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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 polo industrial, a
Escola iniciou, em 1968, o cursos de aprendizagem industrial nas ocupações
Tapeçaria, Mecânica Geral, Mecânica de Automóvel, Torneiro Mecânico, Ajustador
Mecânico, Eletricista e cursos noturnos nas ocupações Eletricistas, Marceneiro e
Tapeceiro. A partir dos anos 80, com a migração das indústrias da região, surge um
novo campo de formação proveniente da oferta de emprego para o setor terciário, o de
prestação de serviços.

A Diretoria Regional do SENAI-SP, atenta à necessidade de a Instituição adequar a
formação profissional às novas demandas do mercado, formulou, para esta Unidade
Escolar, avançados projetos com vistas à modernização de sua programação e
redirecionamento de sua vocação, originalmente voltada para a aprendizagem. Como
a Escola já atuava na área de manutenção de veículos e as indústrias automobilísticas
encontravam-se em plena fase de mudança tecnológica, a Escola buscou, no ano de
1984, empresas para desenvolver um sistema de parceria, que garantisse a
atualização tecnológica de equipamentos e de mão-de-obra para a cadeia
automobilística.

A partir de 1995, a unidade passou a oferecer o Curso Técnico de Automobilística e a
partir de 2000 o curso técnico de Eletroeletrônica. A partir do início de 2006, graças ao
esforço da equipe e o apoio da Diretoria Regional do SENAI-SP, a escola iniciou um
consistente programa de atualização tecnológica, adaptação de seus ambientes de
ensino e manutenção predial.
Assim, atento às novas demandas surgidas no contexto de crescimento da economia
e ao rápido desenvolvimento industrial, a escola consolidou-se, expandiu e diversificou
a oferta de cursos de educação profissional.

E para aplicar o conhecimento acumulado em todos esses anos de existência da
escola SENAI Conde José Vicente de Azevedo, O SENAI-SP concebeu a Faculdade
de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo para atender com mão-de-obra
qualificada a indústria automotiva, para o avanço tecnológico que ela apresenta e para
oferecer à população curso superior de tecnologia de alta qualidade a partir do ano de
2012.

Após o processo de reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas
Automotivos, a Faculdade concentrou seus esforços para a elaboração do seu
primeiro projeto de curso de pós-graduação “latu sensu”. E assim, com participação
efetiva do Núcleo Docente Estruturante (NDE), foi implantado em 2015, o Curso de
Pós-graduação em Motores de Combustão Interna.

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. Nesse ano de 2016, a Faculdade
iniciou o processo de Recredenciamento junto ao INEP/MEC, conforme legislação
vigente, de forma que a avaliação in loco está prevista para ocorrer no ano de 2017.

No processo de Credenciamento da Faculdade, em síntese foram obtidos os seguintes
resultados:

DIMENSÃO CONCEITO
Dimensão 1 - 5
Dimensão 2 - 4
Dimensão 3 - 4

Portanto, o resultado desse processo de avaliação externa para o credenciamento da
Faculdade demonstrou que a IES Faculdade de Tecnologia “Conde José Vicente de
Azevedo”, apresentou um perfil bom de qualidade com Conceito Final 4.
No processo de Autorização do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas
Automotivos, em síntese foram obtidos os seguintes resultados:

Dimensão Conceito

Dimensão 1 - 5
Dimensão 2 - 3
Dimensão 3 - 4

No processo de avaliação externa da Comissão do INEP/MEC de autorização do
Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos, em síntese o resultado final
demonstrou que o curso apresentou um perfil bom de qualidade, sendo atribuído o
conceito final 4.
No ano de 2014, a Faculdade passou também pelo processo de avaliação externa do
INEP/MEC para o reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas
Automotivos e em síntese, apresentou os seguintes resultados:

Dimensão 1 - Conceito: 4.0;
Dimensão 2 - Conceito: 3.2;
Dimensão 3 - Conceito: 3.9;

Segundo o parecer da comissão de avaliação, o Curso Superior de Tecnologia em
Sistemas Automotivos apresentou um perfil “Muito Bom” de qualidade, sendo atribuído
o Conceito Final “4”

No processo de avaliação externa para o credenciamento da Faculdade, realizado em
2011, conforme Relatório de Avaliação (Anexo 1), foram identificadas algumas
oportunidades de melhoria.
Na avaliação da Dimensão 2 – Corpo Social foi apontada a necessidade de melhorar a
política de apoio ao estudante e ampliar a produção científica.
Na avaliação da Dimensão 3 – Infraestrutura Física, identificou-se fragilidades quanto
às instalações sanitárias que encontravam-se em processo de reforma e também a
necessidade de melhorar a instalação para acervo e funcionamento da biblioteca
No item – Requisitos Legais, a Faculdade não apresentou, na ocasião, as condições
de acesso para Portadores de Necessidades Especiais

Nesse mesmo ano, a Faculdade passou pelo processo de avaliação externa para a
Autorização do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos e, conforme
apontou o relatório da comissão de avaliação (Anexo 2), foram identificados os
seguintes itens com menor pontuação:

Na avaliação da Dimensão 2 – Corpo Docente foi identificada a necessidade de
constituição do Núcleo Docente Estruturante (NDE), de melhoria no perfil do corpo
docente considerando a titulação e o tempo de experiência fora do magistério, bem
como a necessidade de implementação de práticas de pesquisa e produção científica.
Na avaliação da Dimensão 3 – Infraestrutura Física, o relatório da comissão de
avaliação apontou a necessidade de instalação de gabinetes de trabalho para
professores com dedicação integral e melhorias no acervo da biblioteca, incluindo
bibliografias complementares e periódicos especializados.

No ano de 2014, a Faculdade passou pelo processo de avaliação para o
Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos e
conforme relatório de avaliação da comissão (Anexo 3), foram identificadas as
seguintes oportunidades de melhoria:

Dimensão 1 – Organização Didático-Pedagógica: O Projeto Pedagógico do Curso
(PPC), deveria considerar critérios para análise das atividades de pesquisa e
extensão, bem como melhorar o descritivo dos conteúdos curriculares.

Dimensão 2 – Corpo Docente: Foi apontada a necessidade de melhorar a atuação do
Núcleo Docente Estruturante (NDE), o perfil do corpo docente, considerando a
titulação, o regime de trabalho, a experiência profissional fora do magistério e a
produção científica.

III - Projetos e processos de auto avaliação

O processo de auto avaliação 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 auto avaliação, 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 auto avaliação, contou-se com a colaboração de
membros da CPA, e de outros docentes e profissionais técnico-administrativos da

Faculdade, os quais participaram de atividades, alinhadas às dimensões orientadoras,
para coleta de opiniões intermediárias e análise, difundindo as propostas e ações
planejadas e realizadas 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 auto avaliação
(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 auto avaliação

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 auto avaliação institucional são divulgados no site da
Faculdade, além de serem apresentados e discutidos nas reuniões dos diversos
conselhos.

https://automobilistica.sp.senai.br/institucional/197/0/informacoes-aosalunos

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 auto avaliação 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, 2016 e 2017; 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 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).
No processo de gestão, são monitoradas algumas variáveis de controle, tais como:
Satisfação dos Alunos, Taxa de Colocação de Alunos em Estágio, Frequência Média
Escolar, Aproveitamento Médio Escolar, Taxa de Permanência no Período e
Promoção Escolar.

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

VII – Demonstração de evolução institucional:

Pelos fatos e fundamentos apresentados desde 2012, e pela detalhada análise dos
Relatórios de Auto avaliação, 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 Étnico-Raciais e para o Ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena e foi incluído no PPC, o Curso
de Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) de forma optativa para os alunos.
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. Dentre estes docentes temos alguns com longa
experiência na indústria, de até 15 anos e também professores com vasta experiência
como docente no ensino superior e produções científicas consideráveis. Com o
objetivo de estimular os alunos à prática da pesquisa e produção científica, a
Faculdade implantou o Programa de Iniciação Científica e adota em seu Projeto
Pedagógico do Curso, a realização de um Projeto Integrador por meio do qual os
alunos realizam pesquisas, documentam por meio de relatórios e apresentam para a
comunidade escolar, os resultados dos trabalhos acadêmicos. Como reconhecimento
dos melhores desempenhos, um exemplar do trabalho é disponibilizado na biblioteca
da faculdade, servindo de inspiração e estímulo para outros alunos prosseguirem com
as pesquisas.
Após o processo de reconhecimento do curso, o Núcleo Docente Estruturante
concentrou seus esforços na elaboração do primeiro Projeto de um curso de Pós-

graduação em Motores de Combustão Interna, implantado com êxito a partir do ano de
2015. Nesse mesmo ano o NDE propôs uma adequação do Pedagógico do Curso
Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos com a atualização das ementas dos
componentes curriculares e adequação da grade curricular para o regime anual,
concentrando as disciplinas básicas no primeiro ano e o componente curricular
Desenvolvimento de Produtos Automotivos, cujo objetivo é a concepção de Projetos,
no último ano do curso.

Em relação à Infraestrutura física, a partir dos apontamentos feitos nas avaliações
externas e internas, a Faculdade concentrou seus esforços e apresentou melhorias
consideráveis em suas instalações sanitárias, cantina, constante atualização
tecnológica por meio de investimentos próprios e parcerias com empresas da cadeia
automotiva. Em especial, a adequação das instalações da unidade para o pleno
atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais (PNE). Adequação das
instalações da biblioteca, com substituição de todo o mobiliário e adoção de um
política de renovação do acervo bibliográfico, além da estruturação de uma sala de
preparação para os professores e instalação de gabinetes individuais para os
professores com dedicação integral.
Outras melhorias significativas estão na política de atendimento aos discentes com a
implantação de Programa de Financiamento Estudantil e Bolsas de Estudos com
critérios baseados no perfil sócio econômico dos alunos. Melhorias também na
comunicação com os alunos e a sociedades em geral por meio das redes sociais. De
forma complementar ao trabalho da ouvidoria, foi implantado um estrutura de trabalho
para que o corpo técnico administrativo proporcione as melhores condições e
identifique eventuais ocorrências de forma mais ágil, com escolha de dois
representantes dos alunos, por turma, a indicação de um docente referencial para
cada turma estabelecendo um canal de comunicação ágil e eficaz.
A partir dos apontamentos feitos pela Comissão Própria de Avaliação, em que são
relatados

também

o

histórico

de

desempenho

acadêmico

por

meio

de

acompanhamento sistemático das variáveis de controle – Aproveitamento Médio
Escola, Frequência Média Escolar, Taxa de Permanência no Período, Promoção
Escolar e Taxa de Satisfação dos Alunos, a Faculdade tem implantado ações
indicadas pela CPA no sentido de continuar o processo de melhoria de desempenho
acadêmico também.

Com a contribuição do Núcleo Docente Estruturante (NDE), a partir do ano de 2017, a
IES tem como objetivo a implantação de outros três cursos de Pós-graduação, além
de outros programas de extensão, conforme seu Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI 2017/2021)
Em síntese, desde o seu credenciamento, a Faculdade vem apresentando uma
significativa evolução, tanto na sua infraestrutura com a atualização dos recursos
tecnológicos, possibilitando inclusive a realização de ações de extensão com a
capacitação de docentes de cursos ofertados à comunidade em geral tais como: Curso
de Aprendizagem, Curso Técnico e Cursos de Formação Continuada.
Como oportunidade de melhoria, pode ser citada a ampliação das ações de extensão
com a oferta de novos cursos dessa modalidade, bem como a ampliação da oferta dos
cursos de Pós-graduação.

ANEXO 1
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO – CREDENCIAMENTO DA FACULDADE
Informações gerais da avaliação:
Protocolo:

200910294

Código MEC: 385518
Código
da
87279
Avaliação:
Ato
Regulatório:

Credenciamento

Categoria
Módulo:

Instituição

Status:

Finalizada

Instrumento:

124-Instrumento de avaliação para credenciamento de instituição de
educação superior

Tipo
de
Avaliação de Regulação
Avaliação:
Nome/Sigla da IES:
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CONDE JOSÉ VICENTE DE AZEVEDO
Endereço da IES:
46402 - Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo - Rua
Moreira
de
Godói,
226
Ipiranga.
São
Paulo
SP.
CEP:04266-060
Informações da comissão:
N°
de
3
Avaliadores :
Data
de
08/06/2011 12:09:26
Formação:
Período
Visita:
Situação:

de

14/08/2011 a 17/08/2011
Visita Concluída

CONTEXTUALIZAÇÃO
Instituição:
A Faculdade de Tecnologia SENAI “Conde Jose Vicente de Azevedo” é mantida pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/SP, Departamento de São
Paulo- SP, pessoa de direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro no
Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Moreira de Godói , nº 226,
Ipiranga, CEP: 04266-060. O SENAI – SP tem o seu regimento aprovado pelo
Decreto Federal nº 494 de 10/01/1962, alterado pelo Decreto nº 6.635 de 05/11/2008,
inscrito no registro Civil das pessoas Jurídicas do Cartório da Cidade do Rio,de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro sob o nº de ordem 15.484, do Livro a/7, protocolo
nº 41.580, do Livro A/4, de 06/07/1966, é responsável perante as autoridades
publicas e o publico em geral, pela Faculdade de Tecnologia “Conde José Vicente de
Azevedo”, que oferece cursos de educação profissional tecnologia de graduação e
pós-graduação, incumbido-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom
funcionamento, respeitados os limites da lei e deste regimento, os princípios
constitucionais que assegurem os direitos do corpo docente e discente e a autoridade
própria de seus órgãos deliberativos e executivos. Compete à entidade mantenedora
promover adequadas condições de funcionamento das atividades da Faculdade de
Tecnologia “Conde José Vicente de Azevedo”, colocando-lhe à disposição os bens
imóveis e moveis necessários , de seu patrimônio ou de terceiros a ela cedido,
assegurando-lhe os suficiente recursos financeiros de custeio. Os documentos
analisados apresentam como missão institucional do SENAI- SP, promover a
educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias
industriais, contribuindo para elevar a competitividade da industria brasileira. A
instituição está localizada na Região Metropolitana de São Paulo - RMSP, onde
atualmente está localizada a maior concentração urbana no Brasil. A população atual
da região é de cerca de 20 milhões de habitantes, correspondente a praticamente
50% da população do estado de São Paulo e responde por aproximadamente 18% do
PIB nacional. Essas atividades estão fortemente concentradas 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. Observa-se que a demanda por
formação profissional para o processo de fabricação e montagem nas industrias
automotivas é plenamente atendida com a oferta de tecnologia e engenharia com
foco em projetos e processos de produção. Entretanto, o setor de Pós-venda,
entendido como todo e qualquer serviço envolvendo os veículos após a etapa de
primeira venda até o fim da sua vida útil, ainda necessita de profissionais com base
cientifica e tecnologia adequada ao tipo de tecnologia embarcada nos veículos.

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO
Síntese da ação preliminar à avaliação:
Esta Comissão de Avaliação CGACGIES/DAES/INEP foi designada em 08 de junho
de 2011, para avaliação 87279 sob o protocolo 200910294, quando teve início o
período de preparação da visita in loco.No período de 08 de junho a 13 de agosto de
2011, o trabalho dos membros da comissão esteve centrado na leitura dos
documentos eletrônicos postados pela IES e disponíveis no sistema e-MEC,
notadamente do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) e Autorização de
Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos, ocorrido em maio de 2011.
Foi enviado à IES previamente, um documento contendo um roteiro de vista,
solicitando agendamento com o corpo docente e tecnico-administrativos e a Direção
da IES. Ainda, foram solicitados providencias com relação à documentação e meios
necessários à Avaliação. No dia 14 de agosto houve o primeiro encontro e reunião da

Comissão
de
Avaliação
para
definir
a
condução
dos
trabalhos.
No dia 15 de agosto, a Avaliação se iniciou com a apresentação pela Direção do
SENAI da justificativa da importância Faculdade de Tecnologia “Conde José Vicente
de Azevedo”, e da apresentação do desenvolvimento de atividades do SENAI –SP.
Nessa reunião houve participação da Comissão de avaliação, professores da
instituição e de Diretores do SENAI- SP. Na parte da tarde houve visitas às
instalações físicas da IES - diversos laboratórios, salas de aula, auditório, biblioteca ,
área de convivência e instalações administrativas. Ocorreu ainda as reuniões com o
corpo técnico-administrativos e parte do corpo docente previsto para o
desenvolvimento das atividades da IES.

CATEGORIAS AVALIADAS
Dimensão 1: Dimensão: Organização Institucional
1.1. Missão

5

1.2. Viabilidade PDI

4

1.3. Efetividade Institucional

4

1.4. Suficiência administrativa

5

1.5. Representação docente e discente

4

1.6. Recurso financeiro

5

1.7. Auto-avaliação Institucional

5

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1
A missão do SENAI -SP é contribuir para o fortalecimento da indústria e o
desenvolvimento pleno e sustentável do país, promovendo a educação para o
trabalho e a cidadania, a assistência técnica e tecnológica, a produção e
disseminação de informação e adequação, geração e difusão de tecnologia. A
Faculdade tem plenas condições para cumprir a missão estabelecida, em seu PDI,
regimento e documentos que estabelecem seus compromissos com o poder público e
com a sociedade.
A Faculdade de Tecnologia SENAI “Conde José Vicente de Azevedo” tem por
finalidades:
I. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento
reflexivo;
II. formar diplomados aptos para a inserção em setores profissionais, para a
participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, além de colaborar na sua
formação
contínua;
III. incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e,
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
IV. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações
ou
de
outras
formas
de
comunicação;
V. estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer
com
esta
uma
relação
de
reciprocidade;
VI. promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica
da
instituição;
VII.
prestar
assistência
técnica
e
tecnológica
às
empresas;
VIII. promover o intercâmbio educacional, científico e tecnológico entre instituições
nacionais
e
estrangeiras;
IX.
gerar
e
difundir
informações
tecnológicas.
A IES apresenta o Regimento que define a estrutura da Faculdade SENAI “Conde
Jose Vicente de Azevedo”. A estrutura organizacional é composta dos seguintes
orgãos: Direção, Conselho Consultivo e Conselho Tecnico-Pedagogico. Os órgãos de
apoio acadêmico e de serviços administrativos é composto pelas coordenações
pedagógicas, secretarias acadêmicas, Biblioteca e os demais órgãos relacionados
aos
processos
de
ensino.
A IES prevê mecanismos que permitam a participação de professores e estudantes
nos órgãos colegiados de direção. Em seu PDI há um planejamento de ações para
2012 a 2016. A instituição demonstra possuir recursos financeiros para realizar de
maneira adequada, os investimentos previstos no seu PDI. A IES planeja executar um
projeto de autoavaliação que atenda plenamente o que está disposto na Lei
10.861/04.
Conceito da Dimensão 1
5
Dimensão 2: Dimensão: Corpo Social
2.1. Capacitação e acompanhamento docente

5

2.2. Plano de carreira

4

2.3. Produção científica

3

2.4. Corpo técnico-administrativo

4

2.5. Organização do controle acadêmico

5

2.6. Programa de apoio ao estudante

3

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2
Constata-se nos documentos da IES e através dos relatos dos docentes, que já
integram o corpo docente na Escola Técnica que é da mesma mantenedora (Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI - SP - CNPJ 03.774.819/0001-02 ) e
onde funcionará a Faculdade, que há uma preocupação com a capacitação e o
acompanhamento docente, estando esta efetivada no Plano Diretor de Recursos
Humanos da mantenedora: programa de carreira, qualificação docente, provimento,
treinamento e desenvolvimento, acompanhamento e avaliação de resultados,
acompanhamento de pessoal, administração salarial e programa de benefícios, com
plenas condições de implementação na IES. Os docentes serão incluídos no Plano
de Remuneração e Evolução Profissional (PREP) o qual define a carreira de
Professor de Ensino Superior, com possibilidade de progressão salarial por tempo e
por critérios de gratificação por titulação. Constata-se que o Plano de Carreira do
corpo técnico administrativo está bem estruturado e também possui política de
avaliação adequada para promoção na carreira e incentivos à capacitação. Percebese uma previsão de política que estimula suficientemente a produção científica. O
sistema informatizado de controle acadêmico está implantado na secretaria SGSET –
(Sistema de Gestão e Serviços Educacionais) e biblioteca com possibilidades de
acesso dos docentes para os registros pertinentes. Há política de apoio ao estudante
com fins de mantê-lo na IES, através de Programa de bolsas de estudo parcial para
funcionários do SENAI e SESI e Programa de financiamento Estudantil. Existem
vários tipos de avaliação para o acompanhamento do desenvolvimento e finalização
da educação profissional, com instrumento previamente formulados e testados, sendo

os resultados amplamente divulgados. A IES conta com Programa de
acompanhamento de egressos. Consta no cadastro de docentes 18 professores,
porém, três foram excluídos por não constar Termo de Compromisso com a IES. Dois
professores apresentam apenas a formação em Tecnólogo sem comprovação de
complementação.
Conceito da Dimensão 2
4
Dimensão 3: Instalações Físicas
3.1. Instalações administrativas

4

3.2. Auditório/Sala de conferência/Salas de aula

4

3.3. Instalações sanitárias

3

3.4. Áreas de convivência

4

3.5. Infra-estrutura de serviço

4

3.6. Biblioteca: instalações para o acervo e funcionamento

3

3.7. Biblioteca: Informatização

4

3.8. Biblioteca: política de aquisição, expansão e atualização do
4
acervo
3.9. Sala de informática

5

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3
As instalações físicas que deverão abrigar a Faculdade de Tecnologia SENAI “Conde
José Vicente de Azevedo”, são aquelas que atualmente são utilizadas pelos Cursos
SENAI de Educação Profissional de níveis Básico e Técnico, além da formação
Continuada. Ressalta-se que para este fim, estas instalações físicas estão passando
por um processo de adequação, o qual deverá acompanhar os vários estágios de
implantação do novo Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos. As
instalações físicas da IES, em geral, atendem adequadamente, aos requisitos de
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação e conservação necessárias às
atividades propostas. Há 2 auditórios, com capacidades de 80 e 200 lugares cada
um, equipados com recursos audiovisuais. As aulas teóricas e práticas serão
ministradas em laboratórios, cujas instalações físicas e equipamentos foram
adequadas em conformidade com as necessidades do Curso Superior em fase de
implantação.A IEs ainda não atendem ao Decreto 5296/2004, referente às condições
de acesso para portadores de necessidades especiais. No entanto, foi apresentado
um estudo de acessibilidade, com Projetos Arquitetônicos aprovados para este fim.
Até o momento, realizou-se a adequação de uma instalação sanitária em um dos
blocos. Com relação a área de Convivência, a IES possui uma área de alimentação
para atendimento dos seus estudantes e servidores, com cantina e restaurante,
administrados por Empresa terceirizada.Alem disso possui um amplo pátio ao ar livre.
Verificou-se também a existência de uma quadra poli-esportiva, que pode ser
utilizada por alunos e servidores. Os serviços de limpeza e conservação da IES são
realizados por uma empresa terceirizada. Existe um almoxarifado equipado com
software para controle de entrada e saída de produtos, com prateleiras e armários
metálicos e demais mobiliários necessários à atividade proposta. A biblioteca conta
com um acervo em torno de 6.932 títulos, conforme informação da bibliotecária. O
ambiente da biblioteca possui 6 estações de trabalho, para estudo individual e 3
mesas com 6 cadeiras cada uma, para estudo em grupo. Em anexo, existe uma sala
reservada para estudo em grupo. Devido a biblioteca situar-se no segundo pavimento
do Bloco A, e este não possuir ainda as condições definidas no decreto 5.296/2004,
está previsto uma sala situada no primeiro piso como um espaço complementar da

biblioteca. A biblioteca utiliza atualmente o BASE Sinf-notes, com acesso ao acervo
de qualquer computador alocado na IES, via Rede Intranet.Também já adquiriu-se o
Software Pergamum, que permitirá o acesso ao acervo bibliográfico de todas as
unidades SENAI de São Paulo. Há uma política de aquisição e expansão do acervo
de referências.Também está prevista a ampliação do mobiliário disponível na
biblioteca. A IES dispões de 2 laboratórios de informática. Um dos laboratórios com
20 microcomputadores em rede, conectados à internet e impressora, que deverá
atender o Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos. O segundo
laboratório de informática com 16 microcomputadores também em rede e acesso a
InterneT, será disponibilizado para os estudantes, incluindo aqueles dos cursos de
Educação profissional, para realização de pesquisas e trabalhos acadêmicos em
geral. Em geral, as instalações físicas que deverão ser utilizadas pela faculdade de
tecnologia SENAI “Conde José Vicente de Azevedo” contem equipamentos de
proteção contra incêndio (extintor de incêndio), entretanto torna-se necessario constar
as demarcações e especificações de uso do equipamento. Devido às caracteristicas
do tipo de atividade desenvolvida, a IES tem uma CIPA implantada e normas para
EPI e EPC.
Conceito da Dimensão 3
4
REQUISITOS LEGAIS
4.1. Condições de acesso para portadores de necessidades
Não
especiais (Dec. 5.296/2004, a vigorar a partir de 2009).
Critério de análise:
A IES apresenta condições de acesso para portadores de necessidades
especiais.
DISPOSIÇÕES LEGAIS
As instalações onde será implantada a Faculdade de Tecnologia SENAI "Conde Jose
Vicente de Azevedo" não apresentam condições de acesso para portadores de
necessidades especiais, porém possui um projeto em tramitação para adequação dos
espaços, como: rampas de acesso, instalações sanitárias, elevadores externos. Um
banheiro para deficientes já se encontra concluído no térreo.
Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :
CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES
Esta Comissão de Avaliação CGACGIES/DAES/INEP realizou a avaliação para fins
de Autorização da Instituição Faculdade SENAI “Conde José Vicente de Azevedo”,
conforme numero do protocolo e-MEC 200910294, com sede à Rua Moreira de
Godói, 226 – Ipiranga – São Paulo, CEP:04266-060, na visita in loco no período de
14 a 17 de agosto de 2011, tendo realizado as ações preliminares de avaliação, as
considerações sobre cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os requisitos
legais, todas integrantes deste relatório. Considerando também os referenciais de
qualidade dispostos na legislação vigente (diretrizes da Comissão Nacional de
Avaliação da Educação Superior), atribuiu os seguintes conceitos por dimensão:
DIMENSÃO
Dimensão
Dimensão
Dimensão

1
2
3

-

CONCEITO
5
4
4

Portanto, a IES Faculdade de Tecnologia “Conde José Vicente de Azevedo”,
apresenta um perfil bom de qualidade.
CONCEITO FINAL: 4

ANEXO 2
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO – AUTORIZAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM SISTEMAS AUTOMOTIVOS
Informações gerais da avaliação:
Protocolo:

200914252

Código MEC: 385517
Código
da
87281
Avaliação:
Ato
Regulatório:

Autorização Vinculada a Credenciamento

Categoria
Módulo:

Curso

Status:

Finalizada

Instrumento: 185-Instrumento de Autorização de Curso Superior de Tecnologia
Tipo
de
Avaliação de Regulação
Avaliação:
Nome/Sigla da IES:
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CONDE JOSÉ VICENTE DE AZEVEDO
Endereço da IES:
46402 - Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo - Rua
Moreira
de
Godói,
226
Ipiranga.
São
Paulo
SP.
CEP:04266-060
Curso(s) / Habilitação(ões) sendo avaliado(s):
SISTEMAS AUTOMOTIVOS
Informações da comissão:
N°
de
2
Avaliadores :
Data
de
25/04/2011 14:40:49
Formação:
Período
Visita:
Situação:

de

16/05/2011 a 19/05/2011
Visita Concluída

CONTEXTUALIZAÇÃO
Instituição:
A Faculdade de Tecnologia SENAI “Conde José Vivente de Azevedo” é mantida pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI –SP, Departamento de São
Paulo-SP, pessoa de direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro em São
Paulo-SP, e com seu Regimento, aprovado pelo Decreto Federal nº 494 de
10/01/1962, alterado pelo Decreto nº 6,635 de 05/11/2008, inscrito no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do Cartório da Cidade do Rio de Janeiro - RJ, sob o nº 15.484,
Livro A/7, protocolo nº 41580, do Livro A/4, de 06/07/1966, é responsável perante as
autoridades públicas e o público em geral, pela Faculdade de Tecnologia SENAI
“Conde José Vicente de Azevedo”, que oferece cursos de educação profissional
tecnológica de graduação e pós-graduação, incumbindo-lhe tomar as medidas
necessárias ao seu bom funcionamento, respeitando os limites da lei e de seu
regimento, os princípios constitucionais que assegurem os direitos do corpo docente
e discente e a autoridade própria de sues órgãos deliberativos e executivos.
Compete à entidade mantenedora promover adequadas condições de funcionamento
das atividades da Faculdade de Tecnologia SENAI “Conde José Vicente de
Azevedo”, colocando-lhe à disposição o bens imóveis e móveis necessários, de seu
patrimônio ou de terceiros a ela cedido, assegurando-lhe os suficientes recursos
financeiros de custeio
A Faculdade de Tecnologia SENAI “Conde José Vicente de Azevedo” tem por
objetivos:
I. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
II. formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção
em setores profissionais, para a participação no desenvolvimento da sociedade
brasileira e para a colaboração na sua formação contínua;
III. incentivar o trabalho de pesquisa científica, visando ao desenvolvimento da
ciência, da tecnologia, da criação e difusão da cultura, e a compreensão do homem e
de sua relação com o meio em que vive;
IV. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação;
V. estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer
com esta uma relação de reciprocidade;
VI. promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural, da pesquisa científica e
tecnológica da instituição;
VII. dar assistência técnica e tecnológica às empresas;
VIII. promover o intercâmbio educacional, científico e tecnológico entre instituições

nacionais e estrangeiras;
IX. gerar e difundir informações tecnológicas.

Curso:
O Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos a ser oferecido pela
Faculdade de Tecnologia SENAI “Conde José Vicente Azevedo” será oferecido no
endereço situado à Rua Moreira de Godói, nº 226, CEP: 04266-060 – Ipiranga - São
Paulo-SP, não havendo divergência entre o endereço citado no documento e o
visitado.
O Curso prevê 80 vagas anuais, sendo 40 a cada semestre no período noturno, com
carga horária de 2400 horas e mais 400 horas de estágio supervisionado, totalizando
um total de 2800 horas a serem integralizados em 6 semestres.
Para o oferecimento do curso foram levados em consideração a necessidade de
profissional pelas indústrias, com o perfil proposto no curso, bem como os requisitos
do mercado de trabalho e a evolução do emprego de pós-venda na cadeia produtiva
automotiva.
O Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos tem por objetivo habilitar
profissionais para desenvolver soluções tecnológicas e administrar processos de pósvenda na área automotiva e conduzir a manutenção em sistemas automotivos, de
acordo com normas técnicas, ambientais, de qualidade, saúde e segurança no
trabalho, buscando atender as necessidades e expectativas do cliente e a
rentabilidade do negócio.
A formatação da grade curricular tem como base legal a Lei Federal nº 9.394/96 e a
resolução do CNE nº 3/2002. O curso está dividido em dois módulos. O módulo
básico com 1200 horas e o módulo especifico também com 1200 horas e o estágio
supervisionado, necessários a obtenção do título de Tecnólogo em Sistemas
Automotivos.
SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO
Síntese da ação preliminar à avaliação:
Após análise da documentação eletrônica cadastrada no sistema e análise do PDI e
PPC, os avaliadores enviaram à Coordenação do Curso documento contendo um
roteiro da visita solicitando agendamento com a CPA, o NDE, o corpo docente e a
Direção da IES. Ainda, no mesmo documento foram solicitadas providencias com
relação à documentação e meios necessários à Avaliação.
No dia 17 de maio a Avaliação se iniciou com a apresentação pela Direção do SENAI
- São Paulo da justificativa do curso e a apresentação dos números da IES, nessa
reunião houve a participação de diretores do órgão, da comissão de avaliação,
professores da instituição e parceiros que estão apoiando a iniciativa.
A reunião da comissão com a CPA foi realizada às 10:00 h do dia 17 de maio de
2011. Estiveram presentes à reunião: Mauro Alves do Santos (Coordenador do
Curso), e os docentes José Reinaldo Baraldi, Alexandre Felske da Silva, Alexandre
Pizzolatto Gonçalves Ferreira e a Técnica Administrativa Renata Miquelazzo Conde
(Coordenadora de Atividades Pedagógicas). Sendo que a última não esta
cadastrados no sistema e-MEC. Na reunião, foi apresentado o sitema de avaliação
usado pela SENAI São Paulo, que será em principio utilzado na avaliaçao do Curso

Superior de Tecnologia em Sistema Automotivos, sendo que os presentes
apresentaram algumas possibilidade de melhorar o modelo proposto com as
tecnologias de informação.
A reunião com o NDE ocorreu em 17 de abril de 2011 às 11:00h. Estiveram presentes
à reunião todos os professores do NDE. Mauro Alves do Santos (Coordenador do
curos), e os docentes José Reinaldo Baraldi, Alexandre Pizzolatto Gonçalves
Ferreira, Alexandre Felske da Silva e Eduardo Pedreira da Siva
As visitas às instalações físicas - bibliotecas, salas de aula, laboratórios de
informática, banheiros, lanchonete, secretaria acadêmica, auditório, sala de
professores e espaço para eventos - foram realizadas na parte da tarde entre 14h e
16h.
A reunião com o Corpo Docente foi realizada no dia 17 de maio de 2011 às 17h.
O dia 18 de maio de 2011 foi dedicado à análise documental - pasta dos docentes,
regulamentos, portarias, atas do colegiado e registros acadêmicos - e redação do
relatório de avaliação.

CATEGORIAS AVALIADAS
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 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 pós-venda, 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 constituise 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
4
do curso
2.1.6. Regime de trabalho do coordenador do curso
2.2. Perfil dos docentes

5
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 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
4
na educação profissional
2.2.4. Tempo de experiência profissional do corpo docente (fora do
3
magistério)
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 oferece boas condições de desenvolvimento da metodologia proposta.
O número de alunos considerando os recursos humanos e materiais, como
salas de aula, laboratório de informática 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 científica 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. Subsequentes
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

O acervo da biblioteca 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, Laboratório 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, construídas para o funcionamento da Escola do SENAI, que oferece
Cursos Técnicos, 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 laboratórios, biblioteca, salas de aula e demais
ambientes, necessária a boa prática acadêmica.
As melhorias necessárias para a adequação de áreas 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
Sim
CNE/CP n° 3/2002)
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
NSA
Normativa n° 12/2006)
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 Sim

n° 1024/2006; Resolução CNE/CP n° 3 18/12/2002)
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
Sim
pelo MEC.
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
Não
especiais (Decreto n° 5.296/2004, a vigorar a partir de 2009)
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 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 pedagógico é de 2400h em sala + 400h de estagio
supervisionado, totalizando 2800h relógio.
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
Dimensão
Dimensão
Dimensão

Conceito
1.
2.
3.

5
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

ANEXO 3
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO – RECONHECIMENTO DO CURSO
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS AUTOMOTIVOS
Informações gerais da avaliação:
Protocolo:

201356870

Código MEC: 886918
Código
da
108649
Avaliação:
Ato
Regulatório:

Reconhecimento de Curso

Categoria
Módulo:

Curso

Status:

Finalizada

249-Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a
Instrumento: distância - Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de
Curso
Tipo
de
Avaliação de Regulação
Avaliação:
Nome/Sigla da IES:
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CONDE JOSÉ VICENTE DE AZEVEDO
Endereço da IES:
46402 - Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo - Rua
Moreira
de
Godói,
226
Ipiranga.
São
Paulo
SP.
CEP:04266-060

Curso(s) / Habilitação(ões) sendo avaliado(s):
SISTEMAS AUTOMOTIVOS
Informações da comissão:
N°
de
2
Avaliadores :
Data
de
08/04/2014 02:04:38
Formação:
Período
Visita:

de

14/05/2014 a 17/05/2014

Situação:

Visita Concluída

CONTEXTUALIZAÇÃO
Instituição:
A Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo, mantida pelo
Serviço Nacional De Aprendizagem Industrial (SENAI), foi credenciada pela Portaria
MEC nº 1280/12, publicada no Diário Oficial da União do dia 22/10/2012, tem seu
funcionamento à Rua Moreira de Godoi, 226 – CEP:04266-060 - Ipiranga – São Paulo
– SP.
A Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo, registrada no
Ministério da Educação sob nº 14.609, iniciou suas atividades no ano letivo de 2012 e
é mantida pelo Serviço Nacional De Aprendizagem Industrial (SENAI), pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.774.819/0001-02, com sede na Avenida
Paulista, nº 1313, Bairro Cerqueira Cesar – CEP: 01311-923, no município de São
Paulo - SP, Estado de São Paulo.

A Faculdade De Tecnologia SENAI Conde José Vicente De Azevedo oferece 01
Cursos de Graduação e a missão da IES é promover a educação profissional e
tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo para
elevar a competitividade da indústria brasileira.
A cidade de São Paulo (SP) está situada na Região Metropolitana da Grande São
Paulo, foi fundada há mais de 460 anos, tem população de 11.821.873 habitantes
(IBGE 2013). Segundo PNUD (2010) o IDH-M é considerado alto (0,783) e PIB de R$
1.349 trilhão.
A área de abrangência considerada para a oferta do curso é Região Metropolitana de
São Paulo – RMSP. A Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de
Azevedo está localizada na zona Sul da cidade, no bairro do Ipiranga, com facilidade
de acesso pelos diversos meios de transporte às demais regiões da cidade e demais
municípios da Região Metropolitana de São Paulo, tais como os municípios do
Grande ABC, Guarulhos, etc.
Curso:
O Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos, modalidade presencial,
da Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo, está situado à
Rua Moreira de Godoi, 226 – Ipiranga – CEP 04266-060 -São Paulo - SP e apresenta
uma carga horária total de 2800 horas incluindo 400 horas de estágio supervisionado.
São previstas 80 vagas anuais, turno noturno, em regime de matrícula semestral por
disciplina. O PPC prevê a integralização mínima de 6 semestres e a máxima de 12
semestres.
O Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos foi autorizado pela
Portaria MEC/SERES Nº 253, de 09/11/2012 publicada no D.O.U dia 12/11/2012,
para oferta de 80 vagas anuais no período noturno. Entretanto, cabe relatar que o
Parecer nº 207/2012, publicado no D.O.U dia 31/07/2012 determina a oferta de 40
vagas
anuais.

O curso é coordenado pelo Prof. Mauro Alves dos Santos, graduado em Tecnologia
Mecânica – Processos de Produção, Especialista em Pedagogia pela Universidade
Metodista de Piracicaba (UNIMEP) e Mestre em Energia pela Universidade de São
Paulo (USP). Ele está na IES há 21 anos.
O NDE foi implantado conforme Comunicado Interno do SENAI nº 1.13/005/2012 de
23/01/2012. A atual composição do NDE é dada pelo Comunicado Interno do SENAI
nº 1.13/018/2013 de 22/07/2013. O tempo médio de permanência do corpo docente
do curso é de 1,85 anos.
O curso tem várias parcerias com o mercado de trabalho, destacando-se a celebrada
com a PSA (Citroën e Peugeot). Dessa parceria são colhidos frutos importantes para
os alunos, pois há forte integração entre o curso e a PSA. Há um representante da
PSA que trabalha junto com o corpo docente de forma contínua. Foram encontradas
muitas outras parcerias com montadoras de veículos e autopeças. A unidade onde se
localiza o curso é também acreditada pelo INMETRO para testes e ensaios na área
respectiva ao curso avaliado. Os alunos são unanimes ao informar a qualidade do
curso, sendo que muitos deles já são profissionais da área e buscam melhor
formação.
SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO
Síntese da ação preliminar à avaliação:
A Comissão de Avaliação nº 108649, designada para ato regulatório de
Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos, da
Faculdade de Tecnologia SENAI "Conde José Vicente Azevedo", conforme processo
201356870, iniciou seus trabalhos acessando as informações disponibilizadas no
sistema e-Mec e consulta aos documentos da IES que instruem o processo, como
PDI, PPC, portarias, resoluções e demais mecanismos normativos.
Foi estabelecido contato prévio com os dirigentes da IES para confirmação da visita e
enviada sugestão de agenda para a organização das atividades in loco, planejada em
atendimento aos dados de funcionamento do curso na IES de destino e as
orientações pertinentes emitidas pelo INEP.
Durante a visita in loco, esta Comissão verificou que não há divergência entre o
endereço da IES, postado no e-MEC e o local visitado. Também realizou reuniões
com dirigentes da IES, membros indicados para CPA, NDE, representantes discentes
e docentes. Realizou visita às instalações físicas, com especial atenção à biblioteca.
Além das reuniões, tomou-se como base também os documentos disponíveis para
consulta eletrônica, PDI, PPC, regulamentos e demais registros documentais
disponibilizados à comissão, bem como, contato com representantes do corpo
técnico-administrativo como bibliotecário e outros auxiliares.
Em relação ao despacho saneador, a Comissão verificou que no ítem 2.1 Atividades
Complementares, o campo disponibilizado no e-MEC foi preenchido
equivocadamente, tendo em vista que o PPC do curso não contempla atividades
complementares. Entretanto, constam 400h de estágio supervisionado, que está
devidamente formalizado e muito bem implantado. Já em relação ao ítem 4.1 Formas
de Acesso ao Curso, a IES promove, semestralmente, processo seletivo unificado
(vestibular), com a publicação de edital, com descrição do curso, vagas, períodos,
locais, autorizações, reconhecimentos, conceitos obtidos na avaliação dos cursos,
datas e provas. A IES mantem um programa de bolsas de estudos próprio, com

financiamento para estudantes com renda familiar média mensal de até 3 salários
mínimos. As formas de acesso estão contempladas no PPC do Curso.
Com base nas informações analisadas previamente e nas informações coletadas
durante a visita in loco, a comissão elaborou o presente relatório, de acordo com os
indicadores e normas deste instrumento de avaliação. Dada a organização previa da
comissão e durante o decorrer da visita, bem como, as boas condições de trabalho e
organização encontradas na IES e no curso avaliado, os trabalhos foram encerrados
conforme o previsto e a visita finalizada sem contratempos.

CATEGORIAS AVALIADAS
Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta:
Plano de Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso,
Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, e Formulário Eletrônico
preenchido pela IES no e-MEC.
1.1. Contexto educacional

5

Justificativa para conceito 5:
1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso

4

Justificativa para conceito 4:
1.3. Objetivos do curso

5

Justificativa para conceito 5:
1.4. Perfil profissional do egresso

5

Justificativa para conceito 5:
1.5. Estrutura curricular
(Considerar como critério de análise
também a pesquisa e a extensão, caso estejam contempladas no 3
PPC)
Justificativa para conceito 3:
1.6. Conteúdos curriculares

2

Justificativa para conceito 2:
1.7. Metodologia

5

Justificativa para conceito 5:
1.8. Estágio curricular supervisionado NSA para cursos que não
contemplam estágio no PPC e que não possuem diretrizes
4
curriculares nacionais ou suas diretrizes não preveem a
obrigatoriedade de estágio supervisionado
Justificativa para conceito 4:
1.9. Atividades complementares NSA para cursos que não
contemplam atividades complementares no PPC e que não
NSA
possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não
preveem a obrigatoriedade de atividades complementares

Justificativa para conceito NSA: O Curso Superior de Tecnologia em
Sistemas Automotivos não contempla atividades complementares no
PPC.
1.10. Trabalho de conclusão de curso (TCC) NSA para cursos que
não contemplam TCC no PPC e que não possuem diretrizes
NSA
curriculares nacionais ou suas diretrizes não preveem a
obrigatoriedade de TCC
Justificativa para conceito NSA: O Curso Superior de Tecnologia em
Sistemas Automotivos não contempla Trabalho de Conclusão de Curso
no PPC.
1.11. Apoio ao discente

4

Justificativa para conceito 4:
1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso

3

Justificativa para conceito 3:
1.13. Atividades de tutoria
NSA para cursos presenciais.
Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que
NSA
ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a
distância, conforme Portaria 4.059 de 10 de dezembro de 2004
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no
4
processo ensino-aprendizagem
Justificativa para conceito 4:
1.15. Material didático institucional NSA para cursos presenciais
que não contemplam material didático institucional no PPC,
obrigatório para cursos a distância (Para fins de autorização,
NSA
considerar o material didático disponibilizado para o primeiro ano do
curso,
se
CSTs,
ou
dois
primeiros
anos,
se
bacharelados/licenciaturas)
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
1.16. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e
estudantes NSA para cursos presenciais que não contemplam
NSA
mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes no
PPC, obrigatório para cursos a distância
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino4
aprendizagem
Justificativa para conceito 4:

1.18. Número de vagas (Para os cursos de Medicina, considerar
também como critério de análise: disponibilidade de serviços
assistenciais, incluindo hospital, ambulatório e centro de saúde, com
capacidade de absorção de um número de alunos equivalente à
matricula total prevista para o curso; a previsão de 5 ou mais leitos
4
na (s) unidade (s) hospitalar (es) própria (s) ou conveniada (s) para
cada vaga oferecida no vestibular do curso, resultando em um
egresso treinado em urgência e emergência; atendimento primário e
secundário capaz de diagnosticar e tratar as principais doenças e
apto a referir casos que necessitem cuidados especializados)
Justificativa para conceito 4:
1.19. Integração com as redes públicas de ensino Obrigatório para
as Licenciaturas, NSA para os demais que não contemplam NSA
integração com as redes públicas de ensino no PPC
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
1.20. Integração com o sistema local e regional de saúde e o
SUS Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais
NSA
cursos que não contemplam integração com o sistema local e
regional de saúde e o SUS no PPC
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
1.21. Ensino na área de saúde
Obrigatório para o curso de
NSA
Medicina, NSA para os demais cursos
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
1.22. Atividades práticas de ensino Obrigatório para o curso de
NSA
Medicina, NSA para os demais cursos
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1
1.1. O PPC contempla de forma excelente as demandas efetivas de natureza
econômica e social. A Unidade do Senai está instalada em região bem próxima ao
maior parque de montadoras e indústria automobilística do país, em São Paulo.
1.2. As políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa, constantes no
PDI
estão
muito
bem
implantadas
no
âmbito
do
curso;
1.3. Os objetivos do curso apresentam coerência, de forma excelente, em uma
análise sistêmica e global, com os aspectos: perfil profissional do egresso, estrutura
curricular e contexto educacional;
1.4. O perfil profissional expressa de forma excelente as competências do egresso;
1.5. A estrutura curricular contempla de forma suficiente os aspectos: flexibilidade,
interdisciplinaridade, compatibilidade da carga horária total (a carga horária do curso
é de 2.400h de disciplinas, mais 400h de estágio supervisionado, totalizando 2.800h).

Há divergência no preenchimento do e-MEC, onde consta 3.390 horas-aula para o
que consta no PPC e efetivamente é realizado pela IES, ou seja 2.800h. A articulação
da teoria com a prática se dá por meio de projeto integrador de conclusão de curso. A
estrutura curricular foi amplamente discutida com empresários do setor
automobilístico de São Paulo e o curso conta com inúmeros convênios de
cooperação técnica com montadoras.
1.6. O PPC precisa de ajustes no que se refere a sua estrutura curricular e as
unidades curriculares. Algumas disciplinas precisam de ajustes na carga horária,
descrição de conteúdos (ementas) específicos por unidade curricular e melhor
organização das bibliografias básicas e complementares.
1.7. As atividades pedagógicas apresentam coerência com a metodologia implantada,
de forma excelente;
1.8. O estágio curricular supervisionado está previsto no PPC, com 400h, e está muito
bem regulamentado considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:
carga horária, convênios, formas de apresentação, orientação, supervisão e
coordenação;
1.9. As atividades complementares não estão previstas no PPC do Curso;
1.10. O trabalho de conclusão de curso não está previsto no PPC. Entretanto, os
alunos, por meio de Projeto Integrador, produzem trabalhos, integrando os conteúdos
do curso;
1.11. O apoio ao discente contempla muito bem os programas de apoio extraclasse e
psicopedagógico, de atividades de nivelamento e extracurriculares;
1.12. As ações acadêmico-administrativas, em decorrência das auto avaliações e das
avaliações externas (avaliação de curso, ENADE, CPC e outras), no âmbito do curso,
estão contempladas de forma suficiente. Entretanto, são necessários ajustes no
questionário, melhor formulação do relatório e divulgação das ações realizadas.
1.13. Atividades de tutoria não se aplicam, pois o curso é presencial;
1.14. As tecnologias de informação e comunicação (TICs) implantadas no processo
de ensino-aprendizagem permitem executar muito bem o projeto pedagógico do
curso;
1.15.
O
PPC
não
contempla
material
didático
institucional;
1.16. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes. Não se aplica,
pois o curso é presencial;
1.17. Os procedimentos de avaliação implantados nos processos de ensinoaprendizagem atendem, muito bem, à concepção do curso definida no seu PPC;
1.18. O número de vagas (80 vagas anuais) atende muito bem à dimensão do corpo
docente e às condições de infraestrutura da IES;
1.19. Integração com as redes públicas de ensino não se aplica aos tecnólogos
presenciais;
1.20. Integração com o sistema local e regional de saúde e o SUS, não se aplica aos
cursos superiores de tecnologia;
1.21. Ensino na área de saúde, não se aplica aos cursos superiores de tecnologia;
1.22. Atividades práticas de ensino não se aplicam aos cursos superiores de
tecnologia.
Conceito da Dimensão 1
4.0
Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL - Fontes de consulta: Projeto
Pedagógico do Curso, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e
Documentação Comprobatória.
2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE

3

2.2. Atuação do (a) coordenador (a)

5

2.3. Experiência do (a) coordenador (a) do curso em cursos a NSA

distância (Indicador específico para cursos a distância)
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
2.4. Experiência profissional, de magistério superior e de gestão
5
acadêmica do (a) coordenador (a)
2.5. Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso
cursos a distância, obrigatório para cursos presenciais
2.6. Carga horária de coordenação de curso
presenciais, obrigatório para cursos a distância

NSA para

NSA para cursos

5
NSA

Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
2.7. Titulação do corpo docente do curso
(Para fins de
autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano
4
do
curso,
se
CSTs,
ou
dois
primeiros
anos,
se
bacharelados/licenciaturas)
2.8. Titulação do corpo docente do curso – percentual de
doutores
(Para fins de autorização, considerar os docentes
1
previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros
anos, se bacharelados/licenciaturas)
2.9. Regime de trabalho do corpo docente do curso (Para fins de
autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano
do
curso,
se
CSTs,
ou
dois
primeiros
anos,
se
bacharelados/licenciaturas)
(Para os cursos de Medicina, os
critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 2
1 – menor que 50% Conceito 2 – maior ou igual a 50% e menor que
60% Conceito 3 – maior ou igual a 60% e menor que 70% Conceito
4 – maior ou igual a 70% e menor que 80% Conceito 5 – maior ou
igual a 80%)
2.10. Experiência profissional do corpo docente (Para fins de
autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano
do
curso,
se
CSTs,
ou
dois
primeiros
anos,
se
bacharelados/licenciaturas)
NSA para egressos de cursos de
licenciatura
(Para os cursos de Medicina, os critérios de análise
passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 40% 5
possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior ou igual a 40% e
menor que 50% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 3 – maior ou
igual a 50% e menor que 60% possui, pelo menos, 5 anos Conceito
4 – maior ou igual a 60% e menor que 70% possui, pelo menos, 5
anos Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui, pelo menos, 5 anos)
2.11. Experiência no exercício da docência na educação básica
(para fins de autorização, considerar os docentes previstos para os
NSA
dois primeiros anos do curso)
Obrigatório para cursos de
licenciatura, NSA para os demais
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
2.12. Experiência de magistério superior do corpo docente (Para
3
fins de autorização, considerar os docentes previstos para o

primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)
(Para os cursos de Medicina, os
critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito
1 – menor que 40% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior
ou igual a 40% e menor que 50% possui, pelo menos, 5 anos
Conceito 3 – maior ou igual a 50% e menor que 60% possui, pelo
menos, 5 anos Conceito 4 – maior ou igual a 60% e menor que 70%
possui, pelo menos, 5 anos Conceito 5 – maior ou igual a 70%
possui, pelo menos, 5 anos)
2.13. Relação entre o número de docentes e o número de
estudantes NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos a
NSA
distância (relação entre o número de docentes e o número de
estudantes equivalente 40h em dedicação à EAD)
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente

1

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica (Para
fins de autorização, considerar os docentes previstos para o
1
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)
2.16. Titulação e formação do corpo de tutores do curso (Para fins
de autorização, considerar os tutores previstos para o primeiro ano
do
curso,
se
CSTs,
ou
dois
primeiros
anos,
se
bacharelados/licenciaturas)
NSA para cursos presenciais. NSA
Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que
ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a
distância, conforme Portaria 4.059/2004
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
2.17. Experiência do corpo de tutores em educação a
distância (Para fins de autorização, considerar os tutores previstos
para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)
NSA para cursos presenciais. NSA
Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que
ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a
distância, conforme Portaria 4.059/2004
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
2.18. Relação docentes e tutores - presenciais e a distância - por
estudante NSA para cursos presenciais. Obrigatório para cursos a
distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da NSA
carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme
Portaria 4.059/2004
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência
NSA
médica Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais

cursos
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
2.20.
Núcleo
de
apoio
pedagógico
e
experiência
docente
Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os NSA
demais cursos
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2
2.1- O NDE é ainda incipiente. Entretanto, demonstra grande capacidade de trabalho
e empenho para que os problemas do curso sejam resolvidos;
2.2- O Coordenador do Curso é muito atuante. Tem desempenhado de forma
consistente suas atividades à frente do curso;
2.3- NSA;
2.4- O coordenador é professor da IES há quase 21 anos e atua no curso desde o
começo;
2.5- O Coordenador tem regime integral de trabalho. São 80 vagas anuais e 20 horas
dedicadas à coordenação do curso;
2.6- NSA;
2.7- 50% do corpo docente têm mestrado, os outros 50% são especialistas;
2.8- O curso não dispõe de nenhum professor com doutorado;
2.9- 70% dos docentes são horistas. Nesse item percebe-se forte fragilidade. Muitos
docentes estão altamente envolvidos em outros cursos e dispõem de pouco tempo,
quando nenhum, para atividades extraclasse;
2.10- O corpo docente do curso tem grande experiência profissional (85%). São, ou
foram, funcionários em montadoras de veículos, autopeças, etc. Percebe-se que esse
quesito é forte na formação dos alunos;
2.11- NSA;
2.12- 50% do corpo docente tem 2 ou mais anos de experiência em ensino superior.;
2.13- NSA;
2.14- Não há colegiado de curso. A ausência do mesmo impõe limitações ao perfeito
encadeamento do curso. Foi realizada ampla discussão sobre o tema com os
docentes do curso. O PDI apresenta uma proposta preliminar de colegiado
denominado Conselho Técnico Pedagógico, mas nenhuma ação foi de fato
concretizada;
2.15- Menos de 50% dos docentes têm Produção científica, cultural, artística ou
tecnológica;
2.16 até o item 2.20- NSA.
Conceito da Dimensão 2
3.2
Dimensão 3: INFRAESTRUTURA - Fontes de Consulta: Projeto Pedagógico do
Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, Formulário Eletrônico
preenchido pela IES no e-MEC e Documentação Comprobatória.
3.1. Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral TI (Para fins de autorização, considerar os gabinetes de trabalho
4
para os docentes em tempo integral do primeiro ano do curso, se
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)
Justificativa para conceito 4:

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços
4
acadêmicos
Justificativa para conceito 4:
3.3. Sala de professores (Para fins de autorização, considerar a sala
de professores implantada para os docentes do primeiro ano do
curso,
se
CSTs,
ou
dois
primeiros
anos,
se 3
bacharelados/licenciaturas) NSA para IES que possui gabinetes de
trabalho para 100% dos docentes do curso
Justificativa para conceito 3:
3.4. Salas de aula (Para fins de autorização, considerar as salas
de aula implantadas para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois 4
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)
Justificativa para conceito 4:
3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática (Para fins
de autorização, considerar os laboratórios de informática
4
implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)
Justificativa para conceito 4:
3.6. Bibliografia básica (Para fins de autorização, considerar o
acervo da bibliografia básica disponível para o primeiro ano do
curso,
se
CSTs,
ou
dois
primeiros
anos,
se
bacharelados/licenciaturas)
Nos cursos que possuem acervo
virtual (pelo menos 1 título virtual por unidade curricular), a 4
proporção de alunos por exemplar físico passam a figurar da
seguinte maneira para os conceitos 3, 4 e 5: Conceito 3 – 13 a 19
vagas anuais Conceito 4 – de 6 a 13 vagas anuais Conceito 5 –
menos de 6 vagas anuais)
Justificativa para conceito 4:
3.7. Bibliografia complementar
(Para fins de autorização,
considerar o acervo da bibliografia complementar disponível para o
3
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)
Justificativa para conceito 3:
3.8. Periódicos especializados (Para fins de autorização, considerar
os periódicos relativos às áreas do primeiro ano do curso, se CSTs,
ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas. Para fins de
autorização, os critérios de análise passam a figurar da seguinte
3
maneira: Conceito 1 – menor que 3 títulos Conceito 2 – maior ou
igual a 3 e menor que 6 Conceito 3 – maior ou igual a 6 e menor que
9 Conceito 4 – maior ou igual a 9 e menor que 12 Conceito 5 –
maior ou igual a 12)
Justificativa para conceito 3:
3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade NSA para
cursos que não utilizam laboratórios especializados (Para fins de
autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados
implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois 5
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)
Para cursos a
distância, verificar os laboratórios especializados da sede e dos
polos Para Pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca

Justificativa para conceito 5:
3.10. Laboratórios didáticos especializados: qualidade NSA para
cursos que não utilizam laboratórios especializados (Para fins de
autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados
implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois 5
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)
Para cursos a
distância, verificar os laboratórios especializados da sede e dos
polos Para Pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca
Justificativa para conceito 5:
3.11. Laboratórios didáticos especializados: serviços
NSA para
cursos que não utilizam laboratórios especializados (Para fins de
autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados
implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois NSA
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)
Para cursos a
distância, verificar os laboratórios especializados da sede e dos
polos Para Pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca
Justificativa para conceito NSA:Não está previsto no PPC do Curso
Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos.
3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material
didático (logística) NSA para cursos presenciais, obrigatório para NSA
cursos a distância
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas Obrigatório
para cursos de direito (presencial e a distância), NSA para os NSA
demais cursos
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
3.14. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades de arbitragem,
negociação e mediação
Obrigatório para cursos de direito NSA
(presencial e a distância), NSA para os demais cursos
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
3.15.
Unidades
hospitalares
de
ensino
e
complexo
assistencial Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os
NSA
demais cursos que não contemplam unidades hospitalares de
ensino e complexo assistencial no PPC
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
3.16. Sistema de referência e contrarreferência
curso de Medicina, NSA para os demais cursos

Obrigatório para o

NSA

Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
3.17. Biotérios Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os NSA

demais cursos que não contemplam biotério no PPC
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
3.18. Laboratórios de ensino Obrigatório para o curso de Medicina,
NSA para os demais cursos que não contemplam laboratórios de NSA
ensino no PPC
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
3.19. Laboratórios de habilidades Obrigatório para o curso de
Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam NSA
laboratórios de habilidades no PPC
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
3.20. Protocolos de experimentos Obrigatório para o curso de
Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam NSA
protocolos de experimentos no PPC
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
3.21. Comitê de ética em pesquisa Obrigatório para o curso de
Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam comitê NSA
de ética em pesquisa no PPC
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3
3.1. Os gabinetes de trabalho implantados para os docentes em tempo integral
atendem muito bem, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:
disponibilidade de equipamentos de informática em função do número de
professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade,
conservação e comodidade;
3.2. O espaço destinado às atividades de coordenação atende muito bem,
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: dimensão,
equipamentos, conservação, gabinete individual para coordenador, número de
funcionários e atendimento aos alunos e aos professores;
3.3. A sala de professores implantada para os docentes do curso é suficiente
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: disponibilidade de
equipamentos de informática em função do número de professores, dimensão,
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade;
3.4. As salas de aula implantadas para o curso atendem muito bem, considerando,
em uma análise sistêmica e global, os aspectos: quantidades e número de alunos por
turma, disponibilidade de equipamentos, dimensões em função das vagas
autorizadas, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e
comodidade;
3.5. Os laboratórios ou outros meios implantados de acesso à informática para o
curso atendem muito bem, considerando, em uma análise sistêmica e global, os
aspectos: quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários,
acessibilidade, velocidade de acesso à internet, política de atualização de

equipamentos e softwares e adequação do espaço físico;
3.6. O acervo da bibliografia básica tem no mínimo três títulos por unidade curricular e
está disponível na proporção média de um exemplar para cada 8 vagas anuais, de
cada uma das unidades curriculares, de todos os cursos que efetivamente utilizam o
acervo, além de estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES.
3.7. O acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, três títulos por
unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual;
3.8. Há assinatura e acesso de periódicos especializados, sob a forma impressa ou
virtual, maior ou igual a 10 e menor que 15 títulos distribuídos entre as principais
áreas do curso, a maioria deles com acervo atualizado em relação aos últimos 3
anos. Entretanto, sugere-se a aquisição de um número maior de periódicos
científicos, indexados e especializados na área.
3.9. O curso possui 08 laboratórios especializados com capacidade para 20 alunos,
nos segmentos de Controle Dimensional, Hidráulica e Pneumática, Metalografia,
Eletrônica Embarcada, Ensaio de Motores, Dinamômetro de rolos, Informática, além
das 07 oficinas específicas para as atividades práticas relacionadas às técnicas de
manutenção dos sistemas mecânicos, eletroeletrônicos, estruturais, incluindo o
segmento de veículos leves, veículos pesados, motocicletas, funilaria, pintura,
soldagem e inspeção veicular.
3.10. Os laboratórios especializados implantados atendem de forma excelente, em
relação as normas de funcionamento, utilização e segurança, em uma análise
sistêmica e global, aos aspectos: adequação, acessibilidade, atualização de
equipamentos e disponibilidade de insumos. Os laboratórios e oficinas são equipados
com máquinas, equipamentos, instrumentos e ferramentas adequadas para a
realização das atividades. A unidade possui também uma sistemática de controle da
manutenção das máquinas e equipamentos para garantir a boa condição de
funcionamento. Os equipamentos e ferramentais encontrados são de altíssimo nível.
3.11 à 3.21. Não se aplica aos cursos superiores de tecnologia presenciais.
Conceito da Dimensão 3
3.9
REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS
4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso NSA para cursos
Sim
que não têm Diretrizes Curriculares Nacionais
Critério de análise:
O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais?
4.2. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações
Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Sim
Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP N° 01
de 17 de junho de 2004)
Critério de análise:
A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena está inclusa nas
disciplinas e atividades curriculares do curso?
O curso aborda a temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena
em vários momentos. Os alunos confirmaram debates e trabalhos
pertinentes ao assunto;
4.3. Titulação do corpo docente (Art. 66 da Lei 9.394, de 20 de
Sim
dezembro de 1996)
Critério de análise:
Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação?

50% do corpo docente tem especialização. O restante tem mestrado.
4.4. Núcleo Docente Estruturante (NDE) (Resolução CONAES N° 1,
Não
de 17/06/2010)
Critério de análise:
O NDE atende à normativa pertinente?
O NDE é constituído por 6 membros. 83% dos docentes têm pósgraduação stricto sensu. Entretanto, 2 (dois) dos membros são
contratados como horistas.
4.5. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia (Portaria
NSA
Normativa N° 12/2006)
Justificativa para conceito NSA:O Curso Superior de Tecnologia em
Sistemas Automotivos foi autorizado pela Portaria MEC nº MEC/SERES
Nº 253, de 09/11/2012 publicada no D.O.U dia 31/07/2012. O Curso
Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos é um curso
experimental e não consta do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores
de Tecnologia.
Critério de análise:
A denominação do curso está adequada ao Catálogo Nacional dos Cursos
Superiores de Tecnologia?
4.6. Carga horária mínima, em horas – para Cursos Superiores de
Tecnologia (Portaria N°10, 28/07/2006; Portaria N° 1024, Sim
11/05/2006; Resolução CNE/CP N°3,18/12/2002)
Critério de análise:
Desconsiderando a carga horária do estágio profissional supervisionado e do
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, caso estes estejam previstos, o curso
possui carga horária igual ou superior ao estabelecido no Catálogo Nacional dos
Cursos Superiores de Tecnologia?
4.7.
Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e
Licenciaturas Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação,
Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área NSA
de Saúde, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CP 2 /2002
(Licenciaturas). Resolução CNE/CP Nº 1 /2006 (Pedagogia)
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
Critério de análise:
O curso atende à carga horária mínima em horas estabelecidas nas
resoluções?
4.8.
Tempo de integralização Resolução CNE/CES N° 02/2007
(Graduação, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CES N° NSA
04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial). Resolução
CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas)
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.

Critério de análise:
O curso atende ao Tempo de Integralização proposto nas Resoluções?
4.9. Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou
mobilidade reduzida (Dec. N° 5.296/2004, com prazo de Sim
implantação das condições até dezembro de 2008)
Critério de análise:
A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou
mobilidade reduzida?
A IES apresenta em suas instalações as condições mínimas exigidas.
4.10. Disciplina de Libras (Dec. N° 5.626/2005)

Sim

Critério de análise:
O PPC contempla a disciplina de Libras na estrutura curricular do curso?
O curso oferece a disciplina de Libras como optativa.
4.11. Prevalência de Avaliação Presencial para EAD (Dec. N°
NSA
5622/2005 art. 4 inciso II, § 2)
Justificativa para conceito NSA:A avaliação em questão é de um Curso
Superior de Tecnologia presencial. Não há previsão de 20% de carga
horária a distância.
Critério de análise:
Os resultados dos exames presenciais prevalecem sobre os demais resultados
obtidos em quaisquer outras formas de avaliação a distância?
4.12. Informações Acadêmicas (Portaria Normativa N° 40 de
12/12/2007, alterada pela Portaria Normativa MEC N° 23 de Sim
01/12/2010, publicada em 29/12/2010)
Critério de análise:
As informações acadêmicas exigidas estão disponibilizadas na forma impressa
e virtual?
As informações acadêmicas previstas pela normativa 40 de 12/12/2007
são atendidas em sua plenitude.
4.13. Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril
Sim
de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002)
Critério de análise:
Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo
transversal, contínuo e permanente?
O curso aborda de forma sistemática a educação ambiental. Como é
pertinente ao curso falar de descartes e tratamento de resíduos, cabe
discutir permanentemente a preservação ambiental.
DISPOSIÇÕES LEGAIS
O Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos é experimental.
Entretanto, o mesmo pode ser encaixado no eixo tecnológico de Controle e
Processos Industriais, do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia.
Todos os cursos deste eixo têm carga horária mínima de 2.400 horas. O curso
avaliado tem carga horária de 2.400 horas, mais 400 horas de estágio.
A

titulação

do

corpo

docente

é

formada

por

especialistas

e

mestres.

O NDE não atende a legislação pertinente, uma vez que 2 membros são horistas,
contrariando os dispositivos legais.
A denominação do curso não é prevista no catálogo uma vez que o curso tem caráter
experimental.

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :
CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES
Esta Comissão de Avaliação, designada pelo ofício circular CGACGIES/DAES/INEP
1375188116_1396986055, de 9/04/2014, para realização da Avaliação de
Reconhecimento de Curso No 108649, Processo No 201356870 (conforme previsto
no inciso IV do artigo 17-C, no artigo 17-H e no artigo 17-I da Portaria Normativa do
Ministério da Educação No 40/2007, consolidada e publicada no Diário Oficial da
União em 29 de dezembro de 2010), para o período compreendido entre os dias 14 e
17/05/2014, formada pelos avaliadores Prof. Wellington Correia Pinto Junior
(nomeado coordenador da comissão) e Prof. Carlos Bernardes Rosa Junior, 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, atribuiu os seguintes
conceitos
por
dimensão:
Dimensão
Dimensão
Dimensão

1
2
3

-

Conceito:
Conceito:
Conceito:

4.0;
3.2;
3.9;

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, o Curso Superior de
Tecnologia em Sistemas Automotivos, Modalidade Presencial, Faculdade de
Tecnologia SENAI "Conde José Vicente Azevedo", apresenta um perfil "MUITO BOM"
de qualidade, portanto, ficando com o conceito final "4".
CONCEITO FINAL: 4

Referências
• Instrução Normativa MEC/SERES nº 1, de 13/02/2015. Estabelece os
procedimentos para o cumprimento da Instrução Normativa nº1 de 16 de maio de
2014, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do
Ministério da Educação- Cursos de Pós Graduação Lato Sensu. Diário Oficial da
União de 18/02/2015; nº32; pág.:16;seção:1. Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior.
• Instrumento de Avaliação Institucional Externa. Subsidia os atos de
credenciamento, recredenciamento e transformação da organização acadêmica
(presencial)- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior – Sinaes. Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior Conaes . Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Inep . Diretoria de Avaliação da Educação Superior – Daes. Brasília, agosto de 2014.
• Instrumento de Avaliação de Cursos Superiores de Tecnologia (Subsidia o Ato
de Reconhecimento). MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior – Sinaes. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira - Inep . Brasília, março de 2010.
•Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº062. Definição da estrutura do Relato
Institucional(RI). MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep. Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior - Conaes . Diretoria de Avaliação da Educação Superior – Daes.
Brasília,09 de outubro de 2014.
• Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº065. Roteiro para a Autoavaliação
Institucional. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira - Inep. Comissão Nacional de Avaliação da Educação
Superior - Conaes . Diretoria de Avaliação da Educação Superior – Daes. Brasília,09
de outubro de 2014.
• Ofício Circular DAES/INEP nº000024- Alterações do Instrumento de Avaliação de
Cursos de Graduação nos graus de tecnólogo, de licenciatura e de bacharelado para
as modalidades presencial e a distância. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep . Diretoria de
Avaliação da Educação Superior – Daes. Brasília,17 de março de 2015.

• PPC do Curso de Tecnologia em Sistemas Automotivos da Faculdade de
Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo.
• PPI da Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo.
• Relatório Parcial de Autoavaliação 2012 da Faculdade de Tecnologia SENAI
Conde José Vicente de Azevedo.
• Relatório Parcial de Autoavaliação 2013 da Faculdade de Tecnologia Conde José
Vicente de Azevedo.
• Relatório de Autoavaliação 2014 da Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José
Vicente de Azevedo.
• Relatório Parcial de Autoavaliação 2015 da Faculdade de Tecnologia SENAI
Conde José Vicente de Azevedo.
• Relatório Parcial de Autoavaliação 2016 da Faculdade de Tecnologia SENAI
Conde José Vicente de Azevedo.

