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APRESENTAÇÃO
Este projeto de avaliação institucional teve como eixo norteador às orientações gerais fornecidas pelo
MEC e o roteiro de orientação, que foi importante instrumento para subsidiar a construção da
proposta de avaliação que consta de objetivos, metas, metodologia que será utilizada para o
desenvolvimento do projeto e ainda um cronograma e a descrição de atividades que serão
desenvolvidas no decorrer do processo de avaliação da Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José
Vicente de Azevedo.

Cabe salientar que a proposta de autoavaliação apresentada neste projeto considerou as dez
dimensões estabelecidas pela Lei nº 10.861/04, artigo 3º que conduzem a avaliação em seus
aspectos institucionais, administrativos, pedagógicos, financeiros e o comprometimento com a
sociedade. Pela análise destas dimensões, situadas na realidade da Faculdade é possível propor
políticas institucionais capazes de promover a Educação Superior.

De acordo com as orientações gerais para o roteiro de autoavaliação das instituições, os objetivos
propostos da avaliação interna dizem respeito à finalidade, identificação de deficiências e problemas,
consciência pedagógica, relacionamento entre os que fazem a Instituição e ainda a relevância social
e científica das atividades desenvolvidas. Através da autoavaliação, a Instituição irá construir o
conhecimento sobre sua própria realidade, identificando os pontos nevrálgicos a partir da participação
da comunidade acadêmica que terá condições de apontar os caminhos que deverão ser perseguidos
e dessa maneira, poderá influir positivamente para a construção do conhecimento útil para a
sociedade.
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JUSTIFICATIVA
A Educação Superior no Brasil tem apresentado um perfil que se caracteriza por alterações em sua
configuração. Há um aumento considerável de instituições, principalmente privadas que se expandem
pelo território brasileiro para atender uma demanda egressa do ensino médio e que procura atender
as exigências de um mercado flexível, de uma revolução tecnológica e de novas formas de
organização e gestão. É o desafio que as instituições têm que enfrentar. Ao mesmo tempo em que
são condições para o desenvolvimento, são também resultados das determinações econômicas e
sociais, daí existir limitações de ordem financeira, política e econômica para a realização de
pesquisas que possam garantir a existência de uma sociedade em que os bens materiais, culturais e
sociais estejam acessíveis para o conjunto da população.

As mudanças que têm ocorrido na atualidade são promovidas principalmente, por inovações
científicas oriundas de universidades e centros de pesquisa, mas por outro lado, a situação da
educação no Brasil revela um quadro em que os alunos de diferentes níveis de ensino não
conseguem demonstrar o domínio de conhecimento necessário. No caso do ensino fundamental, os
alunos sequer escrevem e interpretem pequenos textos. Apesar de essas situações parecerem
opostas demonstram a contradição da sociedade brasileira: uma forte concentração de riqueza que
distancia as classes sociais e expropria do cidadão comum sua condição de viver, negando-se o
direito à educação de qualidade.

A política educacional brasileira é reveladora das contradições sociais. É formulada a partir de uma
visão setorizada e tem privilegiado a educação básica, especificamente o ensino fundamental que
aparece como direito do cidadão ao conhecimento pela ação sistemática da organização escolar.
Como conseqüência, a Educação Superior tem recebido um financiamento insuficiente para dar a
educação seu caráter de emancipação o que pode ser percebido na precariedade da produção
científica e na banalização da ciência, com a existência de instituições de ensino que apenas
reproduzem o saber produzido, distanciando-se da pesquisa e da extensão. De acordo com a LDB
(Lei nº 9.394) a Educação Superior em seu artigo 43 e nos incisos que o seguem tem como finalidade
estimular a criação cultural e desenvolvimento do espírito científico, formar profissionais aptos para
promover o desenvolvimento da sociedade, incentivar o trabalho de pesquisa e investigação
científica, divulgar os conhecimentos culturais científicos e técnicos, estimular o conhecimento dos
problemas do mundo, especificamente os regionais e nacionais e promover a extensão, visando
difundir as conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas nas instituições. Pelo exposto, percebe-se que a Educação Superior tem um
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papel de estar na vanguarda da produção científica, voltada para a promoção do bem estar da
sociedade.

É o seu caráter de pensar os problemas, humanizar a modernidade, produzir e dominar a tecnologia
para o benefício do homem que faz da Educação Superior estratégia para a emancipação da
sociedade. Dessa forma, a ela deve ser direcionado um processo avaliativo que contemple mais do
que a aferição de resultados, mais do que uma avaliação como mecanismo de seleção, certificação,
classificação, regulação controle e monitoramento. É necessário avaliar se os objetivos das
instituições superiores estão sendo alcançados e quais as contribuições dessas instituições para a
sociedade brasileira em seu conjunto.
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OBJETIVOS
A auto-avaliação da instituição requer que sejam definidos objetivos de curto, médio e longo prazos.
Esses objetivos devem direcionar-se para uma avaliação que seja prospectiva a partir de uma intensa
reflexão do momento presente, identificando os pontos críticos, apontando soluções e estabelecendo
uma dinâmica capaz de compreender processualmente a complexidade das relações da instituição.

São objetivos de curto prazo:
- Criar um ambiente favorável para promover a auto-avaliação através de seminários, palestras e
discussões em sala de aula.
- Divulgar a importância da autoavaliação, utilizando os meios de comunicação existentes na
instituição.
- Organizar um calendário de atividades que possa apresentar a proposta de autoavaliação.

São objetivos de médio prazo:
- Instrumentalizar a instituição de mecanismos de avaliação
- Alimentar um banco de dados com as informações obtidas através de questionários e entrevistas
Institucionalizar as reuniões, encontros e palestras para a realização de um trabalho efetivo de
avaliação institucional.

São objetivos de longo prazo
- Incorporar no cotidiano da instituição a prática de avaliação participativa, considerando as
contribuições de todos os segmentos da comunidade acadêmica.
- Utilizar os resultados da avaliação para elaborar propostas de trabalho das atividades desenvolvidas
pela instituição

6

OBJETIVO GERAL
Consolidar procedimentos avaliativos, tendo como referência as diretrizes do SINAES, que favoreçam
o autoconhecimento da FACULDADE de forma a possibilitar os realinhamentos necessários às
diretrizes propostas pelas políticas institucionais e a consecução dos objetivos que lhe são próprios
como universidade pública, identificando as dificuldades, os pontos fortes e fracos e as sugestões de
melhorias, traçando metas a curto, médio e a longo prazo que promovam a qualidade institucional.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analisar os documentos institucionais como PDI, PPI, estatuto e outros.
 Ampliar a sensibilização da comunidade universitária para o papel e relevância da avaliação
institucional.
 Coletar sugestões para proposta do Projeto de autoavaliação junto à comunidade interna.
 Aprovar o Projeto de autoavaliação institucional e suas alterações quando necessárias no
âmbito da CPA.
 Divulgar o Projeto junto à comunidade interna da FACULDADE.
 Instituir grupos de apoio nos diversos campi para desenvolver as atividades de autoavaliação
institucional.
 Coletar, de forma periódica, dados e opiniões junto aos diversos segmentos da comunidade
acadêmica, para os fins de estímulo ao autoconhecimento, segundo referências institucionais
e externas.
 Criar um sistema operacional informatizado que favoreça e agilize a coleta de dados e o
cruzamento dos mesmos e que possibilite a rápida edição de relatórios que sirvam de
referências para o acompanhamento e avaliação dos processos institucionais tomados do
SINAES.
 Avançar na construção da cultura da autoavaliação, como forma de exercitar a participação da
comunidade acadêmica nas decisões institucionais, a partir dos resultados das ações
avaliativas
 Favorecer a reconstrução permanente do projeto institucional sustentado por princípios de
gestão democrática e de autonomia, que visam consolidar a responsabilidade social, a
vocação educativo-profissionalizante e o compromisso científico-cultural da FACULDADE.
 Possibilitar a incorporação da IES no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior –
SINAES, em atendimento às diretrizes normativas do poder público estadual.
 Sistematizar e analisar os dados e opiniões coletadas, integrando-os com os demais
instrumentos de avaliação do SINAES.
 Socializar os resultados da avaliação com a comunidade acadêmica.
 Solicitar das diversas instâncias da FACULDADE plano de atividades com base nos
resultados da autoavaliação e relatório de implementação das mesmas.
 Elaborar relatórios parciais e finais de avaliação
 Subsidiar, com os resultados da avaliação institucional, os processos de recredenciamento da
IES e de regulação dos cursos e programas oferecidos pela IES.
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METODOLOGIA
A presente versão do Projeto de Avaliação Institucional – 2015/2017 da Faculdade de Tecnologia
SENAI “Conde José Vicente de Azevedo” registra os caminhos para a continuidade das ações
avaliativas institucionais, pretendendo ampliá-las e consolidá-las nas perspectivas propostas pela
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES e a legislação estadual,
observadas as peculiaridades institucionais. Para a adequada implementação e os bons resultados
do processo de autoavaliação ficam estabelecidas as seguintes condições, consideradas
fundamentais:
a) Comissão Permanente de Avaliação – CPA com autonomia e condições para coordenar o
planejamento e a execução das atividades, mantendo o interesse pela avaliação, sensibilizando a
comunidade, assessorando os segmentos quanto à divulgação, análise e discussão dos resultados e
quanto à tomada de decisões sobre as providências saneadoras.

b) Compromisso da Administração Superior com a realização da AI de acordo com os princípios
adotados, a utilização de seus resultados como instrumento de gestão e o provimento das condições
físicas, materiais e de recursos humanos para o desenvolvimento de suas atividades.
c) Participação de todos os integrantes da instituição, com o envolvimento dos diferentes segmentos,
imprescindível na construção e legitimação do conhecimento gerado a partir da avaliação.

A autoavaliação deve iniciar com o estudo do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e das
políticas de ensino, pesquisa, extensão e gestão administrativa da universidade, que constituirão
parâmetros para as análises avaliativas. É necessário conhecer previamente os objetivos da
instituição, sua missão, seus fundamentos pedagógicos, suas políticas de ensino, pesquisa,
extensão, gestão de pessoal e outras, definidas nos documentos institucionais que serão analisados.
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ETAPAS
O processo avaliativo se desenvolverá em 05 (cinco) etapas: Sensibilização da comunidade e
apresentação do projeto 2015/2017; Realização do Diagnóstico da realidade da FACULDADE;
Sistematização e análise dos dados e informações coletadas; Divulgação dos resultados e coleta de
sugestões; Elaboração do relatório conclusivo.

1ª ETAPA: SENSIBILIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROJETO

A primeira etapa da avaliação consiste na divulgação do projeto de avaliação e sensibilização da
comunidade acadêmica. Serão publicados materiais informativos como: folders, cadernos
orientativos, cartazes, dentre outros. Nessa etapa serão coletadas sugestões para implementação do
processo avaliativo previsto no projeto.
2ª ETAPA – CONSTRUÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA FACULDADE

O diagnóstico compreende uma vertente técnica da avaliação, na qual são organizados e analisados
os aspectos quantitativos e qualitativos. Serão acionados os sistemas de informações disponíveis na
instituição para coletar dados relevantes para efeito de diagnóstico e autoconhecimento. Será
necessário manter atualizado um banco de dados contendo o cadastro geral da FACULDADE
conforme as dimensões e os indicadores de avaliação, descritos no quadro n. 01 que segue neste
projeto.
É necessário ressaltar que os dados quantitativos não têm valor para a avaliação sem a análise de
causa e efeito. Esses dados necessitam de um "olhar" crítico e qualitativo para reconhecer
diferenças, valorizar especificidades, analisar e explicar situações. Buscar sentido acadêmico e
pedagógico para os números é dar significado a avaliação. Esses dados serão trabalhados com
transparência e disponibilizados a toda comunidade acadêmica para debates, discussões e
sugestões. O levantamento dos dados e coleta de opiniões serão desenvolvidos em forma de
pesquisa, procedendo-se a uma avaliação baseada nos aspectos quanti/qualitativos, com ênfase no
qualitativo. Serão adotadas como técnicas de pesquisa: análise documental, observação, entrevistas
e aplicação de questionários. Estas técnicas estão explicitadas a seguir.
Análise documental – Serão analisados os documentos institucionais através de estudos e de
levantamentos das diretrizes e metas estabelecidas observando-se o cronograma instituído para
realização das mesmas e dos relatórios das instâncias responsáveis pela realização das atividades.
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Os documentos serão analisados levando-se em consideração os indicadores definidos para cada
dimensão, conforme quadro nº 1.
Observação – As observações serão realizadas nas diversas instâncias da FACULDADE com o
objetivo de aprofundar e ampliar as análises desenvolvidas a partir dos documentos. Serão
elaborados roteiros a partir dos pontos definidos nas análises dos documentos como necessários de
serem observados junto às demais setores/instâncias da FACULDADE.
Entrevistas semiestruturadas – A entrevista será realizada com os gestores da instituição com o
objetivo de discutir e analisar a execução das atividades previstas no PDI e aprofundar as análises
conclusivas sobre as Políticas de ensino, pesquisa, extensão, gestão administrativa e financeira da
FACULDADE.
Aplicação dos questionários – A coleta de opiniões dos alunos, professores, gestores e
funcionários será realizada através da aplicação de questionários, elaborados para cada segmento
com a participação dos mesmos. Os questionários serão aplicados por amostra, a escolha dos
sujeitos será realizada a partir da elaboração de um plano amostral desenvolvido por um estatístico.
Em linhas gerais, para os docentes e discentes a prioridade dos questionários é avaliar a qualidade
do ensino e ou formação acadêmica e para os técnico-administrativos a qualidade dos serviços
prestados a comunidade interna e externa, para os gestores a execução das políticas institucionais e
os demais setores o cumprimento das atribuições específicas.

3ª ETAPA: SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

A sistematização dos dados será feita a partir dos relatórios gerados pelo software, por curso,
campus, institutos/faculdades e instituição. As questões fechadas serão tabuladas a partir da
freqüência das respostas e as questões abertas, serão transcritas para posterior categorização. A
CPA analisará todos os dados e informações e construirá um relatório-síntese que será
disponibilizado para discussões. As informações coletadas em documentos, observações, entrevistas
e nos questionários serão analisadas conjuntamente, para que se possa verificar como estão
ocorrendo os processos de planejamento, formulação e implementação das políticas. Esta condição
apontará caminhos a serem tomados para aproximar o que foi planejado para a Instituição e o que
está sendo executado, levando em consideração a realidade vivenciada na visão da comunidade
acadêmica, para enfim, propor ações com maior consistência.
Categorias de análises – Ao final do ciclo avaliativo deve ser redigido um documento-síntese
integrando as dimensões analisadas, os pontos fortes e fracos e apontando subsídios para a
superação das dificuldades encontradas e disseminação dos aspectos positivos. As análises
conjuntas das dez dimensões culminarão na síntese dos resultados avaliativos que serão
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organizados em três categorias: administrativa e organizacional, infra-estrutura e pedagógica. Esse
documento deve firmar compromissos dos atores envolvidos, principalmente dos gestores, com as
tomadas de decisão e implementação de ações que visem a melhoria institucional.
Categoria administrativa e organizacional – Serão abordadas todas as questões que referem-se a
regulamentação das ações, estruturas organizacionais, funcionamento, integração e articulação das
diversas instâncias, setores, coordenadorias, divisões e outras.
Categoria infraestrutura – Serão abordadas todas as questões que referem-se a infra-estrutura
necessária ao funcionamento e execução das atividades planejadas e desenvolvidas no ensino,
pesquisa, extensão e gestão, como: salas de aulas, bibliotecas, laboratórios...
Categoria Pedagógica – Serão abordadas todas as questões que se referem ao planejamento,
execução e orçamento de todas as atividades desenvolvidas pela Instituição no ensino, pesquisa,
extensão e gestão. É imprescindível destacar nessa categoria a qualidade das atividades que estão
sendo desenvolvidas, as relações com o que se planeja e o que se executa e os gastos efetuados
pela instituição. O orçamento está sendo executado de acordo com o que se planeja? Existe
coerência entre ações planejadas, executadas e os relatórios de prestação de contas? Quais as
prioridades institucionais?
4ª ETAPA: DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E COLETA DE SUGESTÕES
Os resultados serão disponibilizados às diversas instâncias/setores de acordo com a pertinência e/ou
responsabilidades institucionais, objetivando destacar os pontos fortes, as fragilidades e as possíveis
ações a serem implementadas ou desenvolvidas pela gestão para sua superação.
5ª ETAPA: ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO
Para conclusão do ciclo avaliativo será elaborado um documento analítico que contemple os pontos
fortes e fracos da FACULDADE, precedido de sugestões que visem melhorias qualitativas, advindas
dos planos de atividades.

DIMENSÕES E INDICADORES DE AUTOAVALIAÇÃO
As diretrizes do SINAES, em que são apresentadas as 10 dimensões da autoavaliação, são tomadas
pelo presente Projeto de Avaliação Institucional levando em consideração a realidade da
FACULDADE. Para tanto, os indicadores de cada dimensão foram analisados de acordo com o PDI,
sendo adequados às condições da instituição previstas no seu planejamento, ficando configuradas,
conforme a seguir se relaciona, visando sua operacionalização.
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DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
O processo avaliação ocorrerá dentro de um sequenciamento de ações que possa dar conta da
complexidade das relações existentes na Instituição, como também será feito na perspectiva de
analisar a coerência entre o proposto no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e a realidade
vivenciada no cotidiano da Instituição. Assim, será eixo norteador da autoavaliação o prescrito no
PDI, tendo como foco da análise a missão da Faculdade. A materialização da missão representa o
esforço de realização da proposta da Instituição e é visualizada nas atividades e práticas
pedagógicas, administrativas e financeiras. A infraestrutura existente é também reveladora da
materialização da missão.

Na Proposta Educacional do SENAI-SP, verifica-se o fundamento de que nenhum sistema formativo
atinge 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;



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 valorada objetivando melhoria dos sujeitos e objetos avaliados;



Objetividade: todas as ações devem ser fundamentadas na praticidade e na construção de
critérios justos e processos contextualizados;
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Globalidade: 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, pelo
continuísmo, 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;



o cuidado que a Instituição tem 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.

Entre as ações concretas que o SENAI-SP desenvolve no campo da avaliação institucional,
destacam-se:


Projeto de certificação da qualidade da educação profissional, estruturado sobre os padrões
estipulados pela International Organization for Standardization (ISO). Implantado em 1997
com o objetivo de certificar as unidades de formação profissional do SENAI-SP na norma ISO
9001, atendendo, assim, aos propósitos de inserir, na cultura do SENAI-SP, práticas e
preocupações presentes nas empresas que demandam os seus serviços. Nesse sentido, é
importante mencionar que esse propósito foi reforçado com a escolha, para escopo da
certificação, do processo de ensino.



Programa de Avaliação da Educação Profissional do SENAI-SP – 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.



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
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processo pedagógico, bem como acompanhar e melhorar continuamente a qualidade dos
serviços educacionais prestados.

As ações de avaliação institucional dos processos da educação profissional do Departamento
Regional do SENAI de São Paulo tem o propósito de mostrar a concretização dessas ações de forma
a caracterizar a avaliação institucional nos moldes preconizados pela Lei nº 10.861 de 14 de abril de
2004, contemplando, portanto todas as dimensões mencionadas na referida Lei, considerando ainda
as orientações contidas na Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65 que trata do Roteiro para
Relatório de Autovaliação.

São utilizados para coleta de dados, metodogias e instrumentos, tais como: questionários,
entrevistas, grupo focal, análise documental e outros. Para conduzir o processo de avaliação interna
foi criada a Comissão Própria de Avaliação – CPA, formada por todos os segmentos da comunidade
acadêmica – docente, discente e técnico administrativo e representante da sociedade civil
organizada.

Formas de participação da comunidade acadêmica, técnica e administrativa.

A Comunidade acadêmica, técnica e administrativa participa do processo de avaliação interna,
quando respondem aos instrumentos da avaliação, analisam os resultados, divulgam os resultados
e realizam as ações necessárias.
A CPA – Comissão Própria de Avaliação é a responsável pela condução deste processo de
avaliação. Com base nos dados coletados e nos resultados obtidos são elaborados relatórios
analíticos a fim de permitir uma visão global da avaliação realizada e destacar oportunidades de
melhoria do processo. De posse desses relatórios, compete a Comissão Própria de Avaliação - CPA:


propor ações de melhoria;



divulgar o relatório na comunidade acadêmica;



acompanhar a implementação das ações de melhoria propostas.

Formas de utilização dos resultados das avaliações

Os resultados obtidos nas avaliações configuram-se em um pressuposto de indicadores para
melhoria da qualidade de ensino, uma vez que apuram o grau de eficiência das atividades
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desenvolvidas, dando oportunidade para os aspectos positivos e a adoção de medidas de superação
dos aspectos negativos identificados, gerando assim, plano de implementação de ações de melhoria.

Os resultados das avaliações são, também, utilizados como subsídios para a tomada de decisões no
âmbito escolar, assim como para a reflexão sobre a gestão escolar e a prática docente. Dessa forma,
a avaliação cumpre com seu papel e contribui para a melhoria dos processos de gestão e ensino da
Faculdade.

Avaliação Institucional no SENAI-SP
Gestão dos Processos da Educação Profissional

A missão e os objetivos da Instituição determinam o planejamento das ações educacionais e dos
processos envolvidos neste planejamento.

Tendo em vista o propósito deste documento, nos cursos superiores de tecnologia, a gestão dos
processos educacionais tem como objetivo buscar a satisfação dos clientes e assegurar a melhoria
contínua dos cursos ofertados. Neste 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, avaliados 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 da qualidade são os seguintes:

Processo 01: Relacionamento com o cliente

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:
Itens avaliados

Instrumentos de avaliação e coleta de dados

• Satisfação do cliente

• Avaliação de satisfação (empresa e participante)

• Reclamação do cliente

• Registro de reclamações do cliente
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Este processo contempla as seguintes dimensões propostas pelo Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior - SINAES:

• A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas normas de
operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de
pesquisa, de monitoria e demais modalidades.
• 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.
• Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e
comunicação.
Processo 02: Planejamento e acompanhamento de produção e execução do orçamento

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.

Para acompanhar a execução dos referidos planos, a Diretoria Financeira do SENAI/SP elabora
relatórios gerenciais mensais das metas de desempenho.

Itens avaliados

Instrumentos de avaliação e coleta de dados

• Plano de produção

• Análise documental

• Planejamento do orçamento
• Execução orçamentária

Este processo contempla a seguinte dimensão proposta pelo Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior - SINAES:

• Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos
na oferta da educação superior.
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Processo 03: Gestão de recursos humanos

O desenvolvimento dos recursos humanos na instituição é feito com base no levantamento das
necessidades específicas para o exercício de cada função, tendo em vista o aprimoramento das
ações educacionais e a satisfação do cliente com os serviços prestados. Para tanto, leva-se em conta
o perfil profissional desejável para cada área e as novas qualificações exigidas pelo crescente avanço
tecnológico e pelas novas características de trabalho ligadas à dinâmica do mercado. Nesse sentido,
na gestão de recursos humanos são avaliados os seguintes itens:

Itens avaliados

Instrumentos de avaliação e coleta de dados

• Perfil ocupacional de entrada

• Avaliação de satisfação

• Planos de desenvolvimento de pessoal

• Perfil ocupacional x qualificação

• Ações de capacitação

• Levantamento de necessidades de treinamento
• Avaliação de reação de treinamento
• Avaliação de aplicabilidade
• Registro de atividades de treinamento

Este processo contempla a seguinte dimensão proposta pelo Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior - SINAES:

• As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-administrativo, seu
aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho.

Processo 04: Gestão de ambientes de ensino

Com vistas a verificar o grau de atingimento das expectativas, principalmente de alunos e docentes
dos cursos superiores de tecnologia e a adequação dos ambientes de ensino para desenvolvimento
dos cursos, no sentido de permitir o planejamento, a preparação, a execução dos trabalhos e o
atendimento às normas técnicas vigentes de preservação ambiental, de higiene e segurança no
trabalho, são avaliados os itens descritos no quadro abaixo.
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Itens avaliados

Instrumentos de avaliação e coleta de dados

Ambientes de ensino
• Plano de inspeção predial
• Lista de Aspectos e Impactos Ambientais
• Planilha de Avaliação de Significância Ambiental
Avaliação de satisfação

Máquinas e equipamentos
• Cadastro e fichas
•

Controle

de

conservação

/

lubrificação

/

manutenção preventiva
• Cronograma de manutenção preventiva
• Relatório técnico de recebimento do equipamento

Este processo contempla as seguintes dimensões propostas pelo Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior - SINAES:
• 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.
• Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e
comunicação.
Processo 05: Aquisição de materiais e serviços

Os itens são avaliados com a finalidade de garantir a qualidade de materiais de consumo e
permanente adquiridos, bem como dos serviços terceirizados contratados para atender às
necessidades da Faculdade.
Convém salientar que material permanente é constituído pelas máquinas e equipamentos enquanto
que, dentre os serviços terceirizados, destacam-se os de limpeza e conservação predial, atendimento
telefônico, recepção e cantina. Assim como outros processos importantes da unidade, a aquisição de
materiais e serviços também é orientada por procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade:
• Diretriz para contratação de serviços terceirizados de instrutoria.
• Procedimento para aquisição de materiais (consumo e permanente).
• Procedimento para contratação de serviços terceirizados.
• Procedimento para realização de licitações e contratações.
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O quadro a seguir apresenta um resumo dos itens de avaliação e controle estipulados pelas
diretrizes.

Itens avaliados

Instrumentos de avaliação e coleta de dados

Material permanente
• Relatório técnico de recebimento do equipamento
Avaliação de satisfação
Serviços terceirizados
• Avaliação de serviços terceirizados de limpeza e
conservação
• Avaliação de serviços terceirizados de recepção
• Requisição/recebimento de material impresso

Este processo contempla a seguinte dimensão proposta pelo Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior - SINAES:

• Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e
comunicação.
Processo 06: Planejamento e desenvolvimento da educação profissional

Para subsidiar o desenvolvimento dos cursos superiores de tecnologia 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 de educação profissional.
• Diretrizes para o planejamento do ensino e avaliação do rendimento escolar.
• Diretrizes para o estágio supervisionado.
• Processo de planejamento e avaliação da ação educativa.
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O quadro a seguir apresenta um resumo dos itens de avaliação e controle estipulados pelas
diretrizes.

Itens avaliados

Instrumentos de avaliação e coleta de dados

• Proposta pedagógica
• Previsão de matrículas
• Calendário escolar
• Quadro de pessoal docente

• Análise documental

• Horário escolar

• Avaliação de satisfação

• Disponibilidade de máquinas e equipamentos

• Avaliação de desempenho – estágio

• Material didático

• Acompanhamento da ação docente

• Divulgação dos cursos

• Rendimento escolar - resultados finais

• Estágio supervisionado
• Planos de ensino
• Desenvolvimento das aulas
• Rendimento escolar
• Recuperação da aprendizagem

Este processo contempla as seguintes dimensões propostas pelo Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior - SINAES:

• A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional;
• A comunicação com a sociedade;
• Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da
autoavaliação institucional;
• Políticas de atendimento a alunos e egressos.

Avaliação da Educação Profissional – PROVEI

O objetivo geral do PROVEI é avaliar a educação profissional oferecida pelo SENAI-SP, o
desempenho dos alunos e as variáveis intervenientes no processo ensino e aprendizagem, além de
fornecer subsídios para elaboração de projetos educacionais que possam contribuir para a melhoria
da qualidade do ensino ministrado.
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A concepção do PROVEI e de todos os instrumentos utilizados para o processo de avaliação têm
como base as novas diretrizes para a educação profissional, que têm compromisso com a formação
de um profissional responsável, reflexivo, que demonstre criatividade, iniciativa, conhecimento não só
no que diz respeito às competências e habilidades específicas, mas que tenha se preparado para ser
um cidadão participativo e consciente de seus direitos e deveres.

O egresso de um curso de formação profissional deve estar preparado para o desempenho
qualificado em uma área ocupacional, deve compreender as bases gerais técnico-científicas e
socioeconômicas da produção, em seu conjunto, deve ter adquirido habilidades e destrezas
genéricas e específicas e deve ter desenvolvido capacidades intelectuais e estéticas, que lhe
possibilitem um pensamento teórico, abstrato, capaz de analisar, de planejar estratégias, de dar
respostas criativas a situações novas. Deve ter desenvolvido capacidades que viabilizem a realização
de um trabalho autônomo e, também, um trabalho cooperativo, em equipe.

No que se refere aos Cursos Superiores de Tecnologia, o PROVEI abrange o desenvolvimento dos
cursos, em relação ao alcance do perfil profissional de conclusão, e o acompanhamento dos alunos
egressos em relação a sua inserção no mercado de trabalho.

As estratégias estabelecidas fundamentam-se na preocupação de que outras instituições de
reconhecida competência na área de avaliação conduzam o processo, a fim de que se tenha garantia
de um processo avaliativo confiável, válido, fidedigno e reconhecido por todos como sendo imparcial
e isento.

A avaliação dos Cursos Superiores de Tecnologia, ministrados nas faculdades da rede do SENAI-SP,
envolve:
• alunos concluintes dos cursos;
• todos os docentes que ministram aulas nos cursos;
• coordenadores técnicos e pedagógicos;
• diretores das faculdades.

O processo avaliativo está estruturado em quatro fases:
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FASE I - verificação do alcance do perfil profissional de conclusão dos cursos

Para verificar o alcance do perfil profissional de conclusão dos cursos, é mensurado o desempenho
dos alunos concluintes por meio da aplicação de provas de Raciocínio Lógico e de Conhecimentos
Específicos.

(a) Prova de raciocínio lógico

Para o desenvolvimento de qualquer profissão relacionada à indústria, uma habilidade fundamental é
a capacidade de observar a realidade, apreendê-la, analisá-la, descobrir suas “regras” e aplicar essas
regras a situações similares. A essa habilidade, convencionou-se chamar de “Fator Geral de
Inteligência – fator g”.
A avaliação do grau de desenvolvimento do “fator g” dos alunos concluintes dos Cursos Superiores
de Tecnologia é feita por meio da aplicação de uma prova de raciocínio lógico, comum a todos os
cursos e composta por 20 itens abertos de resposta construída, que deve ser resolvida no tempo
máximo de 40 min.

A limitação do tempo de resposta a esta prova atende à premissa exposta por alguns autores de que,
na medida em que é exposto ao estímulo (questão), o aluno deve responder prontamente. Caso
possua a habilidade necessária à resolução da questão, o aluno responderá com rapidez, caso não a
possua, poderá ficar exposto ao estímulo por longos períodos e não será capaz de emitir a resposta
correta. A própria velocidade com que o aluno responde à prova indica o grau de desenvolvimento da
habilidade requerida para solucionar a questão.

Quanto ao formato das questões, optou-se por questões abertas de respostas construídas, pois,
dessa forma, ao construir as respostas, o aluno assume papel ativo na resolução da prova e,
consequentemente, utiliza estruturas mentais com maior grau de complexidade.

São avaliados cinco tipos de raciocínio lógico, como componentes das relações a serem inferidas e
aplicadas, sendo quatro itens da prova para cada tipo de raciocínio:
• raciocínio verbal – uso das palavras;
• raciocínio abstrato – uso de símbolos;
• raciocínio numérico – uso de signos matemáticos, especialmente números;
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• raciocínio espacial – uso de símbolos no espaço tridimensional;
• raciocínio mecânico – uso de imagens associadas a princípios da física.

Os resultados são submetidos a análises quantitativas que fazem, com profundidade, a medida do
comportamento do sujeito ao estímulo, ou seja, medem de forma eficaz se cada tipo de raciocínio
lógico está sendo construído e, em caso afirmativo, o seu grau de desenvolvimento.
(b) Provas de conhecimentos específicos

As provas de conhecimentos específicos são compostas por 30 questões de múltipla escolha, em
forma de situações-problema, sendo uma prova específica para cada curso avaliado.

A elaboração das provas de conhecimentos específicos é respaldada em matrizes de especificação
confeccionadas por docentes do SENAI-SP, especialistas que atuam nos cursos avaliados.

Esses docentes participam de capacitação ministrada pela Gerência de Educação do SENAI-SP, e
recebem orientações para, a partir do perfil profissional de conclusão do curso, construírem duas
matrizes de especificação:

Matriz de especificação de habilidades

Para construir essa matriz os docentes devem:
• Identificar as habilidades essenciais ao alcance de cada item do perfil;
• Agrupar as habilidades de acordo com as fases dos processos produtivos: criar e interpretar o
projeto, planejar o trabalho, executar o trabalho e controlar o processo em função do plano de
trabalho;
• Estabelecer as relações entre as habilidades e os itens do perfil.

Matriz de especificação das unidades curriculares

Com a finalidade de promover e explicitar o caráter interdisciplinar dos cursos, a fim de que cada
docente possa, cada vez mais, tomar consciência de que as unidades curriculares não são
ministradas como um fim em si mesmo, mas sim como subsídio ao alcance do perfil profissional de
conclusão, os docentes são orientados para construir essa matriz na qual devem:
• Elencar as unidades curriculares ministradas nos cursos;
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• Estabelecer as relações entre as habilidades e as unidades curriculares que contribuem para a
construção de cada habilidade.

De posse dessas matrizes, as bancas de especialistas contratadas para elaborar as questões das
provas de conhecimentos específicos são orientadas quanto aos aspectos pedagógicos das matrizes
e quanto aos aspectos formais da elaboração de itens. Todos os procedimentos e orientações têm
como objetivo garantir maior consistência e precisão à mensuração das habilidades. Algumas dessas
orientações são:
• Os itens devem ser contextualizados, abordando situações-problema da futura prática profissional
do aluno.
• Os itens devem ser inéditos.
• Cada curso possui elementos essenciais à prática profissional que devem ser abordados de forma
prioritária.
• Os itens devem ser de múltipla-escolha com cinco alternativas, sendo uma única a correta, a qual
não deve deixar em dúvida o aluno que sabe.
• As alternativas erradas devem ser plausíveis, ou seja, têm que fazer parte do contexto da questão e
serem admissíveis para o aluno que sabe pouco.
• Devem ser evitadas alternativas obviamente erradas.
• O enunciado das questões deve ser redigido na forma afirmativa, em linguagem clara, direta e ao
alcance dos alunos.
• Dever ser considerado o tempo exigido para leitura, interpretação e resolução do problema pelo
aluno.
• Devem ser evitadas “armadilhas” que levam o aluno a assinalar resposta errada.
(c) Formulário para avaliação das provas de conhecimentos específicos

Considerando que as características de elaboração e de apresentação de questões podem influenciar
e alterar os resultados de uma avaliação, as provas de conhecimentos específicos são avaliadas e
resolvidas pelos docentes do SENAI-SP, no mesmo momento em que são aplicadas aos alunos, em
ambiente denominado “sala dos docentes”.

O formulário de avaliação preenchido pelos docentes subsidia a análise pedagógica das provas de
conhecimentos específicos e é constituído por quatro partes: avaliação gráfica da prova, avaliação do
conteúdo das questões, características das questões e comentários. Na primeira e na segunda parte,
o respondente é solicitado a atribuir uma nota de 0 a 10 a cada um dos itens relacionados. Na
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terceira parte, o respondente deve assinalar, em cada tópico, os números das questões que
considere resposta aos critérios estabelecidos. Na quarta parte, há campo aberto para outras
considerações.

Segue apresentação da estrutura do formulário, no qual os respondentes não são
identificados.
Avaliação gráfica da prova
Apresentação: capa e instruções
Legibilidade dos textos ou ilustrações
Qualidade visual
Espaçamento para resolução (se aplicável)
Avaliação do conteúdo das questões
Grau de raciocínio exigido
Abrangência
Clareza dos enunciados
Profundidade na abordagem
Adequação ao nível dos alunos
Interdisciplinaridade
Relevância dos tópicos abordados
Contextualização
Adequação ao perfil profissional de conclusão
Adequação técnica
Conteúdo programático ainda não abordado
Características das questões
Questões mais difíceis
Questões mais fáceis
Questões mais bem formuladas
Questões mais mal formuladas
Questões com problemas técnicos de conteúdo
Questões a serem anuladas
Questões com termos técnicos inadequados
Comentários, sugestões e críticas.
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As provas de conhecimentos específicos também são submetidas à análise psicométrica que tem
como finalidade interpretar o comportamento humano a partir de dados medidos e comparar os
resultados a modelos matemáticos preestabelecidos, de forma a obter resultados objetivos e
confiáveis.

O princípio fundamental para a aplicação da Psicometria é a Teoria do Traço Latente que indica que
a mensuração do comportamento (perceptível) mantém estreita relação com a característica (traço)
que se deseja avaliar. Dessa forma, a resposta emitida a uma questão em uma prova é um
comportamento que, somado a vários outros comportamentos da mesma natureza (questões),
permite mensurar o traço desejado (habilidade / item do perfil).

Enquanto a análise pedagógica privilegia uma metodologia qualitativa, a análise psicométrica permite
uma avaliação quantitativa da qualidade da prova. As análises psicométricas utilizadas baseiam-se
na Teoria Clássica dos Testes e buscam analisar a dificuldade e o poder de discriminação das
questões.

O índice de dificuldade da questão representa a proporção de alunos que assinalaram a alternativa
correta. A análise desse índice e a observação dos percentuais de assinalamento em outras
alternativas, que não a correta, possibilitam ao docente avaliar a forma como o aluno interpreta a
situação proposta, ou seja, o comportamento emitido pelo educando. Dessa maneira, o docente pode
refletir sobre que rumo deve tomar o processo educacional para alcançar os objetivos propostos. O
índice de dificuldade da questão é inversamente proporcional à dificuldade que ele representa, ou
seja, uma questão com índice de dificuldade muito próximo de 1, 00, por exemplo, indica que grande
parte dos respondentes opta pela alternativa correta, o que denota ser a questão muito fácil.

O poder de discriminação da questão é expresso pelo índice de correlação bisserial (Rbiss) que
indica o quanto determinada questão é capaz de produzir respostas diferentes em sujeitos com
diferentes níveis de conhecimento. Dessa forma, uma questão com alto índice de correlação (Rbiss)
é capaz de separar os alunos que “sabem muito” daqueles que “sabem pouco” e dos que “nada
sabem”. Para interpretação do índice de correlação bisserial (Rbiss), considera-se que uma questão é
tanto mais discriminativa quanto mais o índice Rbiss se aproxima de 1,00.

Com base nas respostas dos alunos às provas, utilizadas para análise da qualidade dos itens, bem
como para mensuração do grau de alcance do perfil profissional de conclusão dos cursos, são
emitidos e divulgados os seguintes produtos:
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• boletim de desempenho de cada aluno: apresenta as notas por ele obtidas nas provas (raciocínio
lógico e conhecimentos específicos) e os resultados gerais do curso realizado por ele, em sua escola
e na rede;
• boletim de resultados de cada escola: contém as médias obtidas por seus alunos, em cada curso
avaliado, a freqüência de comparecimento no dia das provas e as médias gerais da rede de escolas
que oferecem os mesmos cursos, a fim de propiciar, para a escola, a percepção de seu
posicionamento frente aos resultados da rede.
• relatório da prova: contem as matrizes de especificação, os resultados das análises pedagógicas e
psicométricas das provas e do desempenho dos alunos, permitindo a reflexão dos docentes sobre
suas práticas e sobre o papel da unidade curricular que ministram no alcance do perfil profissional de
conclusão do curso.
A Fase I - “Verificação do alcance do perfil profissional de conclusão do curso” contempla a seguinte
dimensão proposta pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES:
• A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas normas de
operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de
pesquisa, de monitoria e demais modalidades.
FASE II – coleta de informações acerca de fatores intervenientes no processo ensino

Com a intenção de fazer o levantamento dos fatores intervenientes no processo de ensino e analisar
questões que possam interferir no desempenho dos alunos dos Cursos Superiores de Tecnologia
ministrados nas faculdades da rede SENAI-SP, são aplicados questionários de avaliação aos
diretores das faculdades, coordenadores, docentes e também aos próprios alunos participantes da
avaliação.

Ainda

que

os

itens

contemplados

nesses

instrumentos

sejam

direcionados

especificamente para cada categoria de respondente, objetivas e, de maneira geral, obter um
panorama da estrutura física das faculdades, bem como abordar questões relativas a outros temas,
tais como: conhecimento do perfil profissional de conclusão do curso e da proposta pedagógica,
relacionamento entre os membros da equipe e satisfação no exercício da profissão.

Os itens que compõem os temas dos questionários são respondidos em uma escala de 0 a 10,
acrescida da opção “não se aplica”, de forma a subsidiar a emissão de julgamento para cada item.
Assim, a pontuação mais baixa (0), representa o pior julgamento e a pontuação mais alta (10), indica
o melhor julgamento para o item avaliado.
Segue apresentação da estrutura dos questionários:
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(a) Questionário do aluno
Os alunos respondem a um questionário de avaliação contendo 13 questões que investigam variáveis
de caráter sócio demográfico tais como: idade, sexo, renda pessoal mensal, e situação profissional.
O questionário do aluno também investiga 11 temas relacionados ao desenvolvimento do processo
de ensino: percepção sobre sua atuação, contendo 11 itens para avaliar o grau de envolvimento do
aluno nas atividades escolares; satisfação com a atuação dos docentes, com 22 itens; satisfação com
o ambiente escolar, com 9 itens; satisfação com a biblioteca, com 7 itens; manutenção da escola,
com 18 itens; satisfação nos relacionamentos, com 10 itens; desenvolvimento do curso, com 12 itens;
benefícios e oportunidades oferecidas no curso com 14 itens; proposta pedagógica e educacional,
com 4 itens para avaliar o grau de participação na elaboração e revisão dessas propostas, bem como
o grau de conhecimento sobre elas, estágio supervisionado, com 5 itens e, finalmente, um tema que
investiga, por meio de 7 itens, a opinião dos alunos sobre a avaliação.
(b) Questionário do docente
No questionário, os docentes indicam o curso em que atuam e, em seguida, respondem à questões
relacionadas à sua formação e ao exercício da docência no SENAI-SP. Posteriormente, são
propostos 11 temas para avaliar o grau de competência, reflexão e envolvimento dos docentes com
suas práticas: auto percepção, com 7 itens; suporte administrativo e da equipe escolar, com 8 itens;
satisfação com o ambiente de trabalho, com 12 itens; biblioteca, com 8 itens; manutenção da escola,
com 17 itens; satisfação nos relacionamentos, com 13 itens; proposta pedagógica, proposta
educacional, projeto de curso e plano de ensino, com 21 itens; satisfação com o processo de
aprendizagem dos alunos, com 8 itens; operacionalização da prática docente, com 17 itens; estágio
supervisionado, com 7 itens e, finalmente, um tema que investiga, por meio de 10 itens, a opinião dos
docentes sobre a avaliação.
(c) Questionário do coordenador
No questionário, os coordenadores indicam em que áreas exercem a coordenação (área técnica ou
pedagógica) e, em seguida, respondem à questões relacionadas, de maneira geral, à sua formação
acadêmica e ao tempo que exercem a coordenação no SENAI-SP. A seguir, são investigados 12
temas: percepção sobre outros membros do processo educacional, com 21 itens; satisfação com o
ambiente de trabalho, com 13 itens; biblioteca, com 8 itens; satisfação nos relacionamentos, com 13
itens que contemplam, inclusive, o relacionamento com a comunidade e com empresas; propostas
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pedagógica e educacional, projeto de curso e planos de ensino, com 11 itens; desenvolvimento dos
cursos ministrados na escola, com 10 itens; suporte administrativo e da equipe escolar, com 10 itens;
satisfação com sua atuação, com 15 itens; estágio supervisionado com 7 itens. A opinião dos
coordenadores sobre esta avaliação é coletada por meio de tema que contém 12 itens, dentre os
quais se destacam os que investigam a relevância do papel do coordenador na apropriação dos
resultados dos processos avaliativos.
(d) Questionário do diretor
No questionário do diretor, os diretores das faculdades informam sua formação acadêmica e
respondem questões relacionadas com o tempo de exercício profissional. Além dessas questões, o
instrumento aborda 10 temas: auto percepção, com 9 itens; percepção sobre outros atores do
processo educacional com 12 itens; satisfação com o ambiente de trabalho, com 11 itens; biblioteca,
com 8 itens; manutenção da escola, com 17 itens; satisfação nos relacionamentos, com 12 itens;
desenvolvimento dos cursos ministrados na escola, com 9 itens; propostas pedagógica e educacional
e projetos de curso e planos de ensino, com 18 itens; satisfação com a atuação da direção, com 19
itens e o tema programa de avaliação da educação profissional no SENAI-SP, com 12 itens.
A FASE II “Coleta de informações acerca de fatores intervenientes no processo ensino” contempla as
seguintes dimensões propostas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior –
SINAES:
• A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional;
• A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas normas de
operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de
pesquisa, de monitoria e demais modalidades;
• A comunicação com a sociedade;
• As políticas de pessoa, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-administrativo, seu
aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho;
• Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e
comunicação;
• Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da auto
avaliação institucional;
• Políticas de atendimento a estudantes e egressos.
FASE III – constituição de “grupo focal” com amostra de alunos
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Visando ao levantamento de informações qualitativas que auxiliem na interpretação dos dados
obtidos por meio das provas e questionários é conduzido um grupo focal com amostra de alunos
concluintes dos Cursos Superiores de Tecnologia.
A condução do “grupo focal” tem por base o seguinte:
Objetivos
• Identificar fatores facilitadores e dificultadores no processo de ensino.
• Identificar características do processo de ensino na faculdade.
• Avaliar a percepção e conhecimento dos alunos sobre o Programa de Avaliação da Educação
Profissional.
Metas
• Compreender o objeto de pesquisa (processo de ensino na escola) sob a perspectiva dos
entrevistados e entender como e porque eles têm essa perspectiva particular;
• Validar, clarificar e ilustrar dados quantitativos para melhorar a qualidade da interpretação.
Condução da entrevista
• Apresentação dos objetivos e da proposta de coleta dos dados, duração do encontro – 10 minutos.
• Discussão em grupo para responder à entrevista – 20 minutos.
• Apresentação, por um relator, da discussão dos grupos – 30 minutos (gravador ligado).
• Debate – 50 minutos.
• Avaliação do PROVEI – 30 minutos.
• Finalização – 10 minutos.
Roteiro
a) Abordagens principais
• Simule a apresentação de sua faculdade para um aluno que está ingressando agora.
• Em sua opinião, quais os fatores que influenciam sua aprendizagem?
• Com a experiência que você acumulou durante o curso, o que um aluno que está ingressando agora
precisa fazer para ser um bom aluno?
• Apresente pontos positivos e negativos (no máximo 5) da sua escola. Justifique suas respostas.
• O que você mudaria em sua escola para melhorá-la?
b) Aspectos a serem investigados se não forem abordados pelos alunos
• processo de ensino das competências e habilidades;
• como poderiam ter aproveitado mais o curso;
• relacionamento com os docentes, diretor e coordenador;
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• Proposta Pedagógica;
• Estágio Supervisionado.
c) Percepção do grupo sobre a avaliação
• Quando falamos em PROVEI o que vem à sua mente?
• Quais os pontos positivos e negativos do PROVEI? Justifique suas respostas
• Sugestões de mudança
d) Finalização
• Fazer uma pequena síntese do que foi coletado.
• Perguntar se há algo mais que gostariam de acrescentar.
• Perguntar o que acharam da entrevista.
A FASE III “Constituição de “grupo focal” com amostra de alunos” contempla as seguintes dimensões
propostas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES:
• A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas normas de
operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de
pesquisa, de monitoria e demais modalidades;
• A comunicação com a sociedade;
• Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e
comunicação;
• Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da
autoavaliação institucional;
• Políticas de atendimento a estudantes e egressos.
FASE IV – Sistema de acompanhamento de egressos do SENAI-SP - SAPES
O Sistema de Acompanhamento de Egressos do SENAI/SP – denominado internamente SAPES
consubstancia-se num conjunto de indicadores do desempenho dos egressos dos Cursos Superiores
de Tecnologia no mercado de trabalho e da contribuição da educação profissional para o alcance
desses resultados, permanentemente monitorados.

Os dados, coletados por meio de questionários enviados, 01 ano após a conclusão dos cursos, aos
alunos egressos e aos seus supervisores nas empresas empregadoras, compõem o cálculo dos
referidos indicadores que são agrupados em 04 categorias, a saber:
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Categoria 01: Laborabilidade
• Taxa de ocupação de egressos no mercado de trabalho
• Taxa de ocupação de egressos no mercado de trabalho, na área de formação ou em área relacionada.
• Taxa de ocupação de egressos no setor industrial
• Taxa de ocupação de egressos no mercado formal

Categoria 02: Promoção sócio-profissional
• Comparação entre a renda mensal dos egressos que atuam na área do curso, em área relacionada e fora
da área.
• Percentual de egressos com dificuldades no desempenho profissional

Categoria 03: Relacionamento com o mercado
• Índice de satisfação dos egressos com o curso feito no SENAI/SP
• Taxa de egressos fidelizados ao SENAI/SP
• Índice de satisfação das empresas com os egressos do SENAI/SP

Categoria 04: Adequação do perfil profissional dos egressos
• Adequação do perfil profissional dos egressos ao mercado de trabalho, em competências básicas.
• Adequação do perfil profissional dos egressos ao mercado de trabalho, em competências específicas.
• Adequação do perfil profissional dos egressos ao mercado de trabalho, em competências de gestão.
• Preferência das empresas por contratação de egressos do SENAI/SP
• Reconhecimento do desempenho profissional superior dos egressos do SENAI/SP, nas empresas.

A FASE IV “Sistema de acompanhamento de egressos do SENAI-SP - SAPES” contempla a seguinte
dimensão proposta pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES:
• Políticas de atendimento a estudantes e egressos
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PARAMETROS DE AVALIAÇÃO
O parâmetro de avaliação será o Plano de Desenvolvimento Institucional PDI-2012/1016 e PDI
2017/2021 da FACULDADE. Para elaboração desse projeto os membros da CPA fizeram um estudo
do PDI, procurando conhecer as ações planejadas para o período. Essa ação foi necessária para
identificarmos o que foi planejado visando conhecer as especificidades da instituição. Nesse sentido,
as dimensões que serão avaliadas foram identificadas no PDI e servirão como parâmetro de análise,
sustentado a avaliação entre o que está planejado e o que está sendo executado. Para tanto, a
avaliação iniciou com o estudo do PDI identificando o que foi planejado em cada dimensão avaliada,
constituindo os parâmetros para a avaliação. É necessário conhecer previamente os objetivos da
instituição, seus princípios e fundamentos conceituais, a organização didático-pedagógica, a estrutura
funcional e organizacional, etc., questões que já estão definidas no PDI.

Cronograma de Atividades para Execução deste Projeto

Anualmente, a CPA propõe um cronograma de atividades na linha deste projeto de autoavaliação
institucional, sendo seus resultados, bem como sua incorporação no planejamento da gestão
acadêmico-administrativa, objeto de relatórios encaminhados ao INEP conforme legislação
específica. Abaixo estão relacionadas as principais atividades desenvolvidas: O cronograma de
atividades da autoavaliação institucional, com a inclusão da análise e do acompanhamento dos
momentos de avaliação externa, será proposto anualmente pela CPA, respeitadas as atividades
relacionadas abaixo:
 Acompanhamento das ações institucionais previstas no PDI;
 Construção anual do Relatório de Autoavaliação Institucional conforme orientações do INEP/MEC;
 Análise dos resultados dos momentos de avaliação institucional interna e externa e
encaminhamento de recomendações aos cursos de graduação e pós-graduação e setores envolvidos
para a proposta de ações com vistas à superação das dificuldades detectadas;
 Relatórios parciais do processo de autoavaliação institucional com a proposta de planejamento de
ações;
 Devolutiva sistemática e contínua de dados da Avaliação Institucional para a comunidade
acadêmica;

34

 Propostas e avaliação das dinâmicas, procedimentos e mecanismos da avaliação institucional
interna; Sensibilização da comunidade acadêmica para seu envolvimento em todos os momentos do
processo de autoavaliação institucional;
 Avaliação do docente pelo discente (cursos);
 Apoio à Instituição/Cursos nos momentos de avaliação externa in loco para fins de regulação,
conforme agenda do INEP/MEC;

Considerando a natureza das atividades propostas, algumas são realizadas em processo contínuo e
outras com definição de datas específicas. Todo o trabalho da CPA tem como objetivo geral
“coordenar e articular o processo interno de avaliação da instituição que possibilite uma permanente
atitude de tomada de consciência sobre sua missão e finalidades acadêmica e social.” Com a
realização dessas atividades pretende-se que a instituição avalie seus níveis de pertinência e
qualidade, suas fortalezas e fragilidades, a partir das quais construirá uma agenda articulando
objetivos, recursos, práticas e resultados. O caráter diagnóstico e formativo de autoconhecimento
deve permitir a reanálise das metas e ações estabelecidas em seu Plano de Desenvolvimento
Institucional e o engajamento da comunidade acadêmica na construção de novas alternativas e
práticas.
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