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I – Breve Histórico da IES

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 ENAI 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-de-obra 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 pólo
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

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

Desde a criação da Faculdade, até presente momento, foram realizadas as
avaliações de Credenciamento da Faculdade, Autorização de curso e
Reconhecimento do curso superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos.
Protocolo: 200910294
Código MEC: 385518
Código da
87279
Avaliação:
Ato Regulatório: Credenciamento
Categoria
Instituição
Módulo:
Status: Finalizada
Instrumento: 124-Instrumento de avaliação para credenciamento de instituição de educação superior
Tipo de
Avaliação de Regulação
Avaliação:

Data de
08/06/2011 12:09:26
Formação:
Período de
14/08/2011 a 17/08/2011
Visita:

Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica
1.1. Projeto Pedagógico do Curso: aspectos gerais

5.0

O projeto pedagógico considera as metas do PNE e o atendimento na educação superior, o
desenvolvimento econômico e a demanda do setor produtivo da região, a população do ensino médio e
técnico local e a política institucional de expansão para a área tecnológica, de forma plena.
O objetivo do curso, habilitar profissionais para desenvolver soluções tecnológicas, administrar
processos de pós-venda 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, está definido de forma
plena, e explicita os compromissos institucionais de formação tecnológica e humana, bem como, com as
demandas do setor produtivo da região.
O perfil profissional está plenamente definido no projeto do curso.
O número de vagas proposto corresponde plenamente à dimensão do corpo docente e às condições de
infra-estrutura da IES no âmbito do curso.
1.1.1. Contexto educacional

5

1.1.2. Objetivos do curso

5

1.1.3. Perfil profissional do egresso

5

1.1.4. Número de Vagas

5

1.2. Projeto Pedagógico do Curso: formação

4.0

A estrutura curricular do curso possui flexibilidade adequada. Apresenta a possibilidade de certificação
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por módulos e tem definido em seu projeto pedagógico os critérios de aproveitamento de
conhecimentos e experiências anteriores. Também apresenta evidências de interdisciplinaridade, pela
oferta da disciplina de disciplina de Desenvolvimento de Produtos Automotivos que tem como objetivo
de integrar e aplicar todos os conhecimentos e habilidades obtidos no decorrer do curso em todas as
unidades curriculares. Possibilita a articulação entre a teoria e a prática possibilitando a aquisição de
competências profissionais, a compreensão do processo tecnológico e incentivando o desenvolvimento
da capacidade empreendedora pela realização de atividades práticas e aplicação de situações
problemas, previstas para ocorrerem nos diversos laboratórios da instituição.
Os conteúdos curriculares (ementas ou competências) são atualizados e adequadamente coerentes com
o perfil profissional, com as competências tecnológicas do egresso e com as cargas horárias previstas.
A metodologia definida para o desenvolvimento deste curso é sustentada pelo planejamento do ensino e
pela prática docente e está adequadamente comprometida com a interdisciplinaridade e
contextualização, com o desenvolvimento do espírito científico e com a formação de sujeitos autônomos
e cidadãos.
O projeto do curso prevê, em programa sistemático, adequado atendimento extraclasse e apoio
psicopedagógico ao discente. Além disso propõe desenvolver ações de caráter pedagógico e
profissionais, tais como: orientação para a constante melhoria do rendimento escolar; encaminhamento
para o programa de concessão de descontos financeiros e bolsas parciais de estudo para alunos com
renda inferior a 3 salários mínimos; encaminhamento para rede social de atendimento comunitário como
hospitais, ambulatórios e atendimentos terapêuticos; oferta de treinamento em técnicas de entrevistas,
formulação de currículos; encaminhamento para emprego; aconselhamento para entrevistas
profissionais.
1.2.1. Estrutura curricular

4

1.2.2. Conteúdos curriculares

4

1.2.3. Metodologia

4

1.2.4. Atendimento ao discente

4

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1
A proposta para a criação do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos foi motivada por uma
demanda advinda das montadoras de veículos e indústrias de autopeças na Região Metropolitana de São Paulo,
onde se encontram 50% dos empregados em fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias e
55% da mão-de-obra ocupada em manutenção e reparação de veículos automotores existente no Brasil.
É justificada pela ausência de profissionais capacitados a atuarem na comercialização, acompanhamento pósvenda, manutenção, reparação e inspeção veicular, demanda cada vez mais carente, fruto do crescimento do
setor e do aumento da complexidade tecnológica dos veículos automotivos.
Tem seu projeto pedagógico, seu objetivo, perfil de egresso, matriz curricular, definidos por intermédio da
aplicação de uma metodologia original adotada pela rede SENAI em âmbito nacional, denominada de Comitê
Técnico Setorial. Esse constitui-se como grupo de discussão, composto por uma amostra estratificada de
representantes da área de educação profissional e de representantes dos meios técnicos, das associações de
classe e de empresas do segmento industrial.
Como resultado tem-se um projeto pedagógico equilibrado, com objetivos, justificativas e uma matriz curricular
plenamente de acordo com as necessidades do arranjo produtivo local. Os conteudos da unidades curriculares e
a metodologia prevista estão alinhadas ao perfil do egresso e a objetivo do curso. A interdisiplinaridade e a
flexibilidade estão bem claras no projeto proposto e as propostas de atendimento ao aluno estao adequadas.
Conceito da Dimensão 1
5

Dimensão 2: Corpo docente
2.1. Administração acadêmica

3.0

O NDE é composto por 5 docentes, entre eles coordenador, sendo que somente este tem o titulo de
mestre, o regime de trabalho de quatro deles e de tempo integral e um com regime parcial.
2.1.1. Composição do NDE (Núcleo docente estruturante)

3

2.1.2. Titulação do NDE

1

2.1.3. Experiência profissional do NDE

4

2.1.4. Regime de trabalho do NDE

4

2.1.5. Titulação, formação acadêmica e experiência do coordenador do curso

4

2.1.6. Regime de trabalho do coordenador do curso

5

2.2. Perfil dos docentes

3.0

O perfil dos docentes apresentados para compor o quadro do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas
Automotivos tem grande experiência na área do curso e estão envolvidos com a formação de técnicos
de nível médio formados pelo SENAI São Paulo, o que será importante para o formação do futuro
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Tecnólogo.
2.2.1. Titulação do corpo docente

1

2.2.2. Regime de trabalho do corpo docente

5

2.2.3. Tempo de experiência de magistério superior ou experiência na educação
profissional

4

2.2.4. Tempo de experiência profissional do corpo docente (fora do magistério)

3

2.3. Condições de Trabalho

4.0

O número de vagas oferecidas pelo curso no primeiro ano, relacionado com o número de docentes
equivalentes em tempo integral e inferior a 15 (quinze) o que ofereçe boas condições de desenvolvimnto
da metodologia proposta.
O número de alunos considerando os recursos humanos e materiais, como salas de aula, laboratório de
informatica e laboratórios específicos são adequados, sendo que as aulas teóricas serão em salas para
40 (quarenta) alunos e as aulas práticas em salas para 20 (vinte) alunos.
A Produção cienífica é incipiente, mas é objetivo do SENAI São Paulo de incentivar a publicação cientifica
de docentes e alunos, atualmente existe um veiculo que é a revista eletrônica da Instituição. Com a
criação do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos é intenção fomentar a pesquisa
através da iniciação científica.
2.3.1. Número de alunos por docente equivalente ao tempo integral

5

2.3.2. Número de alunos por turma em disciplina teórica

5

2.3.3. Pesquisa, produção científica e tecnológica

3

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2
Constatou-se de que do corpo docente constante do protocolo junto ao MEC, não mais estão vinculados a
instituição os docentes: Alexandre Ribeiro; Antonio Torres; Norma Lúcia Barbosa; Ricardo Simão de Oliveira e
Ricardo Camargo de Araujo. Foi apresentada a pasta de o contrato do docente Marcio Pucci para compor o
corpo docente.
A reunião com o corpo docente ocorreu no dia 17 de maio de 2011 as 17h e a verificação das pastas
individuais, para comprovação de graduação, titulação, regime de trabalho, tempo de experiência dentro e fora
do magistério e produção científica foram efetivadas na tarde do dia 17 e na manhã do 18 de maio.
Subseqüentes consultas ao coordenador, para elucidação de dúvidas foram feitas ao longo do dia 18/05/2011.
Conceito da Dimensão 2
3

Dimensão 3: Instalações Físicas
3.1. Instalações gerais

4.0

As instalações para docentes (salas de professores e de reuniões) estão equipadas segundo a finalidade
e atendem, adequadamente, aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
conservação e comodidade necessária à atividade proposta.
O curso oferece gabinete de trabalho equipado, para o coordenador do curso e para os integrantes do
NDE, postos de trabalho compostos por computador conectado à internet, telefone, impressora e mesa
de reuniões, além de um Notebook para cada docente do curso em comodato .
As salas de aula, previstas para o primeiro ano do curso, estão equipadas, segundo a finalidade e
atendem, adequadamente, aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
conservação e comodidade necessária à atividade proposta.
A instituição disponibiliza 06 (seis) microcomputadores, conectados à internet, para a realização de
pesquisas, trabalhos acadêmicos, etc.; mesas para estudos individuais e ambientes para estudos em
grupo. Também dispõe de 1 (um) laboratório de informática com 20 microcomputadores em rede, com
impressora, acesso a internet, disponíveis para os alunos em horários alternativos conforme cronograma
pré-definido. Nos laboratórios, para uso específico, há computadores e impressoras ligados em rede com
acesso a internet e softwares aplicativos relacionados à área de estudo.
Contabilizando essa oferta o curso disponibiliza 2 laboratórios de informática com acesso à internet,
superior a proporção de um (1) terminal para até 15 alunos, considerado o total de matrículas dos
cursos em funcionamento, mais as vagas a serem oferecidas no primeiro ano do curso proposto
3.1.1. Sala de professores e sala de reuniões

4

3.1.2. Gabinetes de trabalho para professores

3

3.1.3. Salas de aula

4

3.1.4. Acesso dos alunos a equipamentos de informática

5

3.2. Biblioteca

4.0

Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica
O acervo da bilbioteca atende aos programas das disciplinas do primeiro ano do curso, em quantidade
suficiente, na proporção de um (1) exemplar para até seis (6) alunos previstos para cada turma,
referentes aos títulos indicados na bibliografia básica (mínimo de 2 títulos), e está atualizado e tombado
junto ao patrimônio da IES.
Quanto às indicações bibliográficas complementares, referidas nos programas das disciplinas, o acervo
atende adequadamente com pelo menos dois exemplares de cada título.
Os periódicos especializados, sob a forma impressa ou informatizada, atendem de maneira insuficiente
as principais áreas.
3.2.1. Livros da bibliografia básica

5

3.2.2. Livros da bibliografia complementar

4

3.2.3. Periódicos especializados

2

3.3. Instalações e Laboratórios Específicos

5.0

Os laboratórios especializados, necessários à realização das aulas do primeiro ano do curso:
Laboratório de Materiais,
Oficina Automotiva,
Laboratorio de Metrologia,
Hidráulica e Pneumática, e
Laboratório de Ciências,
estão implantados em quantidade e qualidade plenamente adequada.
Os espaços, equipamentos e serviços e relação aluno/posto de trabalho dos laboratórios atendem,
plenamente, as atividades propostas para ele.
3.3.1. Laboratórios especializados

5

3.3.2. Infra-estrutura e serviços dos laboratórios especializados

5

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3
O curso de Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos da Faculdade de Tecnologia SENAI "Conde Jose
Vicente de Azevedo", utilizará instalações já existentes, construidas para o funcionamento da Escola do ENAI,
que oferece Cursos Tecnicos, Cursos de Formação Continuada e de Aprendizagem Industrial a comunidade da
região metropolitana de São Paulo. Por esse motivo, já conta com boa parte da estrutura física de laboratorios,
bilbioteca, salas de aula e demais ambientes, necessária a boa prática academica.
As melhorias necessarias para a adequação de areas para a oferta do ensino superior estão sendo realizadas e
podem ser evidenciadas pela avaliação in locu realizada pelos avaliadores.
Conceito da Dimensão 3
4

REQUISITOS LEGAIS
4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais - Tecnológicos (Resolução CNE/CP n° 3/2002)

Sim

Critério de análise:
O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o
funcionamento dos Cursos Superiores de Tecnologia?
4.2. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia (Portaria Normativa n° 12/2006)

NSA

Critério de análise:
A denominação do curso está adequada ao Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia?
4.3. Carga horária mínima - Catálogo Nacional dos CST – (Portaria n° 1024/2006;
Resolução CNE/CP n° 3 18/12/2002)

Sim

Critério de análise:
Desconsiderando a carga horária do estágio profissional supervisionado e do trabalho de conclusão, o PPC
prevê carga horária igual ou superior ao previsto no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de
Tecnologia?
4.4. Denominação de Curso experimental devidamente validado pelo MEC.

Sim

Critério de análise:
A denominação proposta pela IES atende consulta prévia de oferta em caráter experimental?
4.5. Condições de acesso para portadores de necessidades especiais (Decreto n°
5.296/2004, a vigorar a partir de 2009)

Não

Critério de análise:
As instalações, onde o Curso Superior de Tecnologia funcionará, apresentam condições de acesso para
portadores de necessidades especiais?
DISPOSIÇÕES LEGAIS
O Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos foi estruturado com base na Resolução CNE/CEP nº
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3/2002, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos
cursos superiores de tecnologia. Dessa Forma, cabe destacar que:
• as competências descritas no perfil foram estabelecidas com base nas informações do mundo do trabalho,
conforme já afirmado, por um Comitê Técnico Setorial;
• o concluinte do curso fará jus ao diploma de Tecnólogo em Sistemas Automotivos, desde que cumpra o
estágio supervisionado;
• estão previstos a avaliação e o aproveitamento das competências profissionais adquiridas em cursos regulares
de mesmo nível ou no trabalho;
• a interdisciplinaridade está contemplada no desenvolvimento do curso, por meio de formas integradoras de
organização das unidades curriculares, para promover aprendizagem significativa orientada ao desenvolvimento
das competências descritas no perfil profissional;
• a articulação entre a teoria e a prática, valoriza as práticas docentes que enfatizam a pesquisa individual e em
equipe, o desenvolvimento de projetos, assim como o estágio e a participação em atividades complementares.
Sua denominação está fora do catalogo dos Cursos Superiores de Tecnologia, porem está devidamente validado
pelo MEC como curso EXPERIMENTAL.
A carga horaria prevista no projeto pedagogico é de 2400h em sala + 400h de estagio supervisionado,
totalizando 2800h relogio.
A instituição não apresenta a totalidade das condições de acesso para portares de necessidades especiais, como
elevadores, rampa no acesso principal e os banheiros não estão adaptados (Decreto n° 5.296/2004, a vigorar a
partir de 2009), embora esteja previsto no PDI (2012-2016).

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :
CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES
Esta comissão tendo realizado as considerações sobre cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os
requisitos legais, todas integrantes deste relatório, e, considerando também os referenciais de qualidade
dispostos na legislação vigente, diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior-CONAES e
este instrumento de avaliação, atribui os seguintes conceitos por Dimensão:
Dimensão Conceito
------------- --Dimensão 1. 5
Dimensão 2. 3
Dimensão 3. 4
Em razão do acima exposto e considerando ainda os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente,
nas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES e neste instrumento de
avaliação, este Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Automitivos (Exprimental) apresenta um perfil bom
de qualidade.
CONCEITO FINAL
4

O Credenciamento da Faculdade teve o seguinte resultado:
 Dimensão 1: Organização do Curso – Conceito – 4
 Dimensão 2: Corpo Social - Conceito – 5
 Dimensão 3: Infraestrutura Específica – 4
Os resultados da avaliação demonstram seu bom desempenho, sendo
atribuído conceito 4 (quatro). O Credenciamento da Faculdade de Tecnologia
SENAI Horácio Augusto da Silveira, ocorreu conforme Portaria MEC nº
1274/2011 de 19 de setembro 2.011 – publicada no D.O.U de 20 de setembro
de 2.011.

A Autorização do Curso teve o seguinte resultado:
 Dimensão 1: Organização do Curso – Conceito – 4,3
 Dimensão 2: Corpo Social - Conceito – 4,7
 Dimensão 3: Infraestrutura Específica – 4,3
Os resultados da avaliação demonstram seu bom desempenho, sendo
atribuído conceito 4 (quatro). A Autorização do Curso Superior de Tecnologia
em Sistemas Automotivos pela Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José
Vicente de Azevedo ocorreu conforme Portaria MEC/SERES nº 404, de 04 de
outubro de 2011.

O Reconhecimento do Curso teve o seguinte resultado:
 Dimensão 1: Organização Didático Pedagógica – Conceito – 3,9
 Dimensão 2: Corpo Docente e Tutorial - Conceito – 3,8
 Dimensão 3: Infraestrutura – 4,1
Os resultados do Reconhecimento do Curso demonstram seu bom
desempenho, sendo atribuído conceito 4 (quatro). O Reconhecimento do Curso
Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos da Faculdade de Tecnologia
SENAI Conde José Vicente de Azevedo ocorreu pela Portaria MEC n° 72 DE
29 de janeiro de 2015 e publicada no DOU em 30 de janeiro de 2015.

III - Projetos e processos de autoavaliação

O processo de autoavaliação da Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José
Vicente de Azevedo 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.
Também foram utilizados como base para fundamentação os seguintes
documentos:
- Portaria no. 2.051, de 9 de julho de 2004, do Ministério da Educação,
- Sugestão de Roteiro para Relatório de Auto avaliação CONAES/INEP 2005,
- Portaria no. 92 de 31 de janeiro de 2014, do Ministério da Educação,

- Nota Técnica INEP/DAES/CONAES no. 65 de 2014.
No desenvolvimento dos trabalhos, contou-se com a colaboração dos membros
da CPA, de docentes e profissionais técnico-administrativos da Faculdade,
seguindo a ordem de etapas apresentadas a seguir:
1º Sensibilização e apresentação do projeto,
2º Construção do Diagnóstico da Faculdade,
3º Sistematização e Análise dos Dados,
4º Divulgação dos Resultados e Coleta das Sugestões,
5º Elaboração do Relatório Conclusivo.

Esta forma de trabalho, intencionalmente planejada para envolver diversos
responsáveis em ações concretas no percurso do processo, além de instrutiva,
semeou a consciência da autoavaliação, para todo o coletivo da Faculdade.
Dessa forma, verificou-se que o relatório final constituiu-se de um documento
analítico, crítico, objeto de reflexão interna e que gerou compromissos
institucionais entre membros da comunidade acadêmica no sentido da
construção de projetos coletivos
No desenvolvimento dos trabalhos de autoavaliação, contou-se com a
colaboração de membros da CPA, e de outros docentes e profissionais técnicoadministrativos 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 para a elaboração dos
Relatórios 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
dos Relatórios 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.

IV – Divulgação e análise dos resultados da autoavaliação

A divulgação, como continuidade do processo de avaliação interna, deve
oportunizar a apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados
nas etapas anteriores. Todos os relatórios de autoavaliação institucional são
divulgados no site da Faculdade, além de serem apresentados e discutidos nas
reuniões dos diversos conselhos.

V – Plano de melhorias a partir dos processos avaliativos

A formalização de um plano de melhoria relatado em um documento específico,
acontece por meio do plano de autoavaliação institucional para o período
subsequente ao de análise. Todas as sugestões são consideradas e é feito
grande esforço para que sejam realizadas.
Nos relatórios já produzidos pelos processos de avaliação realizados nos anos
de 2013, 2014, 2015 e 2016; são apresentadas diversas propostas de melhoria
com base nos dados coletados e oportunidades de melhoria explicitadas nos
instrumentos de avaliação utilizados. Com a elaboração do novo Plano de
Desenvolvimento Institucional no próximo ano pretende-se utilizar todos os
resultados das avaliações internas e externas neste novo plano

VI – Processos de Gestão

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, inspirado na norma ISO 9001
e numa tabela que integra o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da
Faculdade. Esta tabela faz um cotejamento entre as dimensões e os processos
internos. Dessa maneira, a leitura permite identificar quais procedimentos
internos se reportam a abordagem de uma dimensão.
A construção do Relatório situa-se entre os múltiplos referenciais, externos e
internos. O documento é 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.
A Faculdade atua com Gestão Participativa, com vários órgãos colegiados,
alguns previstos na DAES e outros próprios da IES: Conselho Consultivo
(formado pelo corpo diretivo da unidade, por docentes, discentes e
comunidade, que define macro metas organizacionais); CPA - Comissão
Própria de Avaliação (que conduz o processo de auto avaliação institucional
permanente, integrando os diversos processos avaliativos promovidos pela
unidade); NDE - Núcleo Docente Estruturante (formado por docentes , e que
acompanha a concepção, consolidação e realização do projeto pedagógico do
curso); CTP - Conselho Técnico Pedagógico (formado pelo coordenador
Pedagógico, pelo coordenador do curso e pelos docentes, e que tem a função
de auxiliar na concepção do projeto pedagógico e acompanhar o
desenvolvimento e a avaliação do curso); Equipe de Gestão (que integra o
corpo diretivo da Faculdade com os demais dirigentes do campus, a fim de
integrar e harmonizar as ações).

As metas de aproveitamento, frequência média escolar dos alunos do Curso
Superior tem sido estipulados por eles mesmos. A meta de aproveitamento foi
estipulada pelos alunos do curso superior, de cada turma, sendo que 81,8%
representa a média de todas as turmas. Apesar da democratização no
processo de escolha das metas e da divulgação dos indicadores e dos
resultados, o aproveitamento alcançado foi inferior ao desejado pela
comunidade da Faculdade. Comparando-se o resultado de 2014 com os anos
anteriores, observa-se pouca variação, sendo que em 2013 atingiu-se o ponto
máximo. Da mesma forma que o aproveitamento, a frequência média também
foi estipulada pelos alunos do curso superior, de cada turma, sendo que 87,2%
representa a média de todas as turmas. A meta não foi alcançada e diminuiu
quando comparada aos anos anteriores. A taxa de permanência dos alunos do
CST vem evoluindo numericamente no decorrer dos anos, porém ainda não
atingimos a meta de 95%. Algumas ações planejadas são consequência das
autoavaliações internas, como as que seguem: - Levantamento dos motivos
dos cancelamentos de matrículas dos alunos do CST para análise das causas.
Os principais motivos, apontados pelos alunos, como causas para desistência
são: mudança de turno de trabalho, dificuldades de cunho pessoal, dificuldades
em acompanhar o curso e interesse em outra área de atuação. A taxa de
permanência dos alunos aumentou, porém aparentemente não está
relacionada a esta ação.

- Aplicação avaliação de satisfação preventiva, aos 50 dias de aula, e análise
da devolutiva antes da avaliação final. Esta prática foi adotada em 2014, porém
não apareceu refletida na média de satisfação do cliente participante a partir
dos questionários aplicados no final do semestre. Quanto às análises externas,
muitas das colocações estão sendo trabalhadas, como por exemplo, a reforma
e ampliação da biblioteca, a ampliação do acervo da biblioteca, adequação de
oficinas e ambientes de ensino, inserção de computadores em algumas salas
de aula como forma de minimizar o transtorno de termos somente uma sala de
informática, adequação de oficinas para acomodação de 20 alunos, incentivo à
formação em pós-graduação stricto sensu pelos docentes, entre outros.

VII – Demonstração de evolução institucional:

Pelos fatos e fundamentos apresentados desde 2012, e pela detalhada análise
dos Relatórios de Autoavaliação, do PDI, da reflexão sobre o PPC, e apuração
dos avanços e práticas realizadas, cabe ressaltar que a IES cresceu e
fortaleceu seus processos técnicos, pedagógicos e acadêmicos, zelando pelos
resultados na formação de alunos, sem comprometer os cuidados nas relações
com os professores e demais trabalhadores da comunidade acadêmica.
O Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos atende as Diretrizes
Nacionais do Curso. A denominação do Curso atende ao prevista no Catálogo
Nacional de Curso de Tecnologia, assim como sua duração.
A Faculdade contempla em seus conteúdos, nas disciplinas e/ou de forma
transversal, as Diretrizes Nacionais para Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e
Indígena.
Anualmente é realizada a Semana de Tecnologia (organizada por alunos e
professores) no campo: da Sustentabilidade, Inovação, Empreendedorismo,
entre outros temas. A política de Educação ambiental contempla, desde o
estímulo à coleta seletiva em todas as dependências das IES, distribuição aos
alunos de redutor de fluxo de água para serem utilizados nas residências e
empresas.
A Faculdade sempre procurou conciliar a titulação e a experiência profissional
na indústria em seus docentes e hoje conta com três doutores, quatro mestres

e cinco especialistas. Dentre estes docentes temos alguns com longa
experiência na indústria, de até 15 anos.
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