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II.

Considerações Iniciais

Este Relatório refere-se ao segundo ano do segundo ciclo de autoavaliação institucional
referente ao Projeto de Avaliação Institucional 2015/2017 da Faculdade de Tecnologia
SENAI Conde José Vicente de Azevedo. Como resultado de um processo, ele é uma
construção coletiva. Suas raízes encontram-se na própria concepção da Faculdade, que
já embutia a proposta de um processo de avaliação institucional. Seu desenvolvimento e
conclusão como documento formal ocorrem com os debates e ajustes finais da CPA. Sua
finalidade, contudo, é integrar-se ao movimento vivo da Faculdade que se constrói a cada
dia.
O processo de autoavaliação responde ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES), instituído pela Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004. O Artigo 3º
desta Lei estabelece um prisma através do qual, pelo menos, dez dimensões obrigatórias
devem ser visualizadas, para a avaliação das instituições de ensino superior. Por outro
lado, a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) publicou,
ainda em 2004, as “Orientações gerais para o roteiro da autoavaliação das instituições”.
As Orientações definem, para cada dimensão do SINAES, os tópicos que devem integrar
os processos de avaliação interna de todas as instituições e os tópicos optativos, além de,
naturalmente, dispor sobre as linhas gerais conceituais e organizativas do processo de
avaliação.
Assim sendo, o processo de autoavaliação da Faculdade de Tecnologia SENAI Conde
José Vicente de Azevedo, para o ano de 2015, fundamentou-se em um projeto específico
para o período, inspirado nas Orientações da CONAES. Este projeto estabelece cinco
etapas:
Sensibilização e apresentação do projeto, Construção do Diagnóstico da
Faculdade, Sistematização e Análise dos Dados, Divulgação dos Resultados e
Coleta das Sugestões, Elaboração do Relatório Conclusivo.
No desenvolvimento dos trabalhos, contou-se com a colaboração de membros da CPA,
de outros docentes e profissionais técnico-administrativos da Faculdade, os quais
participaram de atividades, alinhadas às dimensões orientadoras, para coleta de opiniões
intermediárias e análise, difundindo as propostas e ações planejadas e realizadas no ano
de 2016, para a elaboração o Relatório sob a coordenação da CPA. Esta forma de
trabalho já experimentada pela Faculdade e intencionalmente planejada para envolver
diversos responsáveis em ações concretas no percurso do processo, além de instrutiva,
contribuiu para a manutenção da consciência da autoavaliação (forma superior de
avaliação), para todo o coletivo da Faculdade. A estrutura deste Relatório está baseada
na sugestão de roteiro aprovada pela CONAES e pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que dá origem, dentre outros aspectos,
em cada dimensão, às ações planejadas e realizadas, aos resultados alcançados e sua

forma de incorporação ao planejamento da gestão acadêmico-administrativa. Assim, o
desenvolvimento do Relatório foi organizado por dimensão, perfazendo um bloco com dez
partes. Em cada uma delas, um quadro da dimensão é composto por meio de narrativas,
descrições e análise.
A conexão estabelecida com as Orientações da CONAES, no tocante às dimensões da
avaliação institucional, é definida pelo conteúdo da dimensão, formando o quadro descrito
logo abaixo. Os tópicos obrigatórios, chamados de “Núcleo básico e comum” nas
Orientações, foram contemplados; o “Núcleo de temas optativos” das Orientações, com
os tópicos não obrigatórios, da mesma forma recebeu a abordagem apropriada,
considerando tudo o que era possível contemplar no período em avaliação, que
representa o percurso da Faculdade no ano de 2015. Assim, a introdução, as ações
planejadas e realizadas, os resultados e suas formas de incorporação contêm a
abordagem das potencialidades e fragilidades, de que faz referência a sugestão da
CONAES e, ao mesmo tempo, estão se reportando aos tópicos obrigatórios e optativos.
O SENAI de São Paulo baseia todo o seu processo de avaliação institucional em
programas que repousam em princípios institucionais, e abrangem todas as dimensões
propostas pelo SINAES. Na abordagem das dimensões, o Relatório frequentemente faz
referência aos procedimentos que fazem parte da nossa gestão dos processos de
educação profissional e numa tabela que integra o Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) da Faculdade. Esta tabela faz um cotejamento entre as dimensões e os processos
internos. Dessa maneira, a leitura permite identificar quais procedimentos internos se
reporta a abordagem de uma dimensão.
A construção do Relatório situou-se entre os múltiplos referenciais, externos e internos. O
documento foi produzido, representando a harmonização dos diversos referenciais no
cotidiano da Faculdade. A opção por um texto fluido, dentro de cada dimensão, sem mais
divisões intencionalmente criadas, tem a ver com a concepção que a Faculdade tem feito
do Relatório. A Faculdade utiliza este documento como uma ferramenta a mais para o seu
processo de construção institucional e, para tanto, ele precisa ser lido, discutido e
entendido por um número razoável de pessoas – alunos, docentes, outros funcionários e
outras pessoas da sociedade civil. Daí que, quanto mais ele mostrar fluidez e coerência
interna, mais perto de ajudar a Faculdade ele estará.

III.

Sobre o SENAI

O SENAI é uma agência educacional criada e mantida pela indústria, onde duas grandes
linhas de ação coexistem e se harmonizam:
- a primeira, caracterizada pela atenção com o jovem, considerado como educando e o
SENAI como agência de educação;
- a segunda, caracterizada pela preocupação em desenvolver recursos humanos para a
indústria, atuando o SENAI como agência de treinamento.
A peculiaridade do SENAI foi e continua sendo o estreito relacionamento com a indústria,
paralelo a uma total autonomia em relação ao Poder Público.
A interação SENAI-indústria baseia-se em dois princípios: participação e delegação. De
um lado, o empresariado, presente em todos os níveis do Sistema, encontra espaço para
propor diretrizes e manifestar necessidades emergentes; de outro lado, compete ao
SENAI traçar os caminhos e definir as formas adequadas de atendimento.
Órgãos Administrativos

Ao Departamento Nacional competem a coordenação da política e das diretrizes
determinadas pelo Conselho Nacional, a assistência técnica aos Departamentos
Regionais e a representação jurídica da Instituição. Aos Departamentos Regionais estão
reservadas todas as decisões relativas à ação no respectivo Estado, desde a seleção e
planejamento das linhas de atendimento a serem oferecidas, até a implantação de
escolas e unidades operacionais.
Os Departamentos Regionais têm uma diretoria regional, cujo titular é nomeado pelo
presidente do Conselho Nacional, mediante entendimento com o presidente do Conselho
Regional.
Embora vinculados ao Departamento Nacional — o qual fixa os objetivos gerais que
enquadram o Sistema nos planos nacionais de desenvolvimento — os Departamentos
Regionais mantêm sua estrutura organizacional de forma flexível, variando de acordo com
as necessidades regionais.
A Diretoria Regional do SENAI é a gestora administrativa e executiva da Entidade, ficando
a cargo do Diretor Regional, sob sua responsabilidade funcional, as resoluções emanadas
do Conselho Regional e os atos de gestão praticados no âmbito do Departamento
Regional, inclusive a autorização de despesas.

História do SENAI/SP

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial foi criado em 22 de janeiro de 1942, pelo
Decreto-Lei n.º 4.048, assinado pelo então Presidente da República, Getúlio Vargas. Era
um momento histórico marcante, no qual a indústria brasileira enfrentava as
circunstâncias da Segunda Guerra Mundial, que agravava a questão da demanda de mão
de obra qualificada.
O SENAI surgia como resultado de um longo fluxo de ações e esforços de implantação do
ensino industrial no Brasil, exatamente uma semana antes da Lei Orgânica do Ensino
Industrial.
O SENAI de São Paulo começou a funcionar em 28 de agosto de 1942, sob a direção do
engenheiro Roberto Mange, professor da Escola Politécnica de São Paulo que, desde a
década de 1920, vinha aperfeiçoando métodos de formação racional de trabalhadores.
Sua experiência mais significativa nesse campo deu-se no Centro Ferroviário de Ensino e
Seleção Profissional, fundado em 1934, que chegou a congregar a maior parte das
ferrovias paulistas.
Presidia a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) Roberto Simonsen
(de 30/01/1942 a 25/05/1948). O Conselho Regional era presidido por Oscar Rodrigues
Alves (29/09/1942 a 03/09/1947). Com o know-how adquirido, foram estruturados os
cursos do SENAI de São Paulo, com ênfase no preparo técnico do trabalhador sem,
contudo, descuidar-se da sua formação social, objetivando atender à demanda de
operários treinados pelos métodos racionais para desempenhar funções qualificadas nas
indústrias.
Assim foi definida a tarefa primordial da Instituição:
- organizar, para todas as indústrias, a formação sistemática dos aprendizes de ofício,
futuros operários industriais;
- elevar o nível de cultura geral, com noções tecnológicas dos trabalhadores menores,
destinados a atividades não qualificadas;
- cuidar do aperfeiçoamento dos operários já existentes.
Missão
Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de
tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria brasileira.
Visão
Consolidar-se como líder nacional em educação profissional e tecnológica e ser
reconhecido como indutor da inovação e da transferência de tecnologias para a indústria
brasileira, atuando com padrão internacional de excelência.

Princípios que norteiam as Ações do SENAI/SP
. Satisfação do Cliente
Os clientes, o aluno e a empresa são a razão da existência e do sucesso do SENAI/SP.
Os atributos que têm valor para o cliente, elevam sua satisfação e determinam sua
preferência constituem o foco do sistema de qualidade do SENAI/SP.
. Busca de Melhora Contínua
O modelo de gestão busca, de forma sistemática, a inovação e a melhora contínua de
todos os seus processos, o que permite a otimização constante da produtividade do
SENAI/SP e da qualidade de seus produtos e serviços.
. Valorização dos Recursos Humanos
O desenvolvimento e a incorporação de novas competências e habilidades dos
profissionais que formam o corpo técnico do SENAI/SP alavancam os processos de
melhora contínua dos produtos e serviços ofertados.
. Inovação Constante de Produtos e Serviços
Atento ao desenvolvimento das novas tecnologias que impulsionam a competitividade das
indústrias, o SENAI/SP moderniza seus ambientes de ensino, garantindo resposta rápida
às empresas, por meio da oferta de novos cursos e serviços.
. Construção de Parcerias
O SENAI/SP trabalha em estreito relacionamento com a indústria, buscando o intercâmbio
de conhecimento e experiências, com o objetivo de desenvolver e prover soluções para o
setor industrial. Os principais resultados dessa parceria são o desenvolvimento
tecnológico e a inserção de profissionais qualificados no mercado de trabalho.
. Comprometimento Social com a Formação Cidadã
Não basta a formação profissional de qualidade. O aluno formado pelo SENAI/SP leva em
sua bagagem valores que se constituem em diferencial importante para o seu sucesso no
mundo do trabalho. Ética, honestidade, perseverança na busca de objetivos e
responsabilidade são incutidos nos alunos por meio do comportamento e da atitude dos
educadores.
. Metodologia Educacional
Como as tecnologias industriais mudam constantemente, em consequência, os requisitos
e as competências requeridas para o desempenho profissional têm de ser ajustados a
essa realidade. Por isso, o SENAI/SP revisa continuamente os conceitos de qualificação,
bem como os currículos dos cursos que qualificam as pessoas.

IV.
V.
Sobre a Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de
Azevedo
Breve Histórico

A Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo está instalada nas
dependências da dependências da Escola SENAI Conde José Vicente de Azevedo.

A Escola SENAI Conde José Vicente de Azevedo é fruto de um convênio firmado entre a
Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga e o Departamento Regional do SENAI–
SP, no ano de 1963. O SENAI responsabilizou-se pela construção do prédio da Escola,
que foi criada para atender à demanda das indústrias da região e à formação de mão-deobra para o parque industrial instalado na região do Ipiranga, que compreendia indústrias
montadoras de veículos, de materiais elétricos e metalúrgicos.

Em razão da proximidade com a região do ABCD paulista, grande polo industrial, a Escola
iniciou, em 1968, o cursos de aprendizagem industrial nas ocupações Tapeçaria,
Mecânica Geral, Mecânica de Automóvel, Torneiro Mecânico, Ajustador Mecânico,
Eletricista e cursos noturnos nas ocupações Eletricistas, Marceneiro e Tapeceiro. A partir
dos anos 80, com a migração das indústrias da região, surge um novo campo de
formação proveniente da oferta de emprego para o setor terciário, o de prestação de
serviços.
A Diretoria Regional do SENAI-SP, atenta à necessidade de a Instituição adequar a
formação profissional às novas demandas do mercado, formulou, para esta Unidade
Escolar, avançados projetos com vistas à modernização de sua programação e
redirecionamento de sua vocação, originalmente voltada para a aprendizagem. Como a
Escola já atuava na área de manutenção de veículos e as indústrias automobilísticas
encontravam-se em plena fase de mudança tecnológica, a Escola buscou, no ano de
1984, empresas para desenvolver um sistema de parceria, que garantisse a atualização
tecnológica de equipamentos e de mão-de-obra para a cadeia automobilística.

A partir de 1995, a unidade passou a oferecer o Curso Técnico de Automobilística e a
partir de 2000 o curso técnico de Eletroeletrônica. A partir do início de 2006, graças ao
esforço da equipe e o apoio da Diretoria Regional do SENAI-SP, a escola iniciou um
consistente programa de atualização tecnológica, adaptação de seus ambientes de
ensino e manutenção predial.

Assim, atento às novas demandas surgidas no contexto de crescimento da economia e ao
rápido desenvolvimento industrial, a escola consolidou-se, expandiu e diversificou a oferta
de cursos de educação profissional.

E para aplicar o conhecimento acumulado em todos esses anos de existência da Escola
SENAI Conde José Vicente de Azevedo, O SENAI-SP está instalando a Faculdade de
Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo para atender com mão-de-obra
qualificada a indústria automotiva, para o avanço tecnológico que ela apresenta e para
oferecer à população curso superior de tecnologia de alta qualidade.
Convênios e Comodatos

As ações da unidade iniciadas na década de 80 no sentido de estabelecer parcerias com
empresas culminaram com a instalação de um Centro de Tecnologia Automotiva
inaugurado em 1993. As parcerias são firmadas mediantes assinaturas de contratos de
convênios e/ou comodatos, através dos quais as empresas disponibilizam a tecnologia e
a capacitação dos docentes e em contrapartida o SENAI estrutura cursos e programas de
treinamento empregando, para isso, a metodologia de ensino desenvolvida para a
educação profissional.

Atualmente a unidade mantém parceria com 46 empresas, incluindo fabricantes de
veículos, autopeças, equipamentos, materiais e insumos para o segmento de reparação
automotiva.

Inserção Regional

A área de abrangência considerada para a oferta do curso é Região Metropolitana de São
Paulo – RMSP. A Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo está
localizada na zona Sul da cidade, no bairro do Ipiranga com facilidade de acesso pelos
diversos meios de transporte às demais regiões da cidade e demais municípios da Região
Metropolitana de São Paulo, tais como os municípios do Grande ABC, Guarulhos, etc.
A Região Metropolitana de São Paulo – RMSP é atualmente a maior concentração urbana
do Brasil, sendo o município de São Paulo uma das cidades mais populosas do mundo.
Formada por 39 municípios, tem como núcleo central a capital do Estado e, ao seu redor,
o principal núcleo industrial do país – a região do ABCD. A população atual da região é de
cerca de 20 milhões de habitantes, correspondente a praticamente 50% da população do
Estado e a 10% da população brasileira. Vale ressaltar também que essa região responde
por aproximadamente 18% do PIB nacional.

VI.

Sobre o Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos

O Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos da Faculdade de Tecnologia
SENAI Conde José Vicente de Azevedo, planejado e ministrado de acordo com a
metodologia de formação com base em competências tem por objetivo habilitar
profissionais para desenvolver soluções tecnológicas e administrar processos de pósvenda na área automotiva e conduzir a manutenção em sistemas automotivos, de acordo
com normas técnicas, ambientais, de qualidade, saúde e segurança no trabalho,
buscando atender as necessidades e expectativas do cliente e a rentabilidade do negócio.

Além disso, o desenvolvimento do curso se dá sobre uma base apropriada de recursos
físicos e composta por salas, oficinas, laboratórios, biblioteca e outros ambientes. Tratase de infraestrutura propícia ao desenvolvimento das competências, com a tradicional
marca do SENAI na formação profissional. Esta marca forte está baseada na junção
correta entre teoria e prática, onde a prática profissional é vista como momento de
construção e ampliação do conhecimento. Também se dá por meio da reflexão, análise e
problematização e pela aceitação do conhecimento tácito, presente nas soluções criadas
no ato pedagógico, fruto da relação entre professor e aluno.

VII.

Sobre a Avaliação Institucional do SENAI-SP

A Proposta Educacional do SENAI/SP dispõe que nenhum sistema formativo alcança
suas finalidades se não estiver construído sobre um processo de avaliação contínua e
permanente, em todos os níveis, de modo a dar transparência aos seus objetivos,
desempenho e resultados, com a preocupação legítima de sustentar a eficiência desse
sistema.
Para legitimar o caráter pedagógico, transformador, formador de valores e diretrizes
institucionais do processo avaliativo, os princípios básicos que norteiam a avaliação
institucional do SENAI/SP, seja no planejamento, no levantamento de dados ou na
organização e desenvolvimento da proposta, são os seguintes:

. Transparência: todos os conteúdos, critérios e resultados da avaliação devem ter
absoluta visibilidade.
. Credibilidade: deve ter sustentação no reconhecimento político e competência dos
gestores e membros participantes do processo.
. Participação: a adesão deve ser voluntária e permitir o envolvimento de todos os
agentes dos diversos segmentos do processo de ensino e aprendizagem.
. Legitimidade: o processo avaliativo deve estar comprometido com a relevância social e
pedagógica, permitindo que a avaliação seja reconhecida e aprovada pela comunidade.
. Intencionalidade educativa: a avaliação deve ser desenvolvida como ação formativa,
participativa, compreendida e valorizada, objetivando a melhoria dos sujeitos e objetos
avaliados.
. Objetividade: todas as ações devem ser fundamentadas na praticidade e na construção
de critérios justos e processos contextualizados.
. Abrangência: as análises de aspectos parciais da avaliação devem convergir para uma
integração coerente, pelos referenciais estabelecidos com os projetos institucional e
pedagógico.
. Continuidade: haverá estímulo à cultura de avaliação integrada ao cotidiano, pela
continuidade, inclusive com melhora de capacitação dos que se envolverem nas
discussões, análises dos resultados e implementação de ações de melhoria.
Nesse sentido, o processo de avaliação institucional do SENAI/SP representa:
. Importante ferramenta na obtenção, sistematização e divulgação de dados para
subsidiar a tomada de decisões educacionais;
. Subsídio para implementação de processos de melhoria contínua da educação
profissional ministrada nas unidades da rede SENAI/SP;
. Compromisso com a qualidade da formação dos alunos para a cidadania, para o
trabalho e para o aperfeiçoamento contínuo;

. Prestação de contas para a sociedade, em geral, e para a comunidade empresarial, em
particular, da qualidade da educação profissional ministrada no SENAI/SP.
O SENAI/SP baseia todo o seu processo de avaliação institucional em três programas
que levam em conta os pressupostos anteriores e que compreendem todas as instâncias
das atividades educativas realizadas pela Instituição. Esses programas contemplam todas
as dimensões propostas pelo SINAES. Os programas são os seguintes:
A. Programa da qualidade da educação profissional, Implantado em 1998, com o
objetivo dotar as unidades de formação profissional do SENAI/SP de um Programa da
Qualidade com modernas práticas de gestão, comuns nas empresas de classe mundial.
B. Programa de Avaliação da Educação Profissional do SENAI/SP, denominado
internamente como PROVEI – projeto implantado em 2001, inicialmente para avaliar os
cursos técnicos, os cursos de aprendizagem industrial e fazer o acompanhamento de
egressos, posteriormente abrangendo, também, os cursos superiores de tecnologia.
Compreende análise profunda das competências desenvolvidas pelos alunos ao final do
curso, das condições oferecidas nas escolas para a realização do processo de ensino e
da opinião que estudantes, professores e gestores têm sobre as oportunidades de
melhoria.
C. Auditoria Educacional – órgão de assessoria da Diretoria Regional do SENAI/SP no
acompanhamento da ação educacional. Tendo como referência a legislação, as normas e
diretrizes educacionais internas e externas, objetiva garantir a eficácia e eficiência do
processo de ensino, bem como acompanhar e melhorar continuamente os serviços
educacionais prestados. Elabora pareceres referentes às auditorias educacionais
realizadas, relatando a apuração, caracterização de falhas, desvios e ineficiências, bem
como apontando soluções e alternativas, tendo como base a análise: da gestão escolar,
da proposta pedagógica, do plano escolar, dos planos de curso, da equipe escolar
(estrutura e funcionamento), da ação docente, dos indicadores da escola e das
instituições auxiliares.

VIII.

Desenvolvimento

Dimensão 1: A missão e o plano de desenvolvimento institucional
Introdução
Esta dimensão apresenta informações acerca do PDI da Faculdade de Tecnologia SENAI
Conde José Vicente de Azevedo e da Proposta Educacional do SENAI/SP, que contempla
o Projeto Pedagógico Institucional (PPI).
Essa Proposta Educacional configura-se como o documento de referência para orientação
e estruturação das propostas pedagógicas de todas as unidades da rede SENAI/SP, com
vistas ao cumprimento da missão. Assim, deve nortear a política educacional na
construção das bases da trajetória institucional, de larga e reconhecida experiência no
campo da formação profissional, e o atual contexto de desenvolvimento social e
econômico do país, em especial, os diretamente relacionados à educação, ao trabalho e à
tecnologia.
É inegável a interdependência entre trabalho, educação e tecnologia, a partir da
instalação da sociedade baseada na informação e no conhecimento. Observa-se, de um
lado, que os estudos sobre os impactos da tecnologia na sociedade revelam a exigência
de profissionais polivalentes, capazes de interagir em situações novas e em constante
mutação. De outro, verifica-se que há crescente tomada de consciência de que a
educação profissional, alicerçada em sólida educação básica, constitui veículo
insubstituível de integração ao mundo moderno, tanto das pessoas, na perspectiva de
emprego, de trabalho e de realização pessoal, quanto das empresas, que buscam, cada
vez mais, adaptar-se a contínuas mudanças, consubstanciadas por questões que se
relacionam com a dependência de condições externas, os custos do trabalho e do capital,
as preferências do consumidor e a existência de pessoal qualificado.
Esse conjunto, aliado aos paradigmas produtivos do contexto de globalização da
economia, incentiva a renovação das estruturas e práticas pedagógicas, no sentido de
melhor responder às necessidades atuais.
Faz-se imperativa, pois, uma formação mais adequada dos recursos humanos, que
favoreça a empregabilidade e possibilite transformar o conhecimento em ativo econômico
das empresas, com agregação de valores às pessoas que nela se inserem ou que dela se
beneficiam.
A proposta apontada é a de que a educação seja organizada em torno de quatro
aprendizagens fundamentais, a serem construídas ao longo da vida, constituindo-se nos
pilares do conhecimento:
(...) “aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a
fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar

e cooperar com os outros em todas as atividades humanas e, finalmente, aprender a ser,
via essencial que integra as três precedentes”.
Confirma-se, assim, que só o conhecimento e a habilidade do saber fazer não bastam.
Tão importante quanto eles, outros atributos, tais como maior capacidade de adaptação,
flexibilidade e versatilidade, compreensão mais ampla do processo produtivo, condições
de lidar com situações não rotineiras, tomar decisões, solucionar problemas, trabalhar em
equipe, avaliar resultados e operar com critérios de qualidade e indicadores de
desempenho, tornam-se, cada vez mais, essenciais.
Na busca de ideais de contribuição para o desenvolvimento industrial, não há como
desconsiderar os desafios de uma melhor atuação, perante as demandas do mercado de
trabalho e os anseios e necessidades das pessoas e da sociedade. E esses desafios,
aliados ao entendimento de que a educação profissional situa-se no ponto de
convergência dos três eixos anteriormente citados – a educação, o trabalho e a
tecnologia, deverão subsidiar o desenvolvimento das ações pedagógicas do SENAI/SP.
Nesse contexto geral, fundamenta-se a Missão do SENAI/SP: “Promover a educação
profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais,
contribuindo para elevar a competitividade da indústria brasileira”.
O SENAI/SP, no desenvolvimento da sua POLÍTICA DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE
e no cumprimento da sua MISSÃO, promove o contínuo aprimoramento dos serviços
educacionais e tecnológicos, direcionando esforços para:
. Atendimento à legislação aplicável aos seus processos e serviços.
. Preservação do meio ambiente por meio da prevenção à poluição e do uso consciente
de recursos.
. Manutenção de ambientes de trabalho adequados e seguros.
. Atendimento às necessidades e expectativas dos clientes.
. Desenvolvimento contínuo dos recursos humanos.
No PDI 2017/2021 da Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo
são descritas as suas finalidades e objetivos, amplamente divulgados aos docentes e
alunos. A Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo tem por
finalidades:
. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;
. Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em
setores profissionais, para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira,
além de colaborar na sua formação contínua;
. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento
da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver
o entendimento do homem e do meio em que vive;

. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de
outras formas de comunicação;
. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais
e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma
relação de reciprocidade;
. Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica da Instituição;
. Dar assistência técnica e tecnológica às empresas;
. Promover o intercâmbio educacional, científico e tecnológico entre instituições nacionais
e estrangeiras;
. Gerar e difundir informações tecnológicas.
São objetivos da Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo:
• Manter-se como referência de excelência no campo da educação profissional.
• Ampliar as oportunidades de acesso à educação profissional.
• Alinhar a oferta às demandas do mercado de trabalho.
• Ampliar a visibilidade da instituição junto à sociedade, divulgando rumos assumidos e
estreitando contatos com formadores de opinião.
• Promover a atualização tecnológica dos recursos humanos.
No PDI 2012/2016 da Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo
foram descritas as ações para a Implantação e o Desenvolvimento do Curso Superior de
Tecnologia em Sistemas Automotivos. Em novembro de 2011, obtivemos a autorização
do Ministério da Educação e em janeiro de 2012 iniciamos a 1ª Turma.
A seguir, é apresentado o conjunto de ações planejadas para o período de 2012 à 2014 e
realizadas:
• Implantar o Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos, organizando o
currículo por competência, com vistas ao reconhecimento do curso.
• Participar do programa de avaliação educacional, em consonância com o SINAES, de
modo a aferir a qualidade do ensino ministrado e propor ações de melhoria.
• Implantar, em parceria com a mantenedora, sistema integrado que desempenhe, entre
outras, as seguintes funções: manutenção de cadastro de clientes, processo seletivo de
alunos, controle acadêmico e acompanhamento da produção.
• Incrementar a capacitação do corpo docente na utilização de novas tecnologias
aplicadas à educação, bem como nas tecnologias exigidas pelo mundo do trabalho.
• Implantar o “Portal Educacional”

Dimensão 2: A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a
extensão e as respectivas formas de operacionalização, incluídos os
procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa,
de monitoria e demais modalidades.
O SENAI-SP atua nas seguintes modalidades de educação profissional: Aprendizagem
Industrial, Cursos Técnicos de Nível Médio, Educação Tecnológica (graduação e pósgraduação) e Formação Continuada.
No ensino superior o SENAI-SP segue as diretrizes
I. Responder à demanda comprovada da indústria, associada à ausência ou deficiência
de atendimento pelas redes públicas e privadas;
II. Não comprometer as ofertas de aprendizagem e de qualificação profissional de jovens
e adultos;
III. Estratégia preferencial de atendimento por meio de cursos superiores de tecnologia;
IV. A oferta de cursos superiores deve ser viabilizada mediante o aproveitamento da
capacidade instalada do SENAI, observadas as exigências específicas do projeto
pedagógico e da clientela desse nível de formação;
V. As parcerias com outras instituições de ensino superior devem ser consideradas
oportunas e convenientes, tendo em vista: o atendimento à demanda localizada e por
tempo determinado, a absorção e domínio das competências técnicas, administrativas e
pedagógicas relacionadas ao ensino superior, a realização de pesquisa acadêmica, tendo
o SENAI e a indústria como campo privilegiado para essa ação
VI. As parcerias devem ser adequadamente estudadas e negociadas no que se refere aos
custos, benefícios e responsabilidades.
O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos foi
concebido através de metodologia própria do SENAI, metodologia esta, de formação
profissional com base em competências. O Curso supracitado atende as diretrizes
curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação, no que se refere à
organização curricular. Quanto ao ensino, a preocupação da Faculdade de Tecnologia
SENAI Conde José Vicente de Azevedo é com a formação de profissionais capacitados e
preparados para enfrentar a realidade da vida e do mundo do trabalho.

Dessa forma, o norteador de toda ação pedagógica é as informações trazidas pelo mundo
do trabalho, em termos das competências requeridas pelo setor automotivo, numa visão
atual, bem como o contexto de trabalho em que esse profissional se insere, situando seu
âmbito de atuação, tal como apontado pelo Comitê Técnico Setorial.

Na concepção do Projeto Pedagógico do Curso buscou-se o alinhamento com as
estimativas de demanda por educação profissional tecnológica de nível superior, nas
vertentes econômica e social.

Conforme apontam as orientações do MEC, para subsidiar o desenvolvimento do modelo
de educação profissional preconizado pela legislação educacional, o desenvolvimento de
competências supõe a adoção de metodologias centradas no sujeito que aprende,
ancorando-se no planejamento sistemático das atividades pedagógicas pelos docentes,
em termos de atividades, desafios ou projetos para o exercício das competências
pretendidas.

Trabalhar nesta perspectiva remete para a adoção de uma prática pedagógica que:
privilegia metodologias ativas centradas no sujeito que aprende, com base em ações
desencadeadas por desafios, problemas e projetos; desloca o foco do trabalho
educacional do ensinar para o aprender, do que vai ser ensinado para o que é preciso
aprender no mundo contemporâneo e futuro; valoriza o docente no papel de facilitador e
mediador do processo de aprendizagem; visa formar alunos com autonomia, iniciativa,
proatividade, capazes de solucionar problemas, alcançar a metacognição, realizar
autoavaliação e, por consequência, conduzir sua autoformação e aperfeiçoamento;
enfatiza a importância do planejamento sistemático das atividades pedagógicas pelos
docentes em termos de atividades e projetos para o exercício das competências
pretendidas, bem como do processo de avaliação.

Dentre as finalidades da Faculdade encontra-se o incentivo ao trabalho de pesquisa e
investigação científica que tem se materializado por meio do Programa de Iniciação
Científica e elaboração de trabalhos acadêmicos denominados Projeto Integrador no
âmbito da disciplina Desenvolvimento de Produtos Automotivos e Desenvolvimento de
Projetos.

O Processo de Relacionamento com o Cliente contempla a avaliação dessa dimensão
proposta pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES.

Para orientar o desenvolvimento de atividades futuras, são coletados dados sobre as
necessidades e expectativas do cliente, bem como sua opinião sobre cursos e serviços
oferecidos. O tema abrange a avaliação dos seguintes itens: Satisfação do Cliente e
Reclamação do Cliente.

A autoavaliação da Faculdade é realizada, institucionalmente, de forma sistematizada, por
meio de três instrumentos – Sistema de Gestão da Qualidade; Programa de Avaliação da
Educação Profissional (PROVEI) e Auditoria Educacional – AUDI-E. Esses três
instrumentos combinados, cobrem todas as dimensões do SINAES.

Destacam-se ainda a implementação de diversas ações para oferecer melhores
condições de ensino e acesso ao curso como a ampliação do programa de bolsas (
inclusive com implementação de bolsas de iniciação científica) e a ampliação do
programa de financiamento estudantil.

As metodologias de ensino e aprendizagem têm sido baseadas na adoção de práticas
pedagógicas que privilegiem ações centradas no sujeito que aprende que ofereçam
desafios e situações que demande tomada de decisão e atitudes criativas e inovadoras. A
metodologia de formação com base em competências, na qual está baseada a grade do
curso superior, desloca o foco do trabalho educacional do “ensinar” para o “aprender”,
colocando o docente no papel de facilitador e mediador do processo, visando a formação
com autonomia, iniciativa, pró-atividade, capacidade solucionar problemas, realizar
autoavaliação e, por consequência, conduzir ao autodesenvolvimento.

As atividades de pesquisa são desenvolvidas como estratégia de ensino, como uma
importante forma de desenvolver as competências dos estudantes para a produção de
novos conhecimentos, para a melhoria dos processos e implementação de novas
tecnologias.

Ações previstas e realizadas:
- Orientação aos docentes contratados para a aplicação da metodologia de formação
profissional com base em competências.
- Orientação para elaboração dos planos de ensino, notas de aula, desenvolvimento das
aulas, avaliação do rendimento e recuperação, de acordo com a metodologia de formação
profissional com base em competências.
- Orientação aos docentes para uso do Portal Educacional, que disponibiliza ferramentas
de apoio às ações de planejamento, implementação, acompanhamento e avaliação do
ensino e da aprendizagem.
- Acompanhamento contínuo do desempenho acadêmico dos alunos para atender às
necessidades individuais.
- Elaboração e Aprovação do Projeto Pedagógico para implantação do Curso de Pósgraduação em Motores de Combustão Interna

Dimensão 3:

A responsabilidade

social

da

instituição, considerada

especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão
social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente,
da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.
A inclusão social, na forma de inclusão no mercado de trabalho citada anteriormente,
permeia todos os processos da Instituição, desde adequações que permitam a realização
da prova no processo seletivo até o provimento de vagas para pessoas portadoras de
deficiência. Para tal, no período de inscrição, o aluno declara sua deficiência para que
providências sejam tomadas para garantir sua participação no processo seletivo. Em
relação ao provimento de vagas, o SENAI/SP prioriza a contratação de pessoas
portadoras de deficiência, desde que comprovem, através do processo seletivo, terem os
requisitos necessários para o cargo almejado.
Quanto à infraestrutura, a Instituição visa promover uma gestão dos ambientes de
trabalho que exerça influência positiva na motivação, satisfação e desempenho das
pessoas.

Outra evidência do foco inclusivo da Instituição são as políticas voltadas à inclusão de
estudantes em situação econômica desfavorecida, tais como:
a) Programa de Financiamento Estudantil, destinado a alunos que comprovem possuir
renda familiar mensal per capita igual ou inferior a três salários mínimos.

b) Programa de Concessão de Descontos Financeiros e de Bolsas Parciais de
Estudos, destinado a alunos matriculados nos Cursos Superiores de Tecnologia. O
programa inclui três modalidades, que podem ser cumulativas:

1ª) desconto financeiro de 12% do total do valor semestral, no caso de pagamento à vista
no ato da matrícula, ou desconto financeiro de 2% do valor da mensalidade, desde que o
pagamento seja feito até 5 dias antes do prazo de vencimento;
2ª) bolsa parcial de estudos, correspondente a 20% do valor da mensalidade, ao aluno
que apresentar situação familiar que se caracterize pela renda per capita igual ou inferior
a 1,5 salário mínimo nacional, levando-se em conta o valor do IEF – Índice Econômico
Familiar calculado pelo total da renda familiar dividido pelo número de pessoas que
dependem dessa renda;
3ª) bolsa parcial de estudos, correspondente a 18% do valor da mensalidade, ao aluno
que se destacar pelo seu rendimento escolar (aproveitamento e assiduidade) no Curso

Superior de Tecnologia, que manifeste interesse, seja indicado pelo(s) docente(s) e
selecionado pelo Coordenador do curso para:
- apoiar a ação docente, por meio de tarefas exclusivamente relacionadas à monitoria,
para seu aprimoramento pessoal e profissional e dos demais alunos; ou
- desenvolver projeto de iniciação científica, em área relacionada ao Curso Superior de
Tecnologia que frequenta no SENAI/SP, aprovado previamente e acompanhado durante a
execução pelo(s) docente(s).

Para agregar novas competências e elevar o nível de escolaridade dos recursos humanos
da entidade SENAI/SP, são oferecidas bolsas de estudos destinadas a cursos de
graduação e pós-graduação.
Quanto a atividades institucionais em interação com setores sociais excluídos, a Unidade
promove campanhas de arrecadação de brinquedos e agasalhos, dentre outras,
destinadas a associações carentes do entorno. Além disso, destina seus resíduos da
coleta seletiva a uma cooperativa.

Dimensão 4: A comunicação com a sociedade
A comunicação com a sociedade tem por objetivo difundir informações de interesse
público, enfatizando a missão, os valores e os objetivos da Faculdade e é dirigida tanto à
comunidade interna como à externa. A comunicação interna tem por objetivo a interação
entre a administração e os diferentes setores acadêmicos e, no plano externo, a
comunicação favorece a visibilidade da Faculdade para a sociedade.
A informação entregue aos usuários da Instituição é completa, clara, atualizada e
frequente. Isso faz com que a imagem pública da Instituição, nos meios de comunicação
social, seja valorizada e percebida, por meio da qualidade dos produtos e serviços
ofertados, como fruto do esforço e da inteligência do seu quadro de pessoal,
comprometido com a educação.

Um dos objetivos da Faculdade é aprimorar permanentemente os fluxos de informação
entre os diversos setores da comunidade acadêmica, possibilitando a interação entre
docentes, discentes e pessoal técnico-administrativo. Para o público interno, são
produzidos materiais específicos e a divulgação é feita através da distribuição de cartazes
e folhetos para os alunos das turmas de cursos regulares e de cursos formação inicial e
continuada da Unidade. Também são afixados cartazes nos ambientes pedagógicos e
nas áreas de circulação da Faculdade. Eventos internos são realizados, tais como
palestras, minicursos e exposição de projetos desenvolvidos pelos alunos e pelo setor de

desenvolvimento tecnológico, com o objetivo de disseminar, adequar e difundir a
tecnologia e a informação.

A seguir, para melhor clareza, são apresentados as principais estruturas e recursos
próprios de comunicação com a sociedade de que a Faculdade dispôs no período em
avaliação.
a) Coordenadoria de Marketing e Eventos (CME)
A CME é o órgão da Administração Central, cujo objetivo é o de gerenciar a marca
SENAI/SP e definir padrões de comunicação institucional, utilizando técnicas escritas,
orais, audiovisuais e eletrônicas, colaborando, assim, com a construção da imagem e
identidade da Instituição.
b) Portal Educacional
O Portal Educacional do SENAI/SP foi concebido para que o aluno possa encontrar
materiais de estudo, acessar recursos da web, conversar com outros alunos, comunicarse com o professor, realizar atividades de interação com o professor e com os demais
alunos e gerenciar e avaliar seu processo de aprendizagem. Os professores têm à sua
disposição diversos recursos para criar e gerenciar aulas, propiciando aos alunos um
ambiente virtual de aprendizagem colaborativo.
c) Site da Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo
Em relação à comunicação externa, além das estratégias já descritas anteriormente, a
Faculdade mantém página eletrônica, no endereço www.sp.senai.br/automobilistica, na
qual divulga informações dos cursos que são por ela ministrados. A estrutura do sítio foi
planejada para facilitar o acesso às informações e permitir uma comunicação eficiente
com a comunidade. Considerando que a Internet é, hoje em dia, um dos mais utilizados
canais de comunicação da população estudantil, a Faculdade escolheu como política de
divulgação da informação, neste meio.
d) Site das Faculdades de Tecnologia do SENAI/SP
O SENAI/SP possui um sítio específico para suas Faculdades, no endereço
www.sp.senai.br/faculdades, no qual são apresentadas informações detalhadas sobre
todas as unidades e seus respectivos cursos. Trata-se de uma forma de dar unicidade na
divulgação das informações sobre a forma do SENAI/SP fazer a graduação tecnológica e,
com isso, aumentar as possibilidades de escolha dos interessados em relação aos cursos
e melhorar a qualidade dessa decisão quanto à formação profissional.

No site central das Faculdades é possível, também, fazer a inscrição para o processo
seletivo e acompanhar todas as fases do processo.
e) Correio Eletrônico (e-mail)
O correio eletrônico (e-mail) é uma ferramenta de comunicação direta entre a diretoria e
os funcionários, professores e alunos. Por meio dele são enviados comunicados de
natureza administrativa, acadêmica ou comunitária. O correio eletrônico também é
utilizado pela comunidade para obtenção de esclarecimentos e informações.

f) Atendimento telefônico
Na Faculdade é feito o atendimento telefônico, que proporciona as informações básicas
sobre o Curso, por meio de telefonistas e do pessoal da Secretaria Acadêmica.
Informações técnicas e pedagógicas também são proporcionadas via telefone, quando a
chamada é feita para a Faculdade.
Nesse caso, a ligação é redirecionada para a coordenação.
O SENAI/SP possui um serviço centralizado de atendimento a chamadas telefônicas para
prestar informações sobre todas as unidades e serviços do SENAI de São Paulo, inclusive
para as Faculdades. Em épocas de inscrições aos processos seletivos, a equipe dessa
Central é reforçada para melhor atender à população e, com isso, ampliar as condições
de acesso aos Cursos Superiores. O número da Central de Chamadas Telefônicas – 11
3528 2000 – é amplamente divulgado e disponibilizado, inclusive, para reclamações.
g) Tratamento das reclamações e sugestões de clientes
Existe um endereço de correio eletrônico, faleconosco@sesisenaisp.org.br, que pode ser
utilizado para isto e, inclusive, para formalizar reclamações.
Nos cinco semestres decorridos desde o início do curso, não houve registro de
reclamações de clientes. Esse fato, em grande parte, deve-se ao acompanhamento
contínuo do curso por parte de seu coordenador, que busca estar sempre próximo aos
alunos e docentes, antevendo e interagindo com esses atores do processo de forma a
evitar situações indesejáveis que possam gerar a insatisfação dos clientes. Aproveitando
a oportunidade, ressaltamos os principais canais de realimentação dos clientes previstos
pela Instituição, quer sejam reclamações ou sugestões:
. Serviço “Fale Conosco” via telefone ou e-mail;
. Funcionários da secretaria, ou da Equipe Escolar;
. Encontro discente; e
. Ouvidoria.
Se a contribuição for dada pelo serviço “Fale Conosco”, ela será registrada no Sistema de
Gestão e Aperfeiçoamento de Processos, sendo tratada independentemente de ser

procedente ou não. Quando a informação for colhida pelos funcionários da Unidade,
primeiro é feita uma análise para que seja ou não registrada no SGAP, evitando registros
inconsistentes, que não agregariam valor aos processos de gestão da Faculdade. Essa
análise sempre é feita pela pessoa responsável pelo processo envolvido na declaração do
cliente.
Caso seja considerada improcedente, o responsável informa o fato ao cliente, explicando
a análise e buscando, sempre que possível, o consenso. Caso seja considerada
procedente, é iniciado o processo de tratamento da informação e, se necessário, é feito o
seu registro no SGAP.
Novamente, serão privilegiados os registros de ações que demandem desdobramento em
mais ações, mudanças de processos, ou que, de alguma forma, venham a causar um
maior impacto na gestão dos serviços na Unidade.
Para comunicação com a Faculdade os alunos ainda podem ligar para o telefone (11)
2066- 1988, e-mail: apescolar113@sp.senai.br ou ainda serem atendidos pessoalmente.
h) Regimento da Faculdade e Projeto Pedagógico
Dois documentos referenciais são o Regimento da Faculdade e o Projeto Pedagógico do
Curso. O Regimento encontra-se à disposição no sítio da Faculdade na Internet, assim
como excertos do Projeto Pedagógico, inclusive as ementas das unidades curriculares.
A par das principais estruturas e recursos próprios de comunicação com a sociedade, a
Faculdade possui procedimentos de gestão que garantem a qualidade dos serviços de
educação profissional. Um deles diz respeito ao relacionamento com o cliente. Serve para
orientar o desenvolvimento de atividades futuras, por meio da coleta de dados sobre as
necessidades e expectativas do cliente, bem como sua opinião sobre cursos e serviços
oferecidos. O tema abrange a avaliação dos seguintes itens:
Itens avaliados Instrumentos de avaliação e coleta de dados
. Satisfação do cliente
. Reclamação do cliente
. Avaliação de satisfação (empresa e participante)
Campanha Vestibular
Síntese das ações implementadas semestralmente
1. E.Marketing da Escola para representantes de empresa
Envio de E.Marketing, 4 vezes para o cerca de 600 cadastros de representantes de
empresas, incluindo diretores e gerentes da área de pós-venda das principais
montadoras, que replicaram aos gerentes das respectivas concessionárias de veículos
cujos funcionários são o público alvo para o curso.

2. Entrega de Panfletos para os visitantes da Semana Tecnológica e Mundo
SENAI.
A Semana Tecnológica – Automotiva e Eletroeletrônica ocorre paralelamente ao evento
Mundo SENAI. Nesse período serão distribuídos aos visitantes 5.000 panfletos sobre o
Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos aos visitantes.
3. E.Marketing da Escola para cadastro de alunos dos Cursos de Formação Inicial e
Continuada
Mailing com mais de 42.000 cadastros de alunos dos Cursos de Formação Inicial e
Continuada, a ser enviado quatro vezes.
4. E.Marketing da Escola para cadastro de Ex-alunos dos Cursos de Aprendizagem
e Curso Técnico
Mailing com mais de 300 cadastros de alunos dos Cursos de Aprendizagem Industrial e
Cursos Técnicos.
5. Site do Jornal Oficina Brasil – www.oficinabrasil.com.br
Divulgação sobre a oferta do curso e período de inscrição no site do Jornal Oficina Brasil,
uma das principais mídias especializadas no segmento automotivo.
Número de acessos/dia: 6.000
Período de exposição no site: 65 dias
6. Site da Revista o Mecânico – www.omecanico.com.br
Divulgação sobre a oferta do curso e período de inscrição no site da Revista “O
Mecânico”, especializada no segmento automotivo, dirigida ao profissional da reparação
veicular e outros prestadores de serviços no segmento automotivo.
Número de acessos/dia: 7.000
Período de exposição no site: 65 dias
7. News Letter da Revista O Mecânico
Envio de News Letter referente à abertura do período de inscrições, por meio da Revista
“O Mecânico”.
Número de Cadastros enviados/dia: 30.000
Número de envios: 1
8. Informativo SINDIREPA – Sindicato da Indústria da Reparação Automotiva

Publicação de um Boletim Informativo pelo SINDIREPA-SP possibilitando a divulgação
das informações relativas ao curso às oficinas de reparação independente associadas ao
Sindicato.
Número de cadastros enviados: 2.000
Número de envios: 2
9. News Letter SINDIREPA – Sindicato da Indústria da Reparação Automotiva
Envio de News Letter à lista de contatos do SINDIREPA-SP
Número de cadastros enviados: 2.000
10. E.Marketing SINDIREPA – Sindicato da Indústria da Reparação Automotiva
Envio de E.Marketing à lista de contatos do SINDIREPA-SP
Número de cadastros enviados: 1.800
11. Site da Escola
Média de Acessos/dia: 3.030
Período de divulgação: 65 dias

12. Filipetas
Distribuição de 15.000 filipetas aos alunos da unidade durante o período das inscrições
13. Cartazes
Fixação de 80 cartazes nos ambientes da unidade, distribuição de cartazes e filipetas na
Unidade e 535 cartazes com filipetas para empresas que atuam na área automotiva
também da RMGSP.
14. Contato com candidatos
Envio de e.mail semanalmente para candidatos cujas inscrições estejam pendentes

15. Inserção da informação sobre o período de inscrição nos processos de alunos
de FIC
Inserção das informações sobre o processo seletivo do Curso Superior na apresentação
utilizada no acolhimento dos alunos dos Cursos de Formação Inicial e Continuada
16. Faixa
Fixação de faixa com informações sobre o período de inscrições no pátio principal da
unidade.

17. Redes Sociais
Replicações periódicas das mensagens referentes ao período de inscrições e links para o
site de inscrições nas principais redes sociais (facebook e twitter).

Dimensão 5: As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do
corpo

técnico-administrativo,

seu

aperfeiçoamento,

desenvolvimento

profissional e suas condições de trabalho
Apresentamos

nessa

dimensão

as

políticas

de

contratação,

remuneração

e

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

- Diretrizes para o Provimento de Vagas.
- Manual de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos.
- Procedimento para Avaliação de Programas de Treinamento e Desenvolvimento.
- Resolução RE-19/09 que institui o Programa de Bolsas de Estudos em Curso Superior
do SENAI/SP.
- Plano de Remuneração e Evolução Profissional (PREP).
O PREP é o instrumento que ordena as oportunidades de crescimento profissional, por
meio de normas e regras para todas as situações relacionadas com mudança de cargo e
de salário dos funcionários do SENAI/SP e que abrange toda a estrutura hierárquica,
exceto cargos de gestão, tendo sido elaborado com as seguintes finalidades:
- criar padrões e critérios para que o funcionário possa obter crescimento profissional;
- possibilitar reconhecimento ao funcionário em função do desempenho apresentado;
- reconhecer o esforço do funcionário na busca de ações de desenvolvimento e de
capacitação profissional;
- criar uma política de recursos humanos capaz de conduzir de forma eficaz o
comprometimento do funcionário com os resultados do seu trabalho;
- reconhecer a contribuição de cada funcionário para melhorar continuamente os
resultados.
Para cada cargo foi criado um Perfil Ocupacional contendo, além das atribuições, todos
os requisitos de escolaridade, experiência e conhecimentos, necessários para ingresso no
SENAI/SP e para acesso a cargos mais altos.
Cada cargo foi planejado de modo a ter sua própria carreira, permitindo ao funcionário
evoluir profissionalmente sem necessidade de movimentação para cargo mais alto; no
entanto, o funcionário também pode, quando do surgimento de uma vaga para cargo mais

alto, desde que atenda aos requisitos exigidos, candidatar-se para ocupá-la, inscrevendose e participando de processo seletivo interno.
O Programa de Bolsas de Estudos em Curso Superior do SENAI/SP, sob a coordenação
da DRH, foi criado com os seguintes objetivos:
- proporcionar condições para que os funcionários possam frequentar cursos superiores
promovidos pela própria Instituição;
- possibilitar a qualificação de funcionários em cursos de graduação e de pós-graduação a
fim de elevar o desempenho desses profissionais e, consequentemente, propiciar
condições para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo SENAI/SP.
A Política de Qualificação Profissional apresentada no PDI da Faculdade está
regulamentada pelo Manual de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos.
Este manual visa orientar a elaboração do PDP do SENAI/SP, envolvendo todas as
Unidades Operacionais e órgãos da Administração Central em programas de Qualificação
Profissional e Treinamentos. Esses programas visam preparar ou desenvolver recursos
humanos para o exercício de uma função ou execução das atividades que caracterizam
um posto de trabalho, com participação presencial ou a distância, utilizando-se de
estratégias como: curso, seminário/palestra, congresso, estágio, workshop, visita técnica
e feiras. Na elaboração do PDP da Unidade são levados em consideração os indicadores
de desempenho com suas respectivas metas para o ano corrente e o Levantamento de
Necessidades de Treinamento (LNT) conforme aplicabilidade no perfil ocupacional do
funcionário.
O Procedimento para Avaliação de Programas de Treinamento e Desenvolvimento do
SENAI/SP orienta sobre a avaliação dos programas realizados para os funcionários,
composta por:
- Avaliação de Satisfação do Treinamento, que determina o índice de satisfação dos
treinandos em relação a um programa de treinamento;
- Avaliação de Aplicabilidade, que permite apurar os conteúdos programáticos aplicados,
no exercício das atividades do treinando.
O documento “Diretrizes para o Provimento de Vagas” assegura a lotação por
profissionais habilitados e que atendam aos objetivos do SENAI/SP. São adotados os
seguintes processos:
- Movimentação Funcional: por alteração de jornada, alteração de área de atuação,
alteração de componente curricular e alteração do órgão de lotação; por reaproveitamento
interno; por transferência de local de trabalho e reversão de cargo.
- Processo Seletivo: externo e/ou interno e por aproveitamento de cadastro reserva
oriundo de processos seletivos anteriores.
Para a melhoria da qualidade de vida dos funcionários alguns procedimentos foram
estruturados pela DRH:

- Procedimento para Elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO): – Estabelece uma sistematização de ações que visam à identificação precoce
do comprometimento da saúde dos funcionários, contribuindo para a minimização e o
controle dos riscos presentes nos ambientes de trabalho, por meio de acompanhamento
do Médico do Trabalho.
- Procedimento para Elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA): Estabelece uma sistematização de ações que visam à identificação precoce, a
avaliação e o controle dos riscos presentes nos ambientes de trabalho que podem levar
ao comprometimento da saúde dos trabalhadores, contribuindo para a minimização dos
riscos de agravo à saúde para os empregados do SENAI/SP e para terceiros que nele
venham a desenvolver suas atividades. Estabelece, ainda, ações preventivas de controle
no ambiente laboral que contribuam para os objetivos da gestão ambiental,
proporcionando a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e, em consequência,
do desempenho geral dos serviços prestados, com reflexos positivos sobre a qualidade
do ensino ou produto.
- Procedimento para Elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP): – É o
documento histórico-laboral individual, do trabalhador que presta serviço à empresa,
destinado a prestar informações ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS),
relativas à efetiva exposição a agentes nocivos que, entre outras informações, registra
dados administrativos, atividades desenvolvidas, registros ambientais com base no Laudo
Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), no PPRA, e nos resultados de
monitoração biológica com base no PCMSO.
- Procedimento para Registro e Elaboração de Estatísticas de Acidentes do Trabalho:
Estabelece critérios para o preenchimento dos formulários de comunicação e estatística
de acidentes do trabalho, garantindo o registro dos fatos fundamentais relacionados com
os mesmos, de modo a proporcionar meios de orientação aos esforços prevencionistas.
Indica as medidas corretivas específicas, fazendo referência às falhas ou aos meios de
correção das condições ou circunstâncias que culminaram no acidente.
Em 2011 o SENAI/SP estabeleceu o seu Código de Ética, ao qual os colaboradores se
submetem, que preconiza, dentre outros, tratamento digno para o colaborador e a
preservação de um bom ambiente de trabalho, caracterizado por posturas de ativa
cooperação, diligência e respeito mútuo entre os colaboradores.
Ações planejadas
No contexto desta dimensão, foram planejadas e realizadas as seguintes ações para o
ano de período de 2012 à 2014:
. Realizar treinamentos para funcionários, de acordo com o Plano de Desenvolvimento
Pessoal (PDP).

Dimensão 6: Organização e gestão da instituição, especialmente o
funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e
autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos
da comunidade universitária nos processos decisórios.
Introdução
A Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo é um
estabelecimento de ensino mantido pelo Departamento Regional de São Paulo do SENAI.
Rege-se pela legislação federal pertinente, pelo Regimento do SENAI, aprovado pelo
Decreto Federal n.º 494 de 10/01/62, e pelo Regimento da própria Faculdade. Está
inserida na estrutura organizacional do SENAI – Departamento Regional de São Paulo e
mantém com as demais Faculdades e órgãos do SENAI/SP relações harmônicas
permanentes, visando ao pleno atendimento de suas finalidades.
Na Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo, a gestão dos
processos educacionais tem como objetivo buscar a satisfação dos alunos e assegurar a
melhoria contínua dos cursos ofertados. Nesse contexto, a gestão se desenvolve com
base na articulação de seis grandes temas sobre os quais diversos procedimentos
sujeitos a essa gestão são planejados, executados, monitorados, analisados criticamente
e aprimorados continuamente. Esse ciclo de melhoria contínua dos processos ocorre por
meio da análise crítica dos dados obtidos na fase de monitoração. A partir desta análise
são estabelecidos planos de ação focados nas oportunidades de melhoria detectadas nos
processos.

Os processos investigados no sistema de gestão são os seguintes:
. Relacionamento com o cliente.
. Planejamento e acompanhamento de produção e execução do orçamento.
. Gestão de recursos humanos.
. Gestão de ambientes de ensino.
. Aquisição de materiais e serviços.
. Planejamento e desenvolvimento da educação profissional.

A análise crítica, anteriormente referenciada, de um determinado período, dá origem a
ações específicas para o próximo período, com estabelecimento de metas, variáveis de
controle e variáveis auxiliares por áreas sendo elas: educação, tecnologia, qualidade,
meio ambiente, recursos humanos, saúde e segurança, infraestrutura, relacionamento
com o cliente, convênios e contratos e financeiro e produção.
Outro elemento constituinte do processo interno de planejamento da Unidade é o Plano
Escolar, documento institucional que detalha as principais estratégias para os cursos
regulares, incluindo o Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos. O Plano

Escolar apresenta proposta para o processo seletivo de alunos, avaliação do rendimento
escolar, recuperação contínua, atividades complementares e aprimoramento do processo
pedagógico. Esta ferramenta de planejamento explora, ainda, as formas de integração
com a comunidade, empresas, famílias e com os alunos e o desenvolvimento de pessoal.
É importante ressaltar que os elementos de planejamento acima citados constituem-se
em momentos de desdobramento do PDI.
De acordo com o seu Regimento, a Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente
de Azevedo possui, na sua administração superior, como órgão executivo, a Direção e,
como órgãos consultivos, o Conselho Consultivo, Conselho Técnico-Pedagógico e o NDE.
Conta, também, com órgãos de apoio acadêmico e de serviços administrativos compostos
da Coordenação Técnica e Pedagógica, da Secretaria Acadêmica e da Biblioteca.

Na constituição do Conselho Consultivo temos:
Diretor, seu presidente nato;
. Coordenador Pedagógico;
. Coordenador Técnico do Curso;
. Dois Docentes representantes do curso;
. Um representante dos alunos;
. Um representante da comunidade.

Na constituição do Conselho Técnico-Pedagógico temos:
. Coordenador Pedagógico, seu presidente nato;
. Coordenador Técnico do curso;
. Todos os Docentes do curso.

Na constituição do NDE temos:
. Coordenador Técnico, seu presidente nato;
. Cinco docentes mais representativos e atuantes do corpo docente.

O organograma demonstra as relações de subordinação e vinculação da estrutura
organizacional da Faculdade. O exercício da liderança é componente essencial para o
pleno funcionamento de qualquer grupo humano, também da comunidade universitária
que, podemos assegurar, é uma escola de liderança. Sendo assim, a gestão acadêmica
inclui responsabilidades de natureza política, técnica e burocrática.
Levando em conta o período em perspectiva nesta autoavaliação, no contexto desta
dimensão realizadas as seguintes ações:

. Constituição do Conselho Consultivo.

. Constituição do Conselho Técnico-Pedagógico.
. Constituição do NDE.
. Constituição da CPA.

Todas as ações foram realizadas de forma satisfatória. Os colegiados foram constituídos
e seus respectivos regimentos elaborados.
Síntese dos Resultados das Variáveis de Controle

Os resultados dessas variáveis são utilizados como referenciais para a adoção de
planos de ação, tanto nas avaliações internas da Comissão Própria de Avaliação,
quanto nos processo de gestão da IES.
A seguir, a série histórica desses resultados, desde o primeiro ano de criação da
Faculdade;
Aproveitamento Médio Escolar

O gráfico a seguir mostra os resultados para a variável de controle Aproveitamento Médio
Escolar desde o primeiro semestre de implantação do curso. A média obtida no último
período foi de 72,45. Ou seja, 12,55 pontos abaixo da meta que era de 85 pontos. As
estratégias adotadas na fase de implantação para alcance dessa meta incluem a
orientação aos docentes quanto a importância da análise dos resultados dos instrumentos
de avaliação com o objetivo de identificar eventuais necessidades de adequações.

Ações
1. Orientação aos docentes para análise dos instrumentos de avaliação. Responsável:
Coordenador CS;
2. Revisão dos instrumentos de avaliação. Responsável: Docente CS

Frequência Média Escolar

A variável de controle frequência média escolar vem se mantendo em torno da média de
88 pontos percentuais desde o início da implantação do curso. Foi realizado o
levantamento das principais causas do baixo índice de frequência dos alunos, dentre as
quais se destacam às dificuldades de deslocamento para o aluno chegar à unidade
escolar, problemas financeiros e a falta de interesse durante a aula. É fundamental a
apresentação desses resultados aos professores visando uma reflexão sobre as
estratégias de estímulos aos alunos para maior frequência às aulas. Outra ação é a
abordagem desse tema com maior ênfase no processo de acolhimento dos alunos,
visando a conscientização para a importância da frequência máxima nas aulas sua
relação com o aproveitamento escolar.

Ações:
1. Conscientização dos docentes sobre a importância dos resultados das variáveis de
controle. Responsável: Coordenador CS;

2. Inclusão do tema “Conscientização dos alunos sobre o monitoramento das variáveis de
controle” no processo de acolhimento dos alunos. Responsável: Coordenador CS.

Taxa de Permanência no Período

No primeiro semestre de 2012, dos 40 alunos matriculados, houve 5 evasões resultando
em 87,5% na Taxa de Permanência. Já no 2º semestre observou-se uma melhora nesse
indicador de forma que, dos 72 alunos matriculados, houve 7 evasões, resultando em
90% na Taxa de Permanência. Embora tenha havido uma melhora, a meta de 97% não
foi alcançada.
Desde a fase inicial da implantação do Curso Superior, a faculdade adotou o
procedimento de encaminhar todo aluno que tenha procurado a secretaria com objetivo
de cancelar sua matrícula à coordenação do curso. Nesses atendimentos procurar-se
estimular o aluno a continuar seus estudos e entender os motivos da evasão. Em vários
casos, observou-se que os alunos desistem devido à expectativa do aluno ser diferente
do que efetivamente o curso proporciona.

Em função do exposto, o alinhamento das expectativas dos alunos no momento do
acolhimento será mais direcionado as capacidades técnicas a serem desenvolvidas no
curso visando o alcance da competência geral definida no perfil profissional do Tecnólogo
em Sistemas Automotivos.
Ações:
1. Divulgação do Catálogo do Curso Superior no website da unidade. Responsável:
Coordenador CS;
2. Apresentação do objetivo de cada componente curricular no início do semestre.
Responsável: Docente do CS.

Promoção Escolar

Os resultados da variável de controle Promoção Escolar estão diretamente relacionados
com as variáveis Aproveitamento Médio Escolar e Frequência Média Escolar. No 1º
semestre de 2012, dos 40 alunos matriculados, 32 foram promovidos, 3 foram retidos e 5
evadidos, resultando em uma Taxa de Promoção Escolar de 80%. No 2º semestre de
2012, dos 72 alunos matriculados, foram promovidos 61 alunos, resultando em uma Taxa
de Promoção de 96,92. O resultado vem se mostrando satisfatório considerando a média
dos últimos anos. Com as ações propostas para melhoria da Taxa de Frequência e
Aproveitamento Médio Escolar, espera-se continuar melhorando os resultados dessa
variável de controle também.

Média de Satisfação dos Participantes

O gráfico a seguir apresenta o resultado para a variável de controle Média de Satisfação
dos Participantes. Foi realizada a estratificação e observou-se que os itens que mais
impactaram nesse resultado foram: adequação dos livros e dos textos ao conteúdo das
disciplinas, objetividade e clareza do docente na exposição do conteúdo e esclarecimento
de dúvidas e conteúdos ministrados e coerência com o plano de ensino das disciplinas.
Foram tomadas algumas medidas, dentre elas a substituição de dois docentes que não se
adaptaram à metodologia de ensino, principalmente no quesito planejamento das aulas.
Vale ressaltar que há um paradigma nessa situação, pois boa parte dos alunos do curso
superior é oriunda dos Cursos de Aprendizagem e Cursos Técnicos e está habituada à

utilização de apostilas. Considerando que no Curso Superior, a estratégia é a adoção de
livros visando estimular o aluno a desenvolver a capacidade de pesquisa e senso crítico,
é natural que haja um desconforto e insatisfação nessa fase de mudança cultural.
Também reconhecemos que em determinadas áreas do conhecimento, sobretudo nos
assuntos específicos da área automotiva, há escassez de publicações técnicas nacionais.

Outra variável que vem apresentando uma sensível evolução é a Taxa de Colocação de
Alunos em Estágio. Por meio da coordenação de estágio, a Faculdade também vem
atuando no sentido aproximar os alunos e as empresas, tanto para colocação em
estágios, como em vagas de emprego, cumprindo assim, um importante papel social.

Sabendo que essa situação é semelhante na maioria das faculdades do SENAI-SP, a
partir da criação da Editora SENA-SP, várias estratégias foram adotadas pela instituição
para estimular os professores para publicação de livros que possam também ser
adotados no Curso Superior. Considerando que esse é um trabalho de médio e longo

prazo, os professores serão orientados a organizar os conteúdos das suas aulas em
apresentações e notas de aula que possam ser disponibilizados aos alunos por meio do
portal educacional.
Ação:
1. Elaboração de material de apoio às aulas. Responsável: Docente CS.

Dimensão 7: Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa,
biblioteca, recursos de informação e comunicação
Para o desenvolvimento dos Cursos foram utilizados, nos ambientes de ensino,
equipamentos, materiais permanentes e de consumo, necessários e suficientes para a
realização das atividades, em quantidades que asseguraram a participação ativa de todos
os alunos. A Faculdade segue diretrizes definidas no Sistema de Gestão da Qualidade,
visando garantir a adequação dos ambientes de ensino para desenvolvimento dos cursos,
no sentido de permitir o planejamento, a preparação, a execução das atividades e o
atendimento às normas técnicas vigentes de preservação ambiental, de higiene e
segurança no trabalho. Entre os procedimentos que regem a gestão dos ambientes de
ensino, podemos citar:
. Manual de orientação para projeto de oficinas e laboratórios para ensino.
. Orientação para manutenção de oficinas, laboratórios, infraestrutura e equipamentos de
informática.
. Orientações para recebimento de máquinas e equipamentos.
. Orientações para inspeção técnica de máquinas e equipamentos.
. Procedimento para elaboração do PPRA.
. Orientações relativas ao meio ambiente.
Conforme detalhado no “item 5 – Infraestrutura” do PDI, a Unidade possui e fez uso dos
seus recursos de forma a garantir que os alunos vivenciassem os conhecimentos obtidos
ao longo do semestre, permitindo a preparação e execução dos trabalhos práticos e
oferecendo condições para que eles realizassem o estudo das tarefas através da análise
das informações tecnológicas, das operações e dos procedimentos de segurança, sempre
com o acompanhamento do docente.
1 Infraestrutura física

2 Infraestrutura acadêmica

2.1 Acervo Bibliográfico
O acervo está adequado para as áreas de atuação da Escola, sendo composto por livros,
periódicos, normas técnicas e recursos audiovisuais, quantificados na tabela a seguir:

Ações planejadas
2.2 Redes de Computadores
Todos os laboratórios estão integrados, por meio de uma rede de comunicação interna
interligados por três servidores sendo um para e-mail plataforma Lotus Notes e Internet,
um servidor educacional Netware Novell 4.11 e outro servidor Unix para o sistema do
laboratório de CAD/CAM onde estão conectados os 42 computadores da rede acadêmica.

A rede administrativa conta com um servidor Microsoft NT onde estão conectados vinte
computadores da área administrativa com acesso ao e-mail, Internet e o sistema de
gerenciamento escolar.
2.3 Adequação da Infraestrutura para atendimento aos Portadores de Necessidades
Especiais
Em cumprimento ao Decreto nº 5296 de 02/12/2004, a Faculdade adaptou as condições
de acesso para portadores de deficiência física nos ambientes coletivos, da seguinte
maneira:
• Reserva de vagas no estacionamento de veículos
• Banheiros com barras de apoio nas paredes, com espaço que permite acesso de
cadeira de rodas.
• Adequação do espaço físico das portas de acesso.
• Elevador e rampas de fácil acesso aos ambientes de uso coletivo da instituição
• Lavabos e bebedouros instalados em altura acessível aos usuários de cadeiras de rodas
• Telefones públicos instalados em altura acessível aos usuários de cadeiras de rodas.
No ano de 2014, a Faculdade deu início à execução do projeto de adequação para
acessibilidade.

2.4 Estratégias e meios de comunicação interna e externa
Para atingir a comunidade interna e a sociedade em geral, a Faculdade utiliza as
seguintes estratégias/meios de comunicação:
• Site da Unidade
• Quadros de Avisos.
• Sistema de Gestão da Qualidade (Avaliação de Satisfação, Registro de Reclamação do
Cliente, etc.).
• Atendimento dos alunos pela coordenação e pela secretaria acadêmica.
Considerando o contexto desta dimensão, foram planejadas as seguintes ações para o
ano de período de 2012 à 2014:
. Oferecer acesso aos recursos de informática para os alunos.
. Aquisição de todos os títulos necessários para a implantação dos seis semestres do
Curso Superior

Dimensão 8: Planejamento e avaliação, especialmente os processos,
resultados e eficácia da autoavaliação institucional
Introdução

De acordo com o PDI, para subsidiar o desenvolvimento do curso superior de forma a
atender às necessidades do mercado de trabalho, no que se refere às competências
profissionais, bem como no sentido de desenvolver competências que promovam a
formação do cidadão, o planejamento e o desenvolvimento da educação profissional no
SENAI/SP são orientados pelos seguintes procedimentos do Sistema de Gestão da
Qualidade:
• Diretrizes para o planejamento da oferta da educação profissional.
• Diretrizes para o estágio supervisionado.
• Processo de planejamento e avaliação da ação educativa.
Ainda de acordo com o PDI, o quadro a seguir apresenta um resumo dos itens de
avaliação e controle estipulados pelas diretrizes acima citadas.
• Proposta pedagógica
• Previsão de matrículas
• Calendário escolar
• Quadro de pessoal docente
• Horário escolar
• Disponibilidade de máquinas e equipamentos
• Material didático
• Divulgação dos cursos
• Estágio supervisionado
• Planos de ensino
• Desenvolvimento das aulas
• Rendimento escolar
• Recuperação da aprendizagem
• Análise documental
• Avaliação de satisfação
• Avaliação de desempenho – estágio
• Acompanhamento da ação docente
• Rendimento escolar – resultados finais
Em consonância com as diretrizes definidas no Projeto Pedagógico de Curso (PPC) e no
PDI, no que se refere ao planejamento e avaliação, a Faculdade estabeleceu para o
período de 2017 à 2021,

Para o período de 2017 a 2021, as seguintes metas estão propostas:
- Implantar mais três (03) programas de pós-graduação lato sensu na área da Pósvenda Automotivo, até 2018.

- Participar do programa de avaliação educacional, em consonância com o
SINAES, de modo a aferir a qualidade do ensino ministrado e propor ações de
melhoria anualmente, até 2021.
- Implantar, em parceria com a mantenedora, sistema integrado que desempenhe
as seguintes funções: manutenção de cadastro de clientes, processo seletivo de
alunos, controle acadêmico e acompanhamento da produção, anualmente, até
2021.
- Incrementar a capacitação de 20% do corpo docente, anualmente, até 2021 na
utilização de novas tecnologias aplicadas à educação, bem como nas tecnologias
exigidas pelo mundo do trabalho.
- Oferecer 02 Cursos de extensão até 2019.
Meta (%)
O Calendário e o Horário Escolar foram estabelecidos e cumpridos integralmente. Os
órgãos da Faculdade – Conselho Consultivo, Conselho Técnico-Pedagógico e CPA
atuaram conforme o previsto, bem como o Encontro Discente. Além disso, o Núcleo
Docente Estruturante (NDE) teve um papel fundamental na reestruturação do Projeto
Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos ena elaboração
do Projeto do Curso de Pós-graduação em Motores de Combustão Interna.
Todas as Unidades Curriculares do curso foram planejadas de acordo com a metodologia
de formação por competências e publicadas no Portal Educacional do SENAI/SP,
juntamente com os cronogramas, para permitir que os alunos acompanhem todo o
processo. Dessa forma, a consolidação do Portal Educacional foi alcançada, como havia
sido planejado.
Por meio do acompanhamento dos resultados e das ferramentas fornecidas pelo Sistema
de Gestão da Qualidade, que preconiza a melhoria contínua dos resultados e da
satisfação dos clientes, o processo de análise crítica da Instituição, incluindo a
autoavaliação, alimenta o planejamento das ações institucionais.
A Unidade já tem essas práticas desde o ano 2000, quando foi certificada atestando o
pleno entendimento e utilização dessas ferramentas.
Os resultados da autoavaliação foram divulgados internamente, tanto nos momentos
intermediários, como por exemplo, quando da divulgação dos resultados das variáveis de
controle no painel do Sistema de Gestão da Qualidade, quanto nos momentos de
consolidação do processo, com a discussão e divulgação do relatório da CPA.

Dimensão 9: Políticas de atendimento aos estudantes

Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo segue a legislação
vigente quanto ao acesso de candidatos aos cursos da Instituição, ou seja, a Lei 9.384,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, notadamente no seu Artigo
44, inciso II, que determina que a educação superior deva abranger os cursos de
graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e
tenham sido classificados em processo seletivo.
Em consonância com seu regimento interno, as vagas oferecidas para cada curso de
graduação são as autorizadas pelo órgão competente e as inscrições para o processo
seletivo são abertas em edital, no qual consta o curso oferecido, com as respectivas
vagas, o prazo de inscrição, a documentação exigida para a inscrição, a relação das
provas e os critérios de classificação. Dentro dessa legalidade e considerando as
alternativas atualmente disponibilizadas, o ingresso do aluno para o curso de graduação
se dá pelo vestibular.

O vestibular é um processo seletivo de ingresso para todas as Faculdades de Tecnologia
do Departamento Regional do SENAI/SP em que é avaliado o domínio do candidato sobre
os conteúdos e competências pertinentes ao ensino médio. Pode participar todo
candidato que tenha concluído o ensino médio ou equivalente ou esteja em processo de
conclusão até o início das atividades letivas. Os direitos e deveres dos alunos estão
regulamentos no Regimento da Faculdade.

No processo seletivo realizado no segundo semestre de 2016 para a seleção de novos
alunos para o ano de 2017 foi implementada a etapa de entrevista com os candidatos
classificados na primeira fase com o objetivo de se identificar candidatos que apresentem
maior aderência ao curso.

O SENAI possui Política da Qualidade e Meio Ambiente e adota indicadores que
objetivam monitorar o desempenho escolar e a evasão escolar, entre outros aspectos.
De acordo com o PDI da Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de
Azevedo, o planejamento e o desenvolvimento da educação profissional no SENAI/SP
são orientados por diversos procedimentos do Sistema da Gestão da Qualidade. No que
diz respeito às políticas de atendimento aos alunos podemos destacar as diretrizes para
avaliação do rendimento escolar, diretrizes para estágio supervisionado e avaliação da
ação educativa.
Tem-se a seguir os itens de avaliação e controle estipulados pelas diretrizes acima
citadas:
Itens avaliados Instrumentos de avaliação e coleta de dados
. Projeto Político Pedagógico da Instituição ( Proposta Educacional do SENAI-SP)

. Disponibilidade de máquinas e equipamentos
. Material didático
. Estágio supervisionado
. Planos de ensino
. Desenvolvimento das aulas
. Rendimento escolar
. Recuperação da aprendizagem
. Avaliação de satisfação
. Avaliação de desempenho no estágio
. Acompanhamento da ação docente
. Rendimento escolar – resultados finais

No período de vigência do PDI 2012/2016, foram realizadas e estão mantidas no período
de vigência do PDI 2017/2021 as ações a seguir.

. Disponibilização de todas as informações necessárias para inscrição e sobre o
andamento o processo seletivo, por meio da página da Faculdade na Internet e na
Secretaria Acadêmica.
. Disponibilização, através da Secretaria Acadêmica, do acesso dos alunos ao registro
acadêmico

para

efetivação

das

matrículas,

transferências,

trancamentos

e

cancelamentos, dentre outros.
. Reunião de acolhimento dos alunos novos no primeiro dia letivo apresentando o Curso,
a Faculdade, os docentes, as ações institucionais, realizando visita a todas as instalações
da Faculdade e destacando os aspectos mais importantes para plena ambientação.
. Acompanhamento do desempenho escolar dos alunos, suas dificuldades acadêmicas e
pessoais, e em ações conjuntas com os docentes, o estabelecimento de estratégias
diversificadas para melhorar o rendimento escolar, por meio da coordenação técnica e
pedagógica.
. Acompanhamento de forma contínua da relação aluno/professor, por meio da
coordenação técnica e pedagógica.
. Aplicação de questionário para identificar o perfil de entrada dos estudantes.
. Acompanhamento da evasão escolar, visando identificar as possíveis causas.
. Aplicação de questionário sobre a satisfação do aluno, visando identificar, entre outras
informações, a relação professor/aluno.
. Programa de Bolsa Monitoria e implantação da Bolsa de Iniciação Científica.
Ações realizadas
Essas ações planejadas foram realizadas a contento.
Resultados alcançados

Os critérios de admissão foram amplamente divulgados através dos meios eletrônicos:
página da Faculdade na Internet, página do SENAI/SP na Internet, mala direta aos
candidatos, mensagem eletrônica de correio eletrônico aos candidatos e, por meios
diretos, atendimento telefônico e atendimento pessoal na Secretaria Acadêmica.
A estrutura disponibilizada demonstrou que existe facilidade de acesso aos dados e
registros acadêmicos de forma adequada, que resulta e expressa uma diretriz clara e
definida para essas ações.

As dificuldades encontradas são tratadas nas reuniões dos colegiados: Conselho
Consultivo, Conselho Técnico-Pedagógico, Núcleo Docente Estruturante e no fórum
Encontro Discente. Outro fórum gestor, onde são discutidas questões da Unidade, é o
Comitê da Qualidade e Meio Ambiente SENAI Conde José Vicente de Azevedo. Dessas
discussões nascem as ações de melhorias. No cotidiano da Faculdade, a coordenação
técnica e pedagógica discute com os docentes, individualmente e em grupo, os resultados
obtidos e as necessidades de melhoria. Também mantém um relacionamento bastante
próximo com os alunos procurando identificar eventuais necessidades individuais e/ou
coletivas.

De forma complementar ao trabalho da ouvidoria, foi implantado um estrutura de
trabalho para que o corpo técnico administrativo proporcione as melhores
condições e identifique eventuais ocorrências de forma mais ágil, com escolha de
dois representantes dos alunos, por turma, a indicação de um docente referencial
para cada turma estabelecendo um canal de comunicação ágil e eficaz.

Dimensão 10: Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado
social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior
Introdução
O SENAI é mantido por recursos provenientes de contribuições mensais recolhidas
compulsoriamente das indústrias, sob duas formas: contribuição geral e contribuição
adicional.

A contribuição geral, no valor de 1% (um por cento) do montante da remuneração paga
aos empregados, é arrecadada pelo INSS, órgão do Ministério da Previdência Social, o
qual retém 3% (três por cento) do total, a título de reembolso de despesas operacionais.
Os 97% (noventa e sete por cento) restantes são transferidos para o SENAI e distribuídos
da seguinte maneira:
. 85% (oitenta e cinco por cento) para o Departamento Regional em cujo âmbito se situam
as empresas contribuintes;
. 5% (cinco por cento) para a manutenção do Departamento Nacional;
. 2% (dois por cento) para a manutenção da Confederação Nacional da Indústria (CNI);
. 4% (quatro por cento) para a constituição de auxílio a Departamentos Regionais cuja
arrecadação é insuficiente para cobrir despesas administrativas e operacionais;
. 4% (quatro por cento) para os planos de ampliação das atividades do SENAI nas regiões
Norte e Nordeste do País.
A contribuição adicional, no valor de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o salário
contribuição das empresas com mais de 500 (quinhentos) empregados, é recolhida e
fiscalizada diretamente pelo SENAI e sua aplicação, gerenciada pelo Departamento
Nacional, é dirigida para a:
. Assistência aos empregadores na elaboração e execução de programas de treinamento
de pessoal dos diversos níveis de qualificação e na realização de aprendizagem na
empresa;
. Concessão de bolsas de estudo para formação continuada de capacitação e
aperfeiçoamento a pessoal de direção e a empregados selecionados das empresas
contribuintes, bem como a professores, instrutores, administrativos e técnicos do próprio
SENAI.
Embora o SENAI conte com as receitas descritas acima, a manutenção da Faculdade de
Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo está orientada pelo princípio da autosustentabilidade.
Com base nas diretrizes estratégicas e orçamentárias do SENAI/SP, o planejamento da
produção da educação profissional é feito, anualmente, no momento da elaboração do
plano escolar e do plano de matrículas. Para tanto, são considerados os requisitos
relacionados aos cursos, aos clientes e às necessidades de prover recursos. A partir daí
são gerados os planos de produção, orçamento e investimento.
Conforme o Artigo 2º do Regimento da Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José
Vicente de Azevedo, compete à entidade mantenedora promover adequadas condições
de funcionamento, colocando à disposição da Faculdade bens imóveis e móveis
necessários, de seu patrimônio ou de terceiros a ela cedidos e assegurar suficientes
recursos financeiros de custeio. O SENAI/SP, como entidade mantenedora, coloca à
disposição da Faculdade a infraestrutura física, o corpo docente e técnico-administrativo,

acompanhamento e a execução dos referidos planos são feitos por intermédio de
sistemas operacionais e de relatórios mensais, emitidos pela Administração Central do
SENAI/SP e, também, por meio de relatórios extraídos dos sistemas informatizados
disponíveis na Unidade, por meio de relatórios extraídos dos sistemas informatizados
disponíveis na Unidade.
Itens avaliados Estratégia de avaliação e coleta de dados
• Planejamento da produção
• Planejamento do orçamento
• Execução orçamentária
• Plano Escolar
• Análise documental
• Acompanhamento
Ações planejadas e realizadas
Na dimensão da sustentabilidade financeira, toda ação planejada converge para o
orçamento anual e toda ação realizada implica execução orçamentária, considerando as
diretrizes do SENAI/SP anteriormente descritas. As tabelas a seguir apresentam dados
financeiros, de despesas e receitas, da Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José
Vicente de Azevedo do período de 2012 à 2014.
Anualmente, a capacitação interna dos docentes e pessoal técnico-administrativo foi
realizada principalmente através do Programa de Desenvolvimento de Pessoal e de
treinamentos de recesso, conforme constam na Dimensão 5 desse relatório.
A despesa realizada com pessoal docente e pessoal técnico-administrativo representa
65% (sessenta e cinco por cento) da despesa realizada total da Faculdade. A despesa de
custeio, que corresponde a 13,8% (treze inteiros e oito décimos por cento), é composta,
principalmente, por gastos com a divulgação, manutenção e recursos pedagógicos que
possam oferecer uma sólida formação profissional aos alunos.
As despesas realizadas corresponderam a 103,5% (cento e três e meio por cento) das
despesas previstas. Essa diferença foi acompanhada, de um lado, por uma receita maior
proveniente da mensalidade de alunos e, de outra parte, pela suplementação de receita
da mantenedora.
No período em avaliação, a Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de
Azevedo cumpriu todas as obrigações trabalhistas, não restando qualquer pendência
neste campo dos deveres da Instituição.
O conjunto de resultados expostos nesta dimensão, no que se aplica à Faculdade de
Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo, e à proposta do SINAES, atende ao
princípio da sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.

IX.

Considerações finais

Este relatório apresentou o processo de autoavaliação da Faculdade de Tecnologia
SENAI Conde José Vicente de Azevedo, referente ao ano de 2016, contemplando as dez
dimensões do SINAES, dentro do que o SENAI/SP estabelece como sua forma específica
de avaliação e acompanhamento do desenvolvimento institucional.

Em seu percurso, a autoavaliação identificou os principais pontos que impactam no
desenvolvimento da Faculdade. Os dados, informações e resultados da autoavaliação são
divulgados internamente, por meio de diversos canais, relacionados a seguir, de modo a
ampliar a transparência do processo:

. Reunião do Conselho Técnico-Pedagógico.
. Reunião do Conselho Consultivo.
. Reunião da CPA.

A autoavaliação tem apresentado a complexidade de um sistema que envolve diversas
dimensões e lida com todos os setores de uma instituição. Os sistemas de informações e
de gestão do SENAI/SP propiciaram as condições necessárias ao bom andamento dos
trabalhos.
O fato da Unidade já conviver com processos de avaliação institucional, há vários anos
antes do credenciamento da Faculdade, e de já estar no terceiro ciclo deste processo de
autoavaliação, além de isentá-la de resistências, trouxe uma atmosfera facilitadora ao
presente momento deste processo baseado nas dez dimensões do SINAES.

De um modo geral, os colaboradores que participaram deste processo de autoavaliação e
os membros da CPA avaliaram-no como um momento que tem propiciado:

. Aprendizado,
. Objetividade,
. Transparência,
. Maior interação com os processos e valorização da contribuição de cada um neles;
. Trabalho em equipe,
. Ampliação da visão da própria Instituição,
. Resultados concretos para a Instituição, e
. Amadurecimento do próprio processo de autoavaliação.

Além disto, a autoavaliação tem sido uma oportunidade de reviver e apreciar todo o
conjunto de realizações que tem levado ao aperfeiçoamento da Faculdade. Processo este

que permitirá uma intervenção cada vez mais qualificada nas próximas etapas, bem como
uma interação com as demais faculdades e outras instâncias do SENAI/SP que leve em
conta a própria autoavaliação.

Como experiência, no contexto do SINAES, a Faculdade de Tecnologia SENAI Conde
José Vicente de Azevedo considera as atuais orientações deste Sistema adequadas a
autoavaliação institucional. O aprimoramento interno dar-se-á pelo processo de melhoria
contínua, que se aplica também aos processos de avaliação, por meio de ações
preventivas.

