO DIMENSÃO 
APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 5 

(FUNCIONÁRIOS) 

Eixo 5 
Infraestrutur

a Física 
Dimensão 7 

 
Avaliação quanto à infraestrutura (18 respostas). 

 Excelente Muito Bom Regular 

Insuficient

e NSR/A 

Item n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Qual a sua avaliação  

da estabilidade da 

internet durante o 

teletrabalho? 

5 27,8 10 55,6 3 16,7 0 – 0 – 

Qual sua avaliação da 

ferramenta Microsoft 

TEAMS quanto à 

produção de 

atividades do 

teletrabalho 

8 44,4 6 33,3 4 22,2 0 – 0 – 

Qual sua avaliação da 

ferramenta Microsoft 

TEAMS quanto à 

utilização de 

Chat/Canais on-line 

9 50,0 6 33,3 3 16,7 0 – 0 – 

Qual sua avaliação da 

ferramenta Microsoft 

TEAMS quanto à 

qualidade de Video e 

de áudio on-line 

7 38,9 8 44,4 3 16,7 0 – 0 – 

Qual sua avaliação da 

ferramenta Microsoft 

TEAMS quanto ao 

compartilhamento de 

arquivos 

8 44,4 8 44,4 2 11,1 0 – 0 – 

NSR/A = soma de “não sei responder” e “não se aplica”. 

 
 

Grau de satisfação com a infraestrutura e 
recursos disponíveis na Fatec Itaquera 

(n = 12). 

 2 (16,7%) 

 4 (33,3%) 

 6 (50,0%) 

 0 (0) 

 0 (0) 
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Respostas válidas (n = 12) à pergunta “o que precisa de 
melhoria urgente na infraestrutura da Fatec Itaquera?” 

Resposta (Categoria) n (%) 

Internet                                                                   2 17% 

Ventiladores/ar-condicionado                    2 17% 

Manutenção predial                                        3 25% 

Bibliotecário                                                        2 17% 

Outros                                                                    3 25% 

Total 5 100 
 

 

3.6 Resultados Multiaxiais e Multidimensionais 

 Apresentam-se nesta seção resultados referentes a múltiplos eixos e 

dimensões. A ordem de apresentação é a mesma das seções anteriores, isto é, 

primeiro são apresentados resultados de docentes, depois de estudantes e, por fim, 

de funcionários. 

 

Grau de satisfação geral dos professores com 
a Fatec Itaquera (n = 42). 

 24 (57,1%) 

 13 (31,0%) 

 4 (9,5%) 

 1 (2,4%) 

 0 – 
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O que faz mais felizes os professores na Fatec Itaquera? 

 

 

O que mais aborrece os professores na Fatec Itaquera? 

 

 

Satisfação geral dos estudantes com a Fatec 
Itaquera (n = 312). 

 120 (38,5%) 

 130 (41,7%) 

 53 (17,0%) 

 7 (2,2%) 

 2 (0,6%) 
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Outros

Foco no trabalho pelos cursos

Trabalho com os alunos

Ambiente de Trabalho

0 5 10 15 20

Outros
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Sem queixas
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O que deixa os estudantes mais felizes na Fatec Itaquera (n = 310)? 

Resposta (Categoria) n (%) 

Amizades 24 7,7 

Boa qualidade ou nível de ensino (geral) 34 11,0 

Bons professores ou boas aulas 95 30,6 

Conteúdos ou currículo do curso 70 22,6 

Estrutura ou localização da faculdade e modo de ensino remoto 11 3,5 

Gratuidade 11 3,5 

Nada 3 1,0 

Não sei 6 1,9 

O fato de estar em um curso superior ou obter formação 

acadêmica 
23 7,4 

Prestígio da Fatec Itaquera 21 6,8 

Simplesmente estudar ou aprender 12 3,9 

 

O que deixa os estudantes mais aborrecidos na Fatec Itaquera (n = 308)? 

Resposta (Categoria) n (%) 

Atendimento dado ao aluno na secretaria, coordenação, direção 

ou biblioteca (inclusive horário) 
15 4,9 

Aulas de certas matérias 14 4,5 

Aulas remotas (on-line) e problemas com Internet 42 13,6 

Currículo 2 0,6 

Falta de professores 13 4,2 

Horário das aulas (principalmente de sábados) 19 6,2 

Infraestrutura 9 2,9 

Insuficiência de aulas práticas 6 1,9 

Nada 56 18,2 

Não frequentar a Fatec presencialmente 4 1,3 

Não sei 4 1,3 

Outros 16 5,2 

Professores despreparados, sem consideração pelos 

alunos, com didática ruim ou cobrança excessiva de 

trabalhos 

104 33,8 

Software/aplicativo para Ensino Remoto 4 1,3 
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Satisfação geral dos funcionários com a Fatec 
Itaquera (n = 12). 

 4 (33,3%) 

 7 (58,3%) 

 1 (8,3%) 

 0 – 

 0 – 

 
 

Grau de satisfação dos funcionários com o 
trabalho realizado na Fatec Itaquera (n = 12). 

 6 (50,0%) 

 4 (33,3%) 

 2 (16,7%) 

 0 (0) 

 0 (0) 

 

O que deixa os funcionários mais felizes na Fatec Itaquera (n = 12)? 

Resposta (Categoria) n (%) 

Ambiente de trabalho                                                                2 17 

As pessoas                                                                                  3 25 

A equipe de profissionais                                                          3 25 

Confiança e estabilidade                                                          2 17 

Outros                                                                                              2 17 

 

O que deixa os funcionários mais aborrecidos na Fatec Itaquera (n = 12)? 

Resposta (Categoria) n (%) 

Falta de comunicação                                                2 17 

Infraestrutura                                                             2 17 

Falta de reconhecimento                                          2 17 

Burocracia (normas e regimentos) 2 17 

Desmotivação das pessoas                                        2 17 

Outros                                                                               2 17 
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4 QUADRO PARA A ANÁLISE COMPARATIVA DOS RELATÓRIOS PARCIAIS 2019/2020 E ANÁLISE GLOBAL 

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
 

AÇÕES 
PROPOSTAS NO 

RELATÓRIO DE 2019 
 
  

AÇÕES 
REALIZADAS 

 
 

AÇÕES PROPOSTAS 
NO RELATÓRIO DE 

2020 
 

AÇÕES 
REALIZADAS 

ANÁLISE GLOBAL E A CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

Disponibilização de 
versão impressa e 
eletrônica do PDI para a 
comunidade acadêmica 

(  ) SIM 
(X) NÃO  

Ampla divulgação do 
plano de desenvolvimento 
institucional (PDI) por 
meio do envio de e-mails 
informativos e 
documentos explicativos, 
assim como por meio de 
apresentações nas 
reuniões de início de 
semestre 

(X) SIM 
(  ) NÃO  

As ações foram parcialmente realizadas (houve apresentações nas reuniões com docentes, 
funcionários e discentes, mas não houve envio de e-mails nem de documentos explicativos).  

Promover palestras e 
outros tipos de evento 
que familiarizem os 
alunos com técnicas de 
estudo; incentivar o 
acesso à monitoria e à 
biblioteca; fomentar a 
participação docente na 
Semana de Planejamento 
e Aperfeiçoamento 
Pedagógico (SPAP) 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

Ampla divulgação das 
ações de avaliação 
institucional e da 
Comissão Própria de 
Avaliação (CPA) por meio 
do envio de e-mails 
informativos e 
documentos explicativos, 
assim como por meio de 
apresentações nas 
reuniões de início de 
semestre 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

Com a pandemia, as atividades propostas digitalizaram-se. Lives e webnars tornaram-se 
recorrentes, inclusive com a temática de técnicas de estudo. Com a normalização da situação, o 
movimento previsto agora é o oposto, isto é, o de “desdigitalização” de atividades diversas, como a 
monitoria e as visitas à biblioteca.  

Promover palestras e 
outros tipos de evento 
que familiarizem os 
alunos com princípios de 
gestão do tempo 

(X) SIM 
(  ) NÃO  

Ampla divulgação do 
plano de desenvolvimento 
institucional (PDI) por 
meio do envio de e-mails 
informativos e 
documentos explicativos, 
assim como por meio de 
apresentações nas 
reuniões de início de 
semestre 

(X) SIM 
(  ) NÃO  

Foram promovidas palestras referentes a temas relacionados à gestão do tempo, como, por 
exemplo, métodos e técnicas de estudo e planejamento de carreira. 
 
As ações de divulgação do PDI foram parcialmente realizadas (houve apresentações nas reuniões 
com docentes, funcionários e discentes, mas não houve envio de e-mails nem de documentos 
explicativos).  
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Manutenção de projetos 
que envolvem todas as 
matérias de um semestre 

(  ) SIM 
(X) NÃO 

 
 

A pandemia do novo coronavírus dificultou a execução de projetos interdisciplinares. Pretende-se 
retomar tais projetos com o retorno integral das aulas presenciais. 

Oferecimento de 
melhores condições 
materiais para o ensino 
(lousa branca, 
computadores e 
softwares, conexão com a 
Internet, etc.) 

(   ) SIM 
(X) NÃO 

 

 

As ações foram parcialmente realizadas. Com o advento da pandemia, foi notada a importância da 
conexão com a Internet para a realização das aulas, não apenas nos momentos remotos, mas para 
complementar as ações pedagógicas presenciais também. Dessa maneira, a conexão de Internet da 
unidade foi melhorada no início do segundo semestre de 2021. Ainda não houve, contudo, ação 
para trazer melhores condições para o ensino remoto – os professores utilizaram de seus próprios 
recursos de hardware e de Internet.  

Incentivo à adoção de 
estratégias de 
recuperação de 
aprendizagem, como o 
uso de listas de 
exercícios e nova entrega 
de exercícios 
malsucedidos 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

 

 

A pandemia e o ensino remoto estimularam mudanças no ensino. Uma delas refere-se ao emprego 
de mais estratégias de recuperação de aprendizagem, com listas, exercícios e novas entregas de 
exercícios insatisfatórios. O ensino remoto requer maior autonomia por parte do estudante e exige 
mais diversidade nas propostas didáticas por parte dos docentes. 

 

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 
 

AÇÕES 
PROPOSTAS NO 

RELATÓRIO DE 2019 
 
  

AÇÕES 
REALIZADAS 

 
 

AÇÕES PROPOSTAS 
NO RELATÓRIO DE 

2020 
 

AÇÕES 
REALIZADAS 

ANÁLISE GLOBAL E A CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

Implementar e divulgar os 
programas de coleta de 
baterias, eletrônicos e 
reciclados 

(X) SIM 
(  ) NÃO  

Ampla divulgação da 
missão institucional por 
meio de inclusão de aba 
no site da Fatec Itaquera 
com valores e missão, 
envio de documento 
explicativo por e-mail e 
apresentações nas 
reuniões de início de 
semestre 

(  ) SIM 
(X) NÃO  

Os programas de coleta de baterias, eletrônicos e reciclados estão implementados e são divulgados 
na unidade, recebendo constantemente materiais dos frequentadores da Fatec Itaquera. 
 
As ações propostas de divulgação da missão institucional ainda não foram realizadas.  

Promover eventos 
voltados à sensibilização 
quanto à preservação do 
meio-ambiente 

(X) SIM 
(   ) NÃO 

Ampla divulgação do 
projeto [envio de chips] e 
promoção da participação 
de alunos 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

A Fatec Itaquera tem promovido inúmeras palestras e oficinas para seu corpo discente e docente, 
inclusive com temáticas relacionadas à preservação do meio-ambiente. Destaca-se que tais 
temáticas são relevantes, em particular, para a atuação de estudantes e egressos do Curso Superior 
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de Tecnologia em Refrigeração, Ventilação e Ar Condicionado, já que as tecnologias pertinentes se 
relacionam a fatores como consumo energético e camada de ozônio. 
 
No início dos semestres letivos, os coordenadores de curso consultaram a comunidade discente 
para identificar estudantes que necessitavam de chips de Internet para participar mais 
satisfatoriamente das atividades acadêmicas. Além disso, foram realizadas doações de celulares 
usados para estudantes carentes. 

Utilizar de forma mais 
eficiente as mídias sociais 
para a divulgação dos 
projetos de extensão 

(X) SIM 
(  ) NÃO  

Busca de apoio [recursos 
financeiros para 
programas sociais] junto 
à iniciativa privada 

(   ) SIM 
(X) NÃO  

A Fatec Itaquera ampliou muito desde o início da pandemia do novo coronavírus o uso de suas 
redes sociais (Facebook e Instagram) como forma de estar mais próxima dos estudantes. Notando a 
necessidade de realizar eventos ao vivo com o corpo discente, a Fatec Itaquera deu início no 
segundo semestre de 2020 ao seu canal no YouTube, em que realiza recepções de calouros, 
colações de grau, palestras, eventos de cultura e de extensão e outras atividades para estar sempre 
próxima ao seu público e permitir que os saberes não fiquem presos às barreiras físicas da unidade. 
 
Embora já existam parcerias da Fatec Itaquera com o setor privado, ainda não foi possível organizar 
o financiamento de programas sociais por parte desse setor. Esclarece-se que, por ser uma 
instituição de ensino pública, há preceitos legais e trâmites que devem ser observados para a 
canalização de recursos da iniciativa privada, o que dificulta a obtenção de apoio privado. 
 
  

Manutenção e ampliação 
do oferecimento de 
cursos e outras 
atividades extensionistas 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

Entrega de chips com 
plano de Internet aos 
alunos com dificuldades 
de acesso 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

Muitos cursos de extensão foram oferecidos no formato remoto. Pretende-se, agora, com o retorno 
à normalidade, desenvolver outras atividades extensionistas. 
 
Os estudantes com dificuldades de acesso à Internet foram encaminhados aos coordenadores para 
a obtenção dos chips. Destaca-se, porém, que além da conexão, os dispositivos usados pelos 
estudantes podem dificultar o acompanhamento das aulas pela necessidade de recursos 
específicos de computadores. 

Promover eventos 
culturais 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

Oferecimento de 
atividades culturais e 
artísticas à comunidade 
interna da Fatec Itaquera 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

Foi criado um canal no Youtube para apresentações de caráter artístico e cultural. Durante a 
pandemia, foram feitas diversas apresentações, com destaque para as de música.  

Divulgação dos cursos da 
Fatec Itaquera em escolas 
públicas e comunidades 
carentes da região 

(X) SIM 
(   ) NÃO 

Abertura da unidade para 
o recebimento de 
inscrições para o 
processo seletivo e para o 
uso de computadores 
para o acompanhamento 
de aulas remotas 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

As atividades de divulgação da Fatec são realizadas sempre em época de vestibular. Pretende-se 
ampliar estas ações para que aconteçam ao longo de todo o ano. No segundo semestre de 2021 
houve autorização governamental para a reabertura da unidade, e os alunos foram incentivados a 
participar das atividades presenciais e a utilizar os recursos da unidade. 
 
A unidade foi aberta para o recebimento de inscrições de candidatos para o processo seletivo 
mediante agendamento. Estudantes matriculados sem conexão com a Internet puderam 
acompanhar aulas remotas por meio de computadores disponíveis na unidade também mediante 
agendamento de horário. 

  

Auxílio nas inscrições 
para o processo seletivo e 
no uso dos recursos da 
unidade 
[comprometimento do 
corpo técnico-
administrativo] 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

Os funcionários envolvidos na divulgação do vestibular e captação de candidatos ofereceu suporte 
via vídeo chamada a fim de orientar os candidatos com dificuldades em anexar os documentos 
necessários. 
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EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 
 

AÇÕES 
PROPOSTAS NO 

RELATÓRIO DE 2019 
 
  

AÇÕES 
REALIZADAS 

 
 

AÇÕES PROPOSTAS 
NO RELATÓRIO DE 

2020 
 

AÇÕES 
REALIZADAS 

ANÁLISE GLOBAL E A CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

Estímulo à participação 
em atividades de 
pesquisa, ensino e 
extensão 

(X) SIM 
(  ) NÃO  

Manutenção das ações 
realizadas [ações de 
atualização docente] e 
estímulo à participação 
docente nos eventos 
oferecidos 

(X) SIM 
(  ) NÃO  

Embora haja ações de estímulo às atividades de pesquisa e extensão, como o envio de 
comunicados por e-mail e divulgação em aula, destaca-se que a pandemia interferiu na adesão a 
essas atividades. Espera-se contar com mais participantes com o retorno integral das atividades 
presenciais. 
 
Além da SPAP (Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico), são oferecidos aos 
docentes cursos e palestras avulsas para atualização profissional. Pretende-se manter o 
oferecimento de algumas atividades remotas após o término da pandemia.  

Buscar parcerias para o 
oferecimento de bolsas 

(   ) SIM 
(X) NÃO 

Manutenção das ações 
realizadas [ações de 
atualização docente] e 
divulgação dos resultados 
da avaliação institucional 
para o corpo docente 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

 
 
 
 
Embora haja a necessidade de parcerias para o oferecimento de mais bolsas, ainda não foi possível 
avançar nesse sentido; o processo é bastante burocrático, o que penaliza uma estrutura enxuta. 
Apesar disso, destaca-se que alguns estudantes foram contemplados com bolsas de IC oferecidas 
por agências de fomento à pesquisa, resultado do esforço dos professores que desenvolvem 
projetos na unidade. 
 
O relatório final da avaliação institucional de 2020 foi enviado a todos os professores da unidade; 
além disso, o documento foi publicado no site da Fatec Itaquera. 

Manutenção da 
atualização dos perfis da 
Fatec Itaquera nas redes 
sociais 

(X) SIM 
(  ) NÃO  

Manutenção das 
atividades realizadas 
[para estimular o 
envolvimento da 
comunidade escolar com 
a faculdade] e criação de 
grupos de trabalho com 
professores e 
representantes de turma 

(X) SIM 
(   ) NÃO  

A pandemia do novo coronavírus fez com que a comunicação da Fatec Itaquera nas redes sociais 
fosse melhorada, com a criação do canal do YouTube da Fatec Itaquera e o canal do YouTube do 
Grupo de Cultura da Fatec Itaquera. Os perfis nas redes sociais têm sido atualizados com mais 
frequência do que antes da pandemia. 
 
As atividades presenciais facilitam o envolvimento da comunidade escolar com faculdade. Apesar 
disso, muitas das ações de estímulo ao envolvimento com a faculdade foram adaptadas ao formato 
digital, como reuniões com representantes de turma e atividades de caráter cultural e artístico.  

  
Modernização do site, 
com a inclusão de 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

O site está sendo reestruturado e atualizado com maior frequência para que assim cumpra seu 
papel de informar toda a comunidade acadêmica.  
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informações claras e 
objetivas 

  
Busca e adoção de novas 
formas de comunicação e 
divulgação 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

Os canais de comunicação da faculdade foram diversificados e atualizados. Os perfis nas redes 
sociais reforçam informações passadas por e-mail e divulgadas no site.  

  

Estabelecimento de 
protocolos para o uso de 
laboratórios e ampliação 
do atendimento ao aluno 
com a consideração das 
limitações existentes de 
recursos humanos 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

Com a pandemia do novo coronavírus, o uso dos laboratórios ficou muito restrito, sendo liberado 
apenas no segundo semestre de 2021. Os procedimentos para reserva de laboratórios e 
equipamentos foram atualizados, ficando mais acessíveis (via formulário eletrônico). O uso da 
plataforma Teams fez com que a comunicação com o corpo discente se tornasse mais rápida. 

  

Aquisição de material 
eletrônico e capacitação 
de funcionários em 
marketing digital 

(X) SIM 
(   ) NÃO 

Foram adquiridos componentes eletrônicos para as disciplinas de microcontroladores e eletrônica 
analógica e digital, além de sensores para a plataforma Arduino e dispositivos de redes industriais e 
IoT. 
 
Capacitações oferecidas pelo CPS voltadas para edição de vídeos e de imagens foram realizadas 
voluntariamente por alguns funcionários para atuação na divulgação do vestibular e comunicação 
em geral. 

  

Composição de um grupo 
de trabalho para geração 
e veiculação de conteúdo 
em diferentes mídias 
sociais 

(X) SIM 
(   ) NÃO 

O grupo foi criado e mantém-se ativo, gerando e veiculando conteúdos diversos em mídias sociais. 

  

Estímulo aos professores 
para a proposição de 
atividades de extensão e 
contato com profissionais 
da indústria para o 
oferecimento de palestras 
e minicursos 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

A coordenação de cursos estimula a realização de atividades de extensão pelo corpo docente. Além 
disso, a coordenação realiza ao menos um evento anual, a Semana Tecnológica, em que conta com 
a presença de profissionais da indústria em palestras, minicursos e mesas redondas, para 
complementar a formação dos alunos. 

  

Manutenção das ações 
realizadas [ações de 
capacitação docente] e 
incentivo ao diálogo e 
compartilhamento de 
experiências entre 
docentes 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

Além da SPAP (Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico), são oferecidos aos 
docentes cursos e palestras avulsas para atualização profissional. Pretende-se manter o 
oferecimento de algumas atividades remotas após o término da pandemia. 

  

Manutenção das ações 
realizadas [execução e 
atualização dos projetos 
pedagógicos] 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

Os Núcleos Docentes Estruturantes têm trabalhado ativamente no sentido de aprimorar os projetos 
pedagógicos dos cursos oferecidos. O Curso Superior de Tecnologia em Mecânica: Processos de 
Soldagem teve seu projeto e currículo atualizados recentemente. O Curso Superior de Tecnologia 
em Fabricação Mecânica está em processo de atualização curricular. 

  
Manutenção das ações 
realizadas [apoio para as 
aulas remotas] 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

O apoio tem sido oferecido de forma conjunta por secretaria acadêmica, coordenadores e 
professores, havendo poucas queixas quanto às aulas remotas atualmente. 
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Manutenção das ações 
realizadas [programas de 
apoio pedagógico] e 
desenvolvimento de 
projetos para o 
aperfeiçoamento dos 
estudos e das 
metodologias de ensino 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

A coordenação de cursos e a direção divulgam ao corpo docente oportunidades de participação em 
cursos, fóruns, congressos e demais eventos que abordam metodologias inovadoras de ensino. 
Essas ações têm sido intensificadas na pandemia, visto que ela exige do professor maior 
diversidade de técnicas de ensino.  

  

Revisão dos documentos 
pertinentes ao estágio 
supervisionado, monitoria 
e trabalho de conclusão 
de curso 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

Os documentos pertinentes ao estágio supervisionado foram revisados e publicados no site da 
Fatec Itaquera. Os documentos referentes ao trabalho de conclusão de curso têm sido atualizados 
semestral ou anualmente. Os documentos pertinentes à monitoria foram revisados recentemente. 

  

Manutenção das ações 
realizadas [suporte dos 
técnico-administrativos às 
atividades de ensino, 
pesquisa e extensão] 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

Os funcionários técnico-administrativos mantêm sua contribuição excepcional para a realização das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão da unidade. 

  
Manutenção das ações 
realizadas [divulgação de 
eventos internos] 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

Os eventos internos têm sido divulgados por inúmeros canais, como e-mail, redes sociais, 
Microsoft Teams e aplicativos de conversação. 

  

Manutenção das ações 
realizadas [comunicação 
por parte da coordenação 
de cursos] 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

Os coordenadores adotaram a comunicação por meio de aplicativos de conversação, em adição aos 
canais convencionais (e-mail e Microsoft Teams). Os coordenadores mantêm comunicação direta 
com os representantes das salas, que fazem o papel de ponte entre coordenação e demais 
estudantes. 

 

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 
 

AÇÕES 
PROPOSTAS NO 

RELATÓRIO DE 2019 
 
  

AÇÕES 
REALIZADAS 

 
 

AÇÕES PROPOSTAS 
NO RELATÓRIO DE 

2020 
 

AÇÕES 
REALIZADAS 

ANÁLISE GLOBAL E A CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

Buscar parcerias para 
doações [para aquisição 
de equipamentos] 

(X) SIM 
(  ) NÃO  

Revisão de 
procedimentos para o 
recebimento dos projetos 
docentes de caráter 
técnico-administrativo 
[para diminuir a 
burocracia] 

(  ) SIM 
(X) NÃO  

Os coordenadores de curso mantêm contato com empresas de suas áreas para o oferecimento de 
cursos e palestras, bem como para a realização de visitas técnicas (suspensas pela pandemia) e 
doações de equipamentos. 
 
Os procedimentos para recebimento de projetos de caráter técnico-administrativo não foram 
revistos ainda, dadas outras prioridades que o teletrabalho trouxe. 



76 
 

 

 

Relatório de Autoavaliação 

Institucional da Fatec - 2021

Contratação de 
estagiários, obtenção de 
autorização de abertura 
de concursos, 
aproveitamento de 
profissionais via projetos 
HAE [para suprir falta de 
funcionários] 

(  ) SIM 
(X) NÃO 

Ampla divulgação dos 
órgãos colegiados e 
incentivo à participação 
dos discentes 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

Não foi possível a contratação de estagiários devido à pandemia do novo coronavírus. Ademais, 
houve decreto governamental impedindo a realização e até mesmo o andamento de concursos 
públicos outrora abertos. 
 
A comunicação com os discentes por parte dos coordenadores de curso foi ampliada e sempre são 
divulgadas oportunidades de participação em órgãos colegiados.  

Implementar ações que 
simplifiquem e agilizem o 
processo de tomada de 
decisão 

(X) SIM 
(  ) NÃO  

Uso mais efetivo dos 
murais da unidade, 
divulgação mais ativa das 
redes sociais da unidade, 
retorno da newsletter “Por 
dentro da Fatec Itaquera” 
com o convite a alunos 
para compor o corpo 
editorial da publicação 

(X) SIM 
(   ) NÃO  

A Fatec Itaquera tem como um de seus princípios administrativos a melhoria contínua, de modo que 
seus processos têm sido frequentemente revisados e aprimorados. Isso impacta nos processos de 
tomada de decisão. 
 
A utilização dos murais da unidade, ainda antes da pandemia, estava sendo ampliada, como forma 
de melhorar a comunicação. Também por causa da pandemia, a Fatec Itaquera ampliou sua 
participação nas redes sociais, iniciando o uso de novas redes (YouTube) para poder estar perto de 
seu público. A newsletter “Por dentro da Fatec Itaquera” não foi retomada, mas os alunos têm 
participado da programação do canal do Grupo de Cultura da Fatec Itaquera. 

Consolidação do trabalho 
dos diferentes órgãos que 
compõem a Fatec 
Itaquera 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

Comunicação aos 
departamentos 
competentes da 
necessidade de revisão e 
melhoria dos critérios 
para evolução e plano de 
carreira que atenda 
servidores com mais de 
30 anos de instituição 

(   ) SIM 
(X) NÃO 

Após 10 anos de existência, os diferentes órgãos que compõem a Fatec Itaquera têm seu trabalho 
consolidado. Além da Congregação, atuam ativamente na unidade a Câmara de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (CEPE), a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), a Comissão Própria de 
Avaliação (CPA), os Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) e os colegiados dos cursos. 
 
Os relatórios de avaliação institucional têm indicado o desejo de professores e funcionários quanto 
à revisão de critérios de evolução e promoção funcional. Apesar disso, não foi feita comunicação da 
unidade específica a esse respeito. 

  

Monitoramento de 
disciplinas sem professor 
titular para agilizar a 
abertura de processos 
seletivos simplificados e 
concursos públicos 
quando houver 
autorização 
governamental 

(X) SIM 
(   ) NÃO  

Os coordenadores de curso têm trabalhado em conjunto com a direção e a diretoria de serviços 
para agilizar a abertura de processos seletivos simplificados. Destaca-se que, em 2021, houve mais 
de 10 processos do tipo. 

  

Conscientização sobre a 
importância da 
participação nas 
atividades desenvolvidas 
pela Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes 
(CIPA) e realização de 
palestras sobre os temas 
em questão 

(X) SIM 
(  ) NÃO  

A conscientização tem sido feita por meio de comunicados, cartazes/anúncios e palestras/lives. 

  
Manifestação da unidade 
de ensino no plano de 
desenvolvimento 

(X) SIM 
(   ) NÃO  

Foram solicitados para a unidade 5 auxiliares docentes, 5 estagiários e 1 assistente administrativo. 
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institucional (PDI), bem 
como manifestação em 
reuniões junto aos órgãos 
competentes da 
administração central, 
comunicando a 
sobrecarga de atividades 
administrativas 

  

Análise contínua de 
processos 
administrativos para 
ganho de eficiência 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

A Fatec Itaquera tem como um de seus princípios administrativos a melhoria contínua, de modo que 
seus processos têm sido frequentemente revisados e aprimorados. 

  

Manutenção das ações 
realizadas [atendimento] 
enquanto perdurar a 
necessidade de 
distanciamento e 
posterior adequação do 
atendimento à rotina 
presencial 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

O atendimento sofreu grandes transformações com a pandemia, com o aumento das vias de 
comunicação (inclusão do Microsoft Teams, por exemplo). Após a normalização das atividades, 
pretende-se manter alguns dos novos canais por sua praticidade. 

  

Manutenção das ações 
realizadas [suporte e 
apoio dos superiores 
imediatos] 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

Trata-se de uma cultura organizacional consolidada na Fatec Itaquera. Estimula-se a atenção 
constante dos superiores a seus subordinados para a resolução dos problemas. 

  

Manutenção das ações 
realizadas [relacionadas à 
satisfação com o 
trabalho] 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

Funcionários e docentes da Fatec Itaquera têm prazer em atuar na instituição. Isso se deve, entre 
outros fatores, ao bom clima organizacional, que é leve, alegre e de estímulo ao diálogo. A atual 
gestão está empenhada em manter essas características. 

  

Reforço da importância da 
capacitação e atualização 
profissional, de forma a 
contribuir com o 
desenvolvimento dos 
profissionais e 
consequentemente da 
unidade de ensino 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

O atual sistema de progressão e promoção funcional contribui para a atualização constante de 
funcionários e docentes. Destaca-se que muitos estão cursando ou concluíram há pouco tempo 
cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), o que agrega conhecimento e 
reconhecimento à Fatec Itaquera. 

  

Manutenção das ações 
em curso [para excelência 
dos órgãos colegiados] e 
aumento da divulgação 
das ações dos órgãos 
colegiados e seus 
resultados 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

Mesmo com a pandemia, os órgãos colegiados mantiveram-se ativos, com reuniões periódicas e 
trabalhos em dia. As reuniões dos colegiados dos cursos foram gravadas, o que facilitou o 
acompanhamento das discussões por aqueles que não puderam participar. 
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EIXO 5: INFRAESTRUTURA 

 
 

AÇÕES PROPOSTAS 
NO RELATÓRIO DE 

2019 
 
  

AÇÕES 
REALIZADAS 

 
 

AÇÕES PROPOSTAS 
NO RELATÓRIO DE 

2020 
 

AÇÕES 
REALIZADAS 

ANÁLISE GLOBAL E A CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

Instalação de catracas 
com liberação de acesso 
via cartão 

(  ) SIM 
(X) NÃO  

No retorno das atividades 
presenciais, acolhimento 
e reforço da necessidade 
do uso consciente dos 
materiais de higienização 
pessoal e do 
distanciamento (conforme 
o guia de retomada); 
manutenção de ações já 
adotadas pela unidade e 
Centro Paula Souza 

(X) SIM 
(  ) NÃO  

Ainda não foram instaladas catracas, todavia, foi implementado um maior controle nos acessos à 
faculdade para impedir a entrada de estranhos. 
 
O retorno às atividades presenciais tem sido realizado conforme as diretrizes do Centro Paula 
Souza e autoridades de saúde. Professores, funcionários e estudantes usam máscaras; há controle 
de temperatura na entrada do prédio; disponibiliza-se álcool em gel; há cartazes espalhados pela 
unidade informando os cuidados necessários para evitar o contágio. 

Compra de equipamentos 
[para laboratórios] 

(  ) SIM 
(X) NÃO 

Reforço junto aos 
departamentos 
responsáveis da 
relevância e urgência das 
solicitações já realizadas 
e comunicação da 
necessidade de verbas 
para a realização de 
reformas preventivas 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

Não foi autorizada nenhuma compra de equipamento para laboratórios neste período. No segundo 
semestre de 2021 foi realizada solicitação junto à UGAF de máquinas e equipamentos de laboratório 
necessários, que já haviam sido colocados no último PDI (vigência até 2023).  
 
A nova direção trouxe técnicos do CPS para avaliar a necessidade de reformas no prédio (visita 
realizada em agosto de 2021). 

Proposta de 
reestruturação dos 
processos do 
estabelecimento [cantina], 
de modo que possam ser 
oferecidos alimentos de 
melhor qualidade 

(  ) SIM 
(X) NÃO 

Reforço junto aos 
departamentos 
responsáveis da 
necessidade de aumento 
da capacidade da rede da 
Internet e aquisição de 
softwares, inclusive 
antivírus; monitoramento 
dos computadores e 
sistemas da unidade 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

Não foi feita proposta de reestruturação dos processos; entretanto, houve a comunicação dos 
problemas apontados ao estabelecimento para a melhoria dos serviços prestados. 
 
O sinal de Internet foi melhorado no segundo semestre de 2021, dada a importância da conexão de 
Internet para atividades remotas e presenciais. 

Instalação de aparelhos 
de ar-condicionado ou 
ventiladores 

(  ) SIM 
(X) NÃO 

Continuidade ao trabalho 
já realizado de 
manutenção e 
conservação das 
instalações 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

Processos administrativos têm impedido a instalação dos equipamentos de ventilação nas salas de 
aula. A administração atual mantém os esforços das administrações passadas para solucionar o 
problema. 
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As instalações mantiveram-se bem conservadas durante toda a pandemia. Os auxiliares docentes 
têm cuidado dos laboratórios, que já passaram a ser frequentados por professores e alunos em 
aulas práticas. 

Ampliação do horário de 
funcionamento da 
biblioteca 

(  ) SIM 
(X) NÃO 

Treinamento de alunos 
ingressantes para o uso 
da ferramenta [Microsoft 
Teams] e suporte ao 
usuário 

(X) SIM 
(  ) NÃO 

A pandemia levou ao fechamento da biblioteca. Em breve, as atividades da biblioteca devem ser 
normalizadas. 
 
Os alunos ingressantes receberam treinamento para o uso do Microsoft Teams, com suporte ao 
usuário. Destaca-se que isso contribuiu para prepará-los não só para as aulas, mas também para 
novas situações profissionais impostas pela pandemia. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS DE 2021 E AÇÕES PROPOSTAS  

Os quadros deste capítulo sintetizam o produto das análises realizadas pelos diferentes setores da Fatec Itaquera dos resultados 

apresentados no capítulo anterior. São cinco quadros nos moldes disponíveis no Anexo 2, Quadro 2, com a apresentação de fragilidades, 

potencialidades, ações e prazos pertinentes aos diferentes eixos avaliativos: Planejamento e Avaliação Institucional, Desenvolvimento 

Institucional, Políticas Acadêmicas, Políticas de Gestão e Infraestrutura. 

Conforme se observa no primeiro quadro, planejam-se ações para tornar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e a avaliação 

institucional mais conhecidos entre os estudantes da Fatec Itaquera. Além disso, há ações destinadas a manter o conhecimento do PDI e o 

reconhecimento da avaliação institucional por professores e funcionários. 

  

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

FRAGILIDADES AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   

Desconhecimento do Plano de Desenvolvimento 
Institucional pelos estudantes 

Aumento da divulgação do plano de desenvolvimento 
institucional (PDI) entre os estudantes 

Divulgação do plano de desenvolvimento institucional 
(PDI) por meio do envio de e-mails informativos, 

documentos explicativos e apresentações em reuniões de 
início de semestre 

1º e 2º semestres 
de 2022 

Desconhecimento de aspectos da avaliação institucional 
por uma parcela dos estudantes 

Divulgação das ações de avaliação institucional e da 
Comissão Própria de Avaliação (CPA) por meio do envio de e-

mails informativos e documentos explicativos, assim como por 
meio de apresentações nas reuniões de início de semestre 

Sensibilização da comunidade interna por meios variados 
quanto à importância e ao funcionamento da avaliação 

institucional para estimular a participação de professores, 
funcionários e estudantes; divulgação de documentos da 

CPA em página eletrônica do site da Fatec Itaquera 

1º e 2º semestres 
de 2022 

POTENCIALIDADES AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   
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Conhecimento do Plano de Desenvolvimento 
Institucional por docentes e funcionários 

Ampla divulgação do plano de desenvolvimento institucional 
(PDI) por meio do envio de e-mails informativos e documentos 

explicativos, assim como por meio de apresentações nas 
reuniões de início de semestre 

Envio do plano de desenvolvimento institucional (PDI) aos 
docentes da unidade 

1º e 2º semestres 
de 2022 

Reconhecimento da excelência da avaliação institucional 
da Fatec Itaquera por docentes e funcionários 

Manutenção e incremento da divulgação de ações e resultados 
da avaliação institucional 

Divulgação de ações e resultados da avaliação 
institucional por diferentes meios 

1º e 2º semestres 
de 2022 

 

O quadro seguinte, referente ao Eixo 2: Desenvolvimento Institucional, projeta ações destinadas ao desconhecimento de estudantes quanto 

às ações de impacto social realizadas pela Fatec Itaquera e ao desconhecimento de funcionários quanto às ações extensionistas realizadas na 

unidade. Ainda, o quadro prevê ações para sustentar duas potencialidades da Fatec Itaquera: a consolidação da missão institucional entre 

docentes e funcionários e o reconhecimento da Fatec Itaquera como agente de responsabilidade social na Zona Leste de São Paulo. 

 

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

FRAGILIDADES AÇÕES PLANEJADAS AÇÕES REALIZADAS PRAZOS 

Desconhecimento dos discentes quanto às ações de 
impacto social realizadas na Fatec Itaquera 

Incremento da divulgação das ações de impacto social da 
Fatec Itaquera junto ao segmento discente 

Divulgação de eventos e ações no site institucional e 
mídias sociais 

1º e 2º semestres 
de 2022 

Desconhecimento dos funcionários quanto às ações 
extensionistas realizadas na Fatec Itaquera (prestação de 

serviços à comunidade, disseminação da cultura) 
Aumento da divulgação dessas ações junto aos funcionários 

Estímulo à participação dos funcionários nas atividades do 
Grupo de Cultura da Fatec Itaquera 

1º e 2º semestres 
de 2022 

POTENCIALIDADES AÇÕES PLANEJADAS AÇÕES REALIZADAS PRAZOS 

Consolidação da missão institucional entre docentes e 
funcionários 

Prática diária e difusão da missão institucional Prática diária e difusão da missão institucional Ação contínua 

Reconhecimento geral da Fatec Itaquera enquanto 
agente de responsabilidade social na Zona Leste de São 

Paulo 

Manutenção e incremento das atividades já realizadas, 
conforme a disponibilidade de professores e funcionários e a 

viabilidade 

Atividades de ensino, pesquisa e extensão e sua 
divulgação 

Ação contínua 
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No terceiro quadro, são propostas ações para fragilidades associadas ao ensino de graduação, atendimento ao aluno, comunicação e 

apoio estudantil. Ademais, são propostas ações para potencializar a excelência no ensino e no atendimento, assim como a satisfação de 

professores, estudantes e funcionários em estar na Fatec Itaquera. Nota-se que, de um lado, problemas no ensino e no atendimento emergem 

nos dados como fonte de insatisfação discente; de outro, o alto nível de muitas disciplinas, o bom preparo e competência de professores e a 

excelência no atendimento emergem na avaliação institucional como fonte de satisfação dos estudantes. A consideração desses resultados 

paradoxais sob a luz dos resultados gerais da avaliação institucional confirma que tais problemas no ensino e atendimento são pontuais em 

relação ao conjunto, que é positivo. 

 

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS  

FRAGILIDADES AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   

Inadequação de práticas didático-pedagógicas de parte 
do corpo docente (excesso de tarefas, prazos inflexíveis, 
falta de consideração com os estudantes, insuficiência 

de correções conjuntas de avaliações, etc.) 

Manutenção das ações realizadas e estímulo à participação 
docente nas capacitações oferecidas 

Oferecimento de cursos, palestras e treinamentos para 
atualização didático-pedagógica; ações de sensibilização 

docente 

1º e 2º semestres 
de 2022 

Ações de comunicação regulares ou insuficientes 
Aprimoramento e ampliação das frentes de comunicação da 
Fatec Itaquera com o incentivo à capacitação profissional e 
realização de projetos voltados à comunicação institucional 

Utilização de mídias sociais já existentes (Facebook, 
Instagram e WhatsApp); uso de novas mídias sociais 

(YouTube) 
Ação contínua 

Insuficiência de programas de apoio pedagógico e 
financeiro 

Estímulo à participação nos programas de monitoria e 
iniciação cientifica; submissão de projetos em órgãos de 
fomento à pesquisa e extensão para a obtenção de bolsas 

adicionais 

Divulgação dos programas existentes no CPS Ação contínua 

Insatisfação de parte dos estudantes quanto ao 
atendimento ao aluno 

Manutenção das ações realizadas; sensibilização dos agentes 
envolvidos no atendimento ao aluno com a adoção de 
protocolos de atendimento; busca de novas formas de 

comunicação com o público interno 

Divulgação constante dos canais e horários de 
atendimento, bem como dos prazos de atendimento; 

utilização de novos canais de atendimento (MS Teams) 

1º semestre de 
2022 

Insuficiência de atividades práticas em laboratórios ou 
visitas técnicas 

Aumento de atividades práticas em laboratórios e visitas 
técnicas 

Planejamento e reserva para utilização de laboratórios; 
programação de visitas técnicas e compras programadas 

de insumos para aulas práticas 

1º e 2º semestres 
de 2022 
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POTENCIALIDADES AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   

Excelência das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, com enorme reconhecimento dos discentes 

Manutenção das ações realizadas de atualização e capacitação 
docente 

Oferecimento de cursos, palestras e treinamentos para 
atualização didático-pedagógica; reuniões pedagógicas 

Ação contínua 

Excelência das políticas de atendimento ao estudante 
Manutenção das ações realizadas referentes ao atendimento 

discente 
Atenção às necessidades discentes para um atendimento 

mais rápido e adequado 
Ação contínua 

Satisfação de professores, estudantes e funcionários em 
estar na Fatec Itaquera 

Manutenção das ações realizadas para manter a Fatec Itaquera 
um espaço agradável para todos 

Esforço coletivo no sentido de tornar a Fatec Itaquera um 
espaço não só de estudo e trabalho, mas também de 

convivência e acolhimento 
Ação contínua 

 
 

 O quarto quadro evidencia insatisfação quanto às oportunidades e critérios de progressão e evolução funcional, programas relacionados à 

saúde do servidor, insuficiência de funcionários técnico-administrativos e falta de apoio à qualificação dos servidores. Os pontos fortes referem-

se à atuação dos gestores e dos órgãos colegiados e ao comprometimento de professores e funcionários com a Fatec Itaquera. Para problemas 

locais, são propostas ações locais; para problemas mais amplos, mantém-se o compromisso de levar as queixas para instâncias superiores. 

 

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO  

FRAGILIDADES AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   

Insatisfação de parte do corpo docente e dos 
funcionários quanto às oportunidades de 

progressão/promoção e critérios de evolução funcional 

Reforço junto ao Grupo Diretores Regional 4 da necessidade 
de revisão dos critérios para evolução funcional 

Realização de reuniões com Diretores da R4 para elaborar 
estratégias e encaminhar as solicitações aos órgãos 

superiores 
Ação contínua 

Insuficiência de programas relacionados à saúde do 
servidor 

Intensificação da realização de palestras sobre a saúde do 
servidor; estímulo à participação dos servidores na SIPAT 

(Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho), em 
que anualmente são tratados de temas relacionados a saúde 

(além de acidentes de trabalho) 

Palestras referentes a saúde e combate ao uso de drogas 
durante a CIPA; palestra sobre ergonomia no trabalho 

presencial e remoto realizada on-line pelo YouTube 
Ação contínua 
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Insuficiência de ações de apoio e incentivo à capacitação 
e qualificação profissional dos servidores 

Reforço junto aos servidores da existência de capacitações 
oferecidas pela unidade central em diferentes áreas 

Encaminhamento de e-mails acerca dos cursos de 
capacitação a distância oferecidos pelo CPS 

1º e 2º semestres 
de 2022 

Necessidade de mais funcionários técnico-
administrativos 

Reforço junto aos departamentos competentes da necessidade 
de ampliação do quadro de funcionários técnico-

administrativos por meio de concurso público e reposição de 
vagas de cargos comissionados 

Solicitação de funcionários por meio do plano de 
desenvolvimento institucional (PDI); solicitação de 

abertura de concurso para auxiliares de docente junto à 
Unidade de Recursos Humanos; contato constante da 

Direção com os órgãos responsáveis pelas contratações 

1º e 2º semestres 
de 2022 

POTENCIALIDADES AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   

Excelência da atuação das diferentes frentes de gestão 
da Fatec Itaquera 

Manutenção das ações realizadas Busca constante pela melhoria contínua de processos Ação contínua 

Excelência da atuação dos órgãos colegiados da Fatec 
Itaquera 

Manutenção das ações realizadas 

Atuação regular da Congregação, Câmara de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, Núcleos Docentes Estruturantes, 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Comissão 
Própria de Avaliação e colegiados de curso e divulgação 

de suas ações 

Ação contínua 

Alto grau de comprometimento de professores e 
funcionários com a Fatec Itaquera 

Manutenção das ações realizadas; 
estímulo à participação nas atividades realizadas na Fatec, 

compartilhamento de ideias e decisões, escuta ativa e 
valorização dos profissionais da unidade 

Busca constante em manter o ambiente de trabalho sadio e 
oferecimento de suporte na realização de atividades, com 

especial atenção às aptidões e competências de cada 
profissional 

Ação contínua 

 

 O quinto e último quadro refere-se à infraestrutura. A versatilidade do Microsoft Teams aparece como ponto forte no quadro. As fraquezas 

referem-se à falta de ventiladores ou aparelhos de ar-condicionado, a problemas prediais e a necessidades de melhoria em laboratórios, 

equipamentos, oficinas e Internet. A atuação sobre essas fraquezas requer a ação de instâncias superiores do Centro Paula Souza. Há o 

compromisso da gestão da Fatec Itaquera de reforçar as solicitações já realizadas para que os problemas possam ser resolvidos. 
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EIXO 5: INFRAESTRUTURA  

FRAGILIDADES AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   

Ausência de sistemas de ventilação e ar-condicionado 
nas salas de aula e laboratórios 

Reforço junto aos departamentos responsáveis da relevância e 
urgência das solicitações já realizadas e comunicação da 

necessidade de verbas para a realização de reformas 
preventivas 

Manifestação de interesse na aquisição de ventiladores e 
aparelhos de ar-condicionado em resposta às consultas 

realizadas pela Unidade de Gestão Administrativa e 
Financeira do Centro Paula Souza 

1º e 2º semestres 
de 2022 

Problemas na estrutura e acabamento do prédio 

Reforço junto aos departamentos responsáveis da relevância e 
urgência das solicitações já realizadas e comunicação da 

necessidade de verbas para a realização de reformas 
preventivas 

Solicitação de melhorias por meio do plano de 
desenvolvimento institucional (PDI) e solicitação de 

reforma de telhado junto à Unidade de Infraestrutura e 
Unidade de Gestão Administrativa e Financeira 

1º e 2º semestres 
de 2022 

Necessidade de melhorias em laboratórios, 
equipamentos, oficinas e Internet 

Reforço junto aos departamentos responsáveis da 
necessidade de aumento da capacidade da rede da Internet; 
ações conjuntas envolvendo coordenadores, professores, 

auxiliares de docente e parceiros para melhorias dos 
laboratórios e oficinas 

Solicitação de aumento da capacidade da rede de Internet 
e aquisição de softwares atualizados; aprimoramento da 

gestão dos laboratórios e oficinas 

1º e 2º semestres 
de 2022 

POTENCIALIDADES AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   

Versatilidade do Microsoft Teams para atividades de 
ensino remoto 

A princípio, pretende-se manter o treinamento de alunos 
ingressantes para o uso da ferramenta para eventuais 

atividades didáticas 

Treinamentos para o uso do Microsoft Teams, divulgação 
de materiais explicativos e designação de docente para o 

oferecimento de suporte ao uso da ferramenta 

1º semestre de 
2022 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A Comissão Própria de Avaliação da Fatec Itaquera busca oferecer subsídios 

para o planejamento institucional e a tomada de decisões no sentido da melhoria 

contínua do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão. Atua, assim, como 

instrumento relevante para o corpo gestor da unidade. 

 Em 2021, houve consulta pública para o cargo de diretor na Fatec Itaquera, 

com a realização de debates e apresentações de planos de gestão. Os dados da 

avaliação institucional alimentaram os planos de gestão e os debates, tornando o 

processo mais rico e concreto. Ademais, os dados da avaliação institucional serviram 

de insumo para iniciativas variadas no âmbito da gestão e do ensino no sentido do 

aprimoramento constante. Aos poucos, observa-se a consolidação de uma cultura 

avaliativa na Fatec Itaquera, que fortalece não só a gestão, mas todas suas frentes 

de trabalho. 

 Os resultados apresentados neste relatório contemplam as 10 dimensões 

avaliativas do SINAES, tendo sido examinados e discutidos por diferentes setores da 

Fatec Itaquera. No início de 2022, os resultados serão divulgados e discutidos com 

professores, funcionários e estudantes, de modo a fortalecer a cultura e a consciência 

da avaliação institucional. 

 Os dados coletados, as análises e propostas servirão de referência para as 

avaliações institucionais subsequentes, a fim de evidenciar os avanços alcançados ao 

longo do tempo. 
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ANEXO 1 – Quadro 1 – Distribuição dos Dados da Pesquisa 

SETORES DADOS DOS DOCENTES DADOS DOS DISCENTES 
DADOS DO PESSOAL TECNICO-

ADMINISTRATIVO 

DIREÇÃO GERAL 

Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação 
Dimensão 1 - Missão e Plano de 
Desenvolvimento Institucional  
Dimensão 3 - Responsabilidade Social da 
Instituição 
Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade  
Dimensão 9 – Política de Atendimento aos 
Discentes 
Dimensão 5 – Políticas de Pessoal  
Dimensão 6 – Organização e Gestão Institucional  
Dimensão 7 – Infraestrutura Física  
 

Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação  
Dimensão 1 - Missão e Plano de 
Desenvolvimento Institucional  
Dimensão 3 - Responsabilidade Social da 
Instituição 
Dimensão 4 – Comunicação com a 
Sociedade  
Dimensão 9 – Política de Atendimento 
aos Discentes 
Dimensão 6 – Organização e Gestão 
Institucional  
Dimensão 7 – Infraestrutura Física  

Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação   
Dimensão 1 - Missão e Plano de 
Desenvolvimento Institucional  
Dimensão 3 - Responsabilidade Social 
da Instituição 
Dimensão 4 – Comunicação com a 
Sociedade  
 

DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA 

Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade  
Dimensão 5 – Políticas de Pessoal  
Dimensão 7 – Infraestrutura Física  
 

Dimensão 4 – Comunicação com a 
Sociedade  
Dimensão 7 – Infraestrutura Física  
 

Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação   
Dimensão 5 – Políticas de Pessoal  
Dimensão 6 – Organização e Gestão 
Institucional  
Dimensão 7 – Infraestrutura Física  

DIRETORIA 
ACADÊMICA 

Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade  
Dimensão 7 – Infraestrutura Física  
 

Dimensão 4 – Comunicação com a 
Sociedade  
 

Dimensão 4 – Comunicação com a 
Sociedade  
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COORDENAÇÃO 
DOS CURSOS 

Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação 
Dimensão 1 - Missão e Plano de 
Desenvolvimento Institucional 
Dimensão 2 – Ensino, Pesquisa e Extensão 
Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade 
Dimensão 9 – Política de Atendimento aos 
Discentes 
Dimensão 6 – Organização e Gestão Institucional 

Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação  
Dimensão 1 - Missão e Plano de 
Desenvolvimento Institucional  
Dimensão 2 – Ensino, Pesquisa e 
Extensão 
Dimensão 9 – Política de Atendimento 
aos Discentes 
Dimensão 6 – Organização e Gestão 
Institucional  

Dimensão 2 – Ensino, Pesquisa e 
Extensão 
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ANEXO 2 – Quadro 2 – Levantamento das Fragilidades e Potencialidades e Projeção das Ações Corretivas 

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

 
FRAGILIDADES 

  

AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS  PRAZOS   

    

    

    

    

    

 
POTENCIALIDADES 

 
AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   
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EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

FRAGILIDADES  AÇÕES PLANEJADAS AÇÕES REALIZADAS PRAZOS 

    

    

    

    

    

 
POTENCIALIDADES 

 
AÇÕES PLANEJADAS AÇÕES REALIZADAS PRAZOS 

    

    

    

    

    

 
 

 EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS  
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FRAGILIDADES 

  

AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS  PRAZOS   

    

    

    

    

    

 
POTENCIALIDADES 

 
AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   
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EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO  

FRAGILIDADES  AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS  PRAZOS   

    

    

    

    

    

 
POTENCIALIDADES 

 
AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   
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EIXO 5: INFRAESTRUTURA  

 
FRAGILIDADES 

  

AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS  PRAZOS   

    

    

    

    

    

 
POTENCIALIDADES 

 
AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   
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ANEXO 3 – Quadro 3 – Análise Comparativa dos Relatórios Parciais 2019/2020 e Análise Global 

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
 

AÇÕES 
PROPOSTAS NO 

RELATÓRIO DE 2019 
 
  

AÇÕES 
REALIZADAS 

 
 

AÇÕES PROPOSTAS 
NO RELATÓRIO DE 

2020 
 

AÇÕES 
REALIZADAS 

ANÁLISE GLOBAL E A CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

 
(   ) SIM 
(   ) NÃO  

 (   ) SIM 
(   ) NÃO  

 

 
(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 (   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 
(   ) SIM 
(   ) NÃO  

 (   ) SIM 
(   ) NÃO  

 

 
(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 (   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 
 

AÇÕES 
PROPOSTAS NO 

RELATÓRIO DE 2019 
 
  

AÇÕES 
REALIZADAS 

 
 

AÇÕES PROPOSTAS 
NO RELATÓRIO DE 

2020 
 

AÇÕES 
REALIZADAS 

ANÁLISE GLOBAL E A CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

 
(   ) SIM 
(   ) NÃO  

 (   ) SIM 
(   ) NÃO  

 

 
(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 (   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 
(   ) SIM 
(   ) NÃO  

 (   ) SIM 
(   ) NÃO  

 



95 
 

 

 

Relatório de Autoavaliação 

Institucional da Fatec - 2021

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 
 

AÇÕES 
PROPOSTAS NO 

RELATÓRIO DE 2019 
 
  

AÇÕES 
REALIZADAS 

 
 

AÇÕES PROPOSTAS 
NO RELATÓRIO DE 

2020 
 

AÇÕES 
REALIZADAS 

ANÁLISE GLOBAL E A CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

 
(   ) SIM 
(   ) NÃO  

 (   ) SIM 
(   ) NÃO  

 

 
(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 (   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 
(   ) SIM 
(   ) NÃO  

 (   ) SIM 
(   ) NÃO  

 

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 
 

AÇÕES 
PROPOSTAS NO 

RELATÓRIO DE 2019 
 
  

AÇÕES 
REALIZADAS 

 
 

AÇÕES PROPOSTAS 
NO RELATÓRIO DE 

2020 
 

AÇÕES 
REALIZADAS 

ANÁLISE GLOBAL E A CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

 
(   ) SIM 
(   ) NÃO  

 (   ) SIM 
(   ) NÃO  

 

 
(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 (   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 
(   ) SIM 
(   ) NÃO  

 (   ) SIM 
(   ) NÃO  
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EIXO 5: INFRAESTRUTURA 

 
 

AÇÕES PROPOSTAS 
NO RELATÓRIO DE 

2019 
 
  

AÇÕES 
REALIZADAS 

 
 

AÇÕES PROPOSTAS 
NO RELATÓRIO DE 

2020 
 

AÇÕES 
REALIZADAS 

ANÁLISE GLOBAL E A CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

 
(   ) SIM 
(   ) NÃO  

 (   ) SIM 
(   ) NÃO  

 

 
(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 (   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 
(   ) SIM 
(   ) NÃO  

 (   ) SIM 
(   ) NÃO  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


