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II Atos Regulatórios 

Ato Regulatório:  Criação da Fatec Prazo de validade:  
 

Tipo de documento:  Decreto No. Documento:  52.642 

Data do Documento:  21/01/2008 Data de Publicação:  22/01/2008 

III Composição da Comissão Própria de Avaliação (CPA)  

A Comissão Própria de Avaliação da FATEC NILO DE STÉFANI JABOTICABAL foi 

instituída pela Portaria nº 95/2019, de 30 de agosto de 2019.  Com mandato até 

29/08/2020 e por conta da pandemia, houve prorrogação do mandato. Possuindo a 

seguinte composição: 

NOME 
SEGMENTO 

REPRESENTATIVO 

Prof. Dr. Fernando Antonio Bataghin Docente 

Ana Flávia de Lima Mendes Discente  

Simone Roberta Scattolin Tilelli Técnico Administrativo 

Ângelo Mariotto Caruso Sociedade Civil   

  

FATEC: FATEC NILO DE STÉFANI JABOTICABAL 

CÓDIGO DO CPS: 173 

CÓDIGO E-MEC: 15753 

Representante Legal da IES: Diretor: Prof. Dr. Leonardo Lucas Madaleno 

Endereço Completo: AV.: EDUARDO ZAMBIANCHI, Nº 31 

Bairro: VILA INDUSTRIAL 

Município: JABOTICABAL 

Telefone: (16) 3202-6519 / (16) 3202-7327 

E-mail: f173dir@cps.sp.gov.br 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 A Fatec Jaboticabal possui a crença na avaliação como instrumento de gestão. 

Por meio da avaliação temos condições de reunir indicadores capazes de suscitar 

análises e discussões possibilitando definir planos de melhorias de forma continuada. 

Sabe-se que a Lei 10.861/2014, que define o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES), estabelece, em seu Artigo 3º, que a avaliação 

institucional tem por objetivo identificar o perfil da IES e o significado de sua atuação, 

por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as 

diferentes dimensões institucionais, consolidadas em cinco eixos, sempre objetivando 

evidenciar os referenciais mínimos de qualidade exigidos pela excelência de ensino 

que é um dos pilares da pratica de todas as faculdades de tecnologias do Estado de 

São Paulo vinculadas ao Centro Paula Souza. 

Por meio do desenvolvimento do presente relatório, serão apresentados os 

dados e as informações referentes aos eixos, dimensões e indicadores em 

consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Fatec e em 

consonância com as diretrizes emanadas do Centro Paula Souza. 

 

Curso Autorização 
Reconhecimento/ 

RENOVAÇÃO 
DATA 

CONCEITO 

referente à 

última visita 

ENADE 

Biocombustíveis 
Portaria Nº 

493/2009 
Portaria Nº 316 29/09/2016 05 anos Não há 

Gestão Ambiental 
Portaria Nº 

2734/2017  
Portaria Nº 297 18/12/2020 01 ano - 

Marketing 2602439/2019 Em Implantação    

 

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS NA UNIDADE NÚMERO DE ALUNOS 

CURSOS 

Biocombustíveis 395 

Gestão Ambiental 198 

Gestão Empresarial (EaD) 12 

Marketing 64 
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CURSOS TITULAÇÃO DOCENTE % 

Biocombustíveis 

Doutores  62% 

Mestres 31% 

Especialistas  7% 

 

CURSOS TITULAÇÃO DOCENTE % 

Gestão Ambiental 
Doutores  68% 

Mestres 32% 

 

CURSOS TITULAÇÃO DOCENTE % 

Marketing 
Doutores  56% 

Mestres 44% 

 

O relatório apresenta a seguinte estrutura: introdução, seguida da metodologia, 

contendo cronograma, sensibilização, sujeitos da avaliação, instrumentos de coleta, 

procedimentos para a coleta, análise e discussão dos dados da coleta, organização 

das medidas para a composição do relatório, devolutiva dos resultados para os 

segmentos); posteriormente apresentamos o desenvolvimento do relatório, 

envolvendo os cinco eixos e suas dimensões, bem como, comentários que julgamos 

pertinentes em relação à organização e gestão da instituição. Na sequência 

apresentamos análise dos dados e ações propostas, de forma a assegurar a 

implementação de melhorias contínuas, objetivando sanar as eventuais não 

conformidades. Na última seção apresentamos as considerações finais. 
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2 METODOLOGIA 
 

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

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

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

Central.  

 Assumindo como centro organizativo as atribuições que lhe competem, 

a saber:  

I – Contribuir com o planejamento, orientação e monitoramento dos procedimentos da 

autoavaliação Institucional das FATECs; 

II – Utilizar os indicadores coletados nas unidades como instrumento de gestão, oferecendo 

subsídios para cada uma das áreas da administração central tomar as medidas corretivas; 

III – Elaborar o Relatório Global da Autoavaliação para os processos de recredenciamento 

institucional.  

IV – Elaborar o cronograma da autoavaliação para as Fatecs, considerando o prazo de 31 de 

março de cada ano para o protocolo dos relatórios da autoavaliação no sistema e-mec do Ministério da 

Educação.  

V – Avaliar, indicar possíveis ajustes e autorizar o protocolo dos relatórios das CPAs das 

FATECs no sistema e-mec. 

VI – Reunir-se ordinariamente duas vezes no semestre ou de forma extraordinária quando 

necessário.  

 

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

cumprir o que lhe compete a CPA conforme segue: 

1. contribuir com o planejamento, elaboração, coordenação e monitoramento dos 

processos de avaliação interna, apresentando o projeto de autoavaliação Institucional que norteará 

todos os procedimentos de autoavaliação para a CPA Central em consonância com a equipe de 

Supervisão Regional das FATECs.  

2. apoiar os processos internos de avaliação; 

3. sistematizar e prestar informações relativas às políticas de autoavaliação institucional, 

solicitadas pelos Sistemas Federal e Estadual de Avaliação da Educação Superior, além de atender à 

demanda interna da Supervisão Regional e da CPA Central do Centro Paula Souza; 

4. constituir subcomissões de avaliação; 

5. constituir grupos temáticos ou focais voltados para a avaliação de cada uma das dez 

dimensões estabelecidas no artigo anterior; 

6. elaborar e analisar relatórios e pareceres, encaminhando-os a CPA Central; 

7. desenvolver estudos e análises, colaborando com os órgãos próprios ou terceirizados 

do Centro Paula Souza, visando ao fornecimento de subsídios para afixação, o aperfeiçoamento e a 

modificação da política de avaliação institucional; 
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8. acompanhar, analisar e correlacionar os resultados da autoavaliação com os resultados 

dos alunos do Centro Paula Souza no ENADE, bem como em outros processos de avaliação; 

9. aprovar seu próprio regulamento. 

 

Os relatórios parciais e/ou finais da autoavaliação deverão ser elaborados com 

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

ano e protocolados até 31 de março de cada ano. Ficando disponíveis para serem apreciados 

pela comissão de especialistas designada pelo Conselho Estadual de Educação para a visita 

à Instituição em seu processo de recredenciamento, conforme dispõe a Deliberação do CEE 

160/2018.  

 

2.1 Cronograma das atividades da CPA 
 

A partir desta estrutura a CPA da Fatec Nilo De Stéfani Jaboticabal para cumprir 

o que lhe compete, durante os anos de 2020/2021 elaborou o seguinte cronograma 

de trabalho:  
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AÇÕES 
MESES 

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

Reuniões online com a Direção, 
coordenações de Cursos para 
sistematização as ações e 
composições de grupos de 
trabalho. 

         X      

Encontros online da equipe CPA 
para organizar e desenvolver 
estratégias de maneira 
integrada a partir da percepção 
dos diferentes segmentos que 
compõem a comissão. 

         X X    

Sensibilização para 
participação nos procedimentos 
e coleta:  Encontros online com 
representantes de turmas, lives, 
webinar, informativos, site, 
entre outros, para alimentar a 
cultura avaliativa da Fatec. 

          X X   

Organização dos 
procedimentos de coleta de 
dados: elaboração das ações 
voltadas para estimular e 
monitorar a participação de toda 
a comunidade no 
preenchimento do formulário de 
coleta.  

         X X   

Análise dos resultados – 
acolhimento dos dados da 
coleta e início dos 
procedimentos de análise.  

          X X 

Encaminhamento dos dados 
coletados para cada área 
competente: cada área recebe 
os dados faz a análise e 
apresenta a justificativa e o 
Plano de Melhorias da área - 
ações planejadas a partir dos 
resultados e encaminha para a 
CPA  

X           X 

Elaboração do relatório a partir 
da devolutiva das áreas.  

X              

Envio do Relatório para a 
apreciação da CPA Central 

X                    

Divulgação dos resultados à 
comunidade acadêmica. 

 X                   

Conclusão do Relatório.   X X                   
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2.2 Sensibilização 
 

Para a efetivação do cronograma destaca-se algumas das ações para a 

realização dos procedimentos de autoavaliação.  

A sensibilização, durante o processo de autoavaliação, buscando o 

envolvimento da comunidade acadêmica com o intuito de construirmos uma proposta 

avaliativa, foi feita por meio da realização de reuniões, envio de e-mail, WhatsApp e 

mensagens na plataforma Microsoft Teams. 

 

 

 

2.3 Sujeitos da avaliação 
 

A autoavaliação foi aplicada a todos os segmentos acadêmicos, dentre os quais 

alunos, docentes e funcionários. 

Tendo em vista que a posse da nova CPA aconteceu no segundo semestre de 

2020, conseguimos os seguintes percentuais de respostas: 75% dos docentes, 70% 

dos alunos e 100% dos funcionários. 

Neste ano, por conta da pandemia, tivemos muita dificuldade em abordar os 

segmentos para responder o questionário. Nos anos anteriores íamos nas salas, 

levamos os alunos para o laboratório de informática, com o intuito de que a maioria 

respondesse, mas infelizmente neste ano que passou foi tudo muito diferente. 
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2.4 Instrumentos de Coleta 
 

Desde 1997 o Centro Paula Souza, evidenciando o seu pioneirismo em buscar 

indicadores para gerar melhoria de seus serviços criou o Sistema de Avaliação 

Institucional (SAI), implantado em 1999 em todas as Etecs (Escolas de Ensino Técnico 

no nível médio) e, em 2000, nas Fatecs, seguindo os mais rigorosos critérios 

estatísticos. Sendo os instrumentos elaborados e preenchidos em formulários 

impressos de 1999 a 2012.  

A partir de 2010, os questionários deixaram de ser preenchidos em formulário 

de papel e passaram a ser totalmente on-line, trazendo mais agilidade ao processo 

de avaliação. Desde então, todos os participantes realizam a pesquisa pela internet e 

o SAI passou a ser chamado de WebSAI.  

Para que as Fatecs tivessem apenas um instrumento que pudesse contemplar 

as 10 dimensões dentro dos 5 eixos avaliativos, a partir da criação da comissão da 

CPA Central a AAI em parceria com a CESU, por meio de uma equipe qualificada, 

reorganizou a elaboração dos Instrumentos adequando-os em torno dos 5 eixos 

avaliativos:  

Excepcionalmente em 2020, em função da pandemia, o instrumento utilizado 

foi o Google Forms.  

Diante do cenário que estamos vivendo por conta da pandemia, tivemos que 

fazer adaptações nos questionários, por conta que as aulas aconteceram de forma 

remota e servidores/docentes trabalharam na forma de teletrabalho. 

Utilizamos métodos quantitativos com instrumento para obter índices 

numéricos que correspondem as características específicas das pessoas ou objetos 

da medição. O resultado da aplicação de um instrumento para medida quantitativa é 

um conjunto de valores numéricos que são resumidos e registrados sob a forma de 

gráficos, consequentemente a qualidade das medidas influem diretamente nesses 

resultados.  

Aplicamos os questionários on-line elaborados pela CPA local, ficando 

disponíveis para preenchimento no período de 26 de outubro a 09 de novembro. 

Os questionários foram estruturados da seguinte forma: 

• Alunos: 10 questões em cima dos cinco eixos avaliativos; 

• Docentes: 12 questões abordando os cinco eixos avaliativos; 
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• Funcionários: 12 questões sobre os cinco eixos avaliativos. 

Além disso, a partir dos dados coletados, procura-se melhorar o processo da 

autoavaliação com a meta-avaliação, agindo sobre cada uma de suas etapas para 

garantir a melhoria contínua, especialmente em relação ao ensino. Isto é, a própria 

avaliação se transforma em objeto de estudo por parte da comunidade acadêmica.  

Os participantes da CPA enviaram mensagens para os alunos, com o intuito de 

conscientizá-los da importância para as seguintes questões: O que é Avaliação 

Institucional? Quais são as finalidades da autoavaliação? Como fazer? Quem se 

beneficia? Quais são as formas de divulgação dos resultados? 

As respostas coletadas revelaram o que a comunidade acadêmica deseja e 

espera da faculdade, nos dando interpretações qualitativas e quantitativas sobre o 

processo ensino-aprendizagem, procurando, de forma bastante objetiva, contemplar 

as dimensões preconizadas pelo MEC/SINAES. 

 

2.5 Procedimentos para a coleta 
 

O link para a coleta no Google Forms ficou disponível para o preenchimento da 

comunidade do dia 26 de outubro de 2020 ao dia 09 de novembro de 2020. Para 

favorecer a participação da comunidade durante este período a CPA. Para favorecer 

a participação da comunidade durante este período a CPA buscou o envolvimento da 

comunidade acadêmica com o intuito de construirmos uma proposta avaliativa. Para 

maior envolvimento e participação, foram enviados e-mail, WhatsApp e mensagens 

na plataforma Microsoft Teams e contato com os seus pares. 

Mesmo de forma remota, fizemos de tudo para mostrarmos a importância da 

CPA e principalmente a necessidade de coletarmos os dados referente a 

autoavaliação.  

 

2.6 Análise e Discussão dos dados da coleta 
 

A partir do dia 10 de novembro de 2020 os dados coletados foram organizados 

pela CPA, iniciando com a extração dos gráficos do Google Forms. A CPA da Fatec 

fez o envio dos resultados para as respectivas áreas da Unidade. 

As coordenadorias avaliaram o resultado e estão em contato com os docentes, 

apresentando os pontos positivos e negativos. 
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A direção juntamente com a coordenação pedagógica fez o estudo dos dados, 

os quais direcionaram para a organização da Semana de Planejamento e 

Aperfeiçoamento Pedagógico. 

Conforme o quadro 1 (anexo) foram realizadas discussões sobre os dados, 

identificando as fragilidades e as forças, utilizando o quadro 2 (Anexo) para elaborar 

a justificativa em relação aos dados e o plano de melhoria com o seu respectivo 

cronograma de implementação. 

 

2.7 Organização das medidas para composição do relatório 
 

Findo o prazo de aplicação dos questionários, a comissão teve acesso aos 

resultados, permitindo medir as atitudes e conhecer o grau de conformidade do 

questionamento com qualquer afirmação proposta. Indubitavelmente é positivo para 

situações em que precisamos que o pesquisado demonstre com detalhes a sua 

opinião. Neste sentido, as categorias que emergem das respostas servem para 

capturar a intensidade da percepção dos respondentes. E, a partir delas, são gerados 

gráficos estatísticos do resultado, que serão são socializados à comunidade 

acadêmica. 

Ressaltamos que tais dados tem o objetivo de analisar e sanar as não 

conformidades apontadas pelos respondentes e se possível atendê-las. 

As ações corretivas são acompanhadas pelos gestores que, necessariamente, 

encaminham uma cópia para a CPA.  

A autoavaliação é um processo contínuo e sistemático de análise e/ou 

julgamento da prática. É um processo de gestão com o acompanhamento e aferição 

constante da qualidade do processo educativo. 

A ação corretiva, que nos referimos, é a ação do gestor tomada para eliminar 

as causas de uma não conformidade apontada por meio das questões abertas da 

autoavaliação, de maneira a evitar a repetição das mesmas, destina-se a determinar 

exatamente algum tipo de problema, tornando a sua solução a mais eficaz possível. 

O foco da ação corretiva é a origem do problema e baseia-se nas causas dos 

problemas identificados, buscando a eliminação da raiz do problema. Caso o 

problema volte a se repetir no futuro, a ação corretiva não foi eficaz.  
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Devem ser evidenciados todos os passos do que será executado e a que 

tempo, quem é o responsável pela iniciativa. Além disso, deverá apontar o porquê de 

se realizar tal atividade. 

 

2.8 Devolutiva dos Resultados para os Segmentos 

 

A divulgação dos resultados para a comunidade acadêmica, em geral, é feita 

via e-mail e reuniões, de forma remota. 

Desde o início de 2018, as ações de melhorias mais relevantes, a partir da 

autoavaliação, têm sido veiculadas por meio de informativos nas redes sociais e 

divulgação entre seus pares. 

No que se refere à divulgação dos resultados das avaliações das disciplinas, a 

divulgação é feita individualmente a cada professor e posteriormente apresentamos 

gráficos gerais nas reuniões da coordenadoria, com o intuito de mostrar as 

críticas/problemas detectados ou alternativas e elogios, tudo com a ideia de incentivar 

os docentes e apontar as falhas a serem melhoradas. 

Os apontamentos, de forma individualizada, também acontecem com os 

responsáveis pelos setores técnicos-administrativos, com o intuito de reparar falhas 

para que tenhamos bom desempenho em cada setor, para isso fazemos constantes 

reuniões e alinhamentos. 
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3 DESENVOLVIMENTO 
 

Considerando os instrumentos da autoavaliação, estruturados a partir das 10 dimensões previstas 

no art. 3º da Lei nº 10.861 (SINAES), nesta parte do relatório, a CPA deverá apresentar as 

informações que foram coletadas, a partir da organização de 5 eixos, que articulam as 10 

dimensões, conforme disposto na Nota Técnica INEP nº 065, como segue: 
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3.1 Planejamento e Avaliação Institucional Eixo 1 

 
 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 
 
 

EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 1   

EIXO 1 
Planejamento e 

Avaliação 
Institucional 

Dimensão 8 

 
Docentes: 
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EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 1   

EIXO 1 
Planejamento e 

Avaliação 
Institucional 

Dimensão 8 

 
Docentes: 
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EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 1   

EIXO 1 
Planejamento e 

Avaliação 
Institucional 

Dimensão 8 

 
Discentes: 
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EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 1   

EIXO 1 
Planejamento e 

Avaliação 
Institucional 

Dimensão 8 

 
Discentes:  
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EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 1   

EIXO 1 
Planejamento e 

Avaliação Institucional 
Dimensão 8 

Técnico Administrativo: 
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Principais informações coletas 
 

• Evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e Avaliação 

Institucional; 

• Projeto/processo de autoavaliação institucional; 

• Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica; 

Com base no Sistema de Avaliação Institucional parte considerável dos alunos 

desconhecem os resultados das avaliações e o PDI, o que demonstra falha na 

divulgação. 

A Fatec Jaboticabal, por meio dos gestores, divulga para os docentes, 

funcionários e Congregação todos os resultados de avaliações bem como o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). Porém, a informação acaba não chegando a 

todos os alunos, e a equipe gestora identificou que isto tem que ser melhorado. 

Utilizamos as questões de autoavaliação bem como a avaliação institucional 

para auxiliar a gestão. Estas colaboram para nortear e corrigir o planejamento 

institucional, uma vez que abrange todos os setores. 

Por outro lado, percebemos que todos os setores identificam que os resultados 

das avaliações são utilizados de forma planejada na Instituição. 
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3.2  Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 
 

         Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

         Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 2 

EIXO 2 
Desenvolvimento 

Institucional 

 
Dimensões 1 e 3 

Docentes: 
 
EIXO 2 – DIMENSÃO 1 
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EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 2 

EIXO 2 
Desenvolvimento 

Institucional 

 
Dimensões 1 e 3 

Docentes: 
 
EIXO 2 – DIMENSÃO 3 
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EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 2 

EIXO 2 
Desenvolvimento 

Institucional 

 
Dimensões 1 e 3 

Discentes:  
 
EIXO 2 – DIMENSÃO 1 
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EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 2 

EIXO 2 
Desenvolvimento 

Institucional 

 
Dimensões 1 e 3 

Discentes:  
 
EIXO 2 – DIMENSÃO 3 
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EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 2 

EIXO 2 
Desenvolvimento 

Institucional 

 
Dimensões 1 e 3 

Técnico – Administrativo 
 
EIXO 2 – DIMENSÃO 1 
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EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 2 

EIXO 2 
Desenvolvimento 

Institucional 

 
Dimensões 1 e 3 

 
Técnico – Administrativo 
 
EIXO 2 – DIMENSÃO 3 
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Principais informações coletadas 

 

• Missão institucional, metas e objetivos do PDI; 

• Coerência entre o PDI e ações de responsabilidade social: inclusão 

social. 

O Plano de Desenvolvimento institucional (Ano 2019 – Ano 2020) foi um dos 

principais documentos que nortearam as ações da Fatec Jaboticabal: tratou-se de um 

documento que se caracterizou como uma identidade da Instituição, definindo, dentre 

outros, sua filosofia de trabalho, missão, estratégias, objetivos, estrutura e diretrizes 

pedagógicas, algo a ser continuado no PDI para os anos de 2021 - 2022.  

A Fatec Jaboticabal está fundamentada nos princípios éticos, sociais e 

democráticos que provém do Centro Paula Souza. Nesse contexto, a Instituição 

declara: 

 

MISSÃO 

Promover a educação pública profissional e tecnológica dentro de referenciais 

de excelência, visando o desenvolvimento tecnológico, econômico e social da região 

nordeste do Estado de São Paulo. 

 

VISÃO  

Consolidar-se como referência nacional na formação e capacitação 

profissional, estimulando a produtividade e competitividade da economia de 

Jaboticabal e região. 

 

VALORES 

– Valorização e desenvolvimento humano; 

– Postura ética e comprometimento; 

– Respeito a diversidade e a pluralidade; 

– Compromisso com a gestão democrática e transparente; 

– Cordialidade nas relações de trabalho; 

– Responsabilidade e sustentabilidade; 

– Criatividade e inovação; 
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É nesse cenário que Comissão Própria de Avaliação – CPA da Fatec 

Jaboticabal, articulando os instrumentos internos de avaliação entre os diversos 

atores da comunidade acadêmica, a saber, docentes, discentes e funcionários, 

observando também os documentos institucionais, as avaliações externas (INEP e 

ENADE), intenta destacar as potencialidades da Instituição para melhor aproveitá-las 

e aperfeiçoá-las, bem como compreender as fragilidades para que se clarifiquem suas 

causas e consequências, e como resultado, criar ações compatíveis com as melhorias 

apontadas como necessárias. Intenta também estabelecer uma avaliação cíclica, que 

tem como ponto de partida um olhar interno num âmbito espiral, que visa a melhoria 

contínua de seus processos. 

A Fatec tem a sua missão e seus propósitos de formação profissional para cada 

curso, o que faz o processo de autoavaliação ser específico em cada um dos 

propósitos. Da mesma forma, cada situação de abordagem, em suas condições 

sociais e culturais, com as suas especificidades, caracteriza como única e singular 

qualquer experiência em educação.  

Mesmo com o isolamento social e de forma reduzida, temos desenvolvido 

ações para a comunidade, dentre elas: 

- Arrecadação de agasalhos; 

- Arrecadação de cestas básicas para alunos e funcionários carentes; 

- Cursos livres; 

- Escola de inovadores; 

- Lives de divulgação da Fatec; 

- Lives de recepção dos alunos; 

- Novotec Expressinho; 

- Produção de álcool 70; 

- Simpósio; 

- SPAP. 
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Abaixo algumas imagens dos eventos que realizamos: 
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3.3 Eixo 3: Políticas Acadêmicas 
 
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

 

EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 3 

Eixo 3 
Dimensões 

2, 4 e 9 

Docentes: 
 
EIXO 3 – DIMENSÃO 2 
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EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 3 

Eixo 3 
Dimensões 

2, 4 e 9 

 
Docentes: 
 
EIXO 3 – DIMENSÃO 4 
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EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 3 

Eixo 3 
Dimensões 

2, 4 e 9 

 
Docentes: 
 
EIXO 3 – DIMENSÃO 9 
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EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 3 

Eixo 3 
Dimensões 

2, 4 e 9 

Discentes: 
 
EIXO 3 – DIMENSÃO 2 
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EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 3 

Eixo 3 
Dimensões 

2, 4 e 9 

Discentes: 
 
EIXO 3 – DIMENSÃO 4 
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EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 3 

Eixo 3 
Dimensões 

2, 4 e 9 

 
Discentes: 
 
EIXO 3 – DIMENSÃO 9 
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EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 3 

Eixo 3 
Dimensões 

2, 4 e 9 

 
Técnico Administrativo: 
 
EIXO 3 – DIMENSÃO 2 
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EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 3 

Eixo 3 
Dimensões 

2, 4 e 9 

 
Técnico Administrativo: 
 
EIXO 3 – DIMENSÃO 4 
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EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 3 

Eixo 3 
Dimensões 

2, 4 e 9 

 
Técnico Administrativo 
 
EIXO 3 – DIMENSÃO 9 
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Principais informações coletadas 
 

• Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos 

de graduação; 

• Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a 

pesquisa ou iniciação científica, tecnológica, artística e cultural; 

• Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a 

extensão; 

• Políticas institucionais e ações de estímulo relacionadas à difusão das 

produções acadêmicas: científica, didático-pedagógica, tecnológica, artística e 

cultural; 

• Comunicação da IES com a comunidade externa; 

• Comunicação da IES com a comunidade interna; 

• Programas de atendimento aos estudantes; 

 

No Eixo “Políticas Acadêmicas” analisam-se os elementos constitutivos das 

práticas de ensino, pesquisa e extensão, considerando como meta o aprendizado. 

Enfatiza-se também a relação entre as políticas acadêmicas, a comunicação com a 

sociedade e o atendimento ao discente.” 

As políticas são diretrizes Institucionais que visam favorecer as práticas, tanto 

de ensino, como de pesquisa e extensão, ou seja, as questões da avaliação devem 

indicar como a comunidade (docentes e discentes) avaliam se o que é praticado no 

ensino, pesquisa e extensão estão coerentes com estas políticas, que devem constar 

no PDI e nos PPCs, como políticas do curso para cumprir a missão institucional. Tais 

como: Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a pesquisa ou 

iniciação científica, a inovação tecnológica e o desenvolvimento artístico e cultural; 

Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a extensão; Políticas 

institucionais e ações de estímulo e difusão para a produção acadêmica docente; 

Política institucional de acompanhamento dos egressos; as diretrizes pedagógicas 

(abordagens e práticas), as diretrizes para a avaliação da aprendizagem; as diretrizes 

para recuperação da aprendizagem; as diretrizes para a oferta de cursos de extensão; 

as diretrizes para as atividades de pesquisa entre outras.  

Da dimensão 4: a comunicação com a sociedade externa e externa, quando 

aos meios e a sua eficácia.  
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Na dimensão 9: Todas as ações voltadas para o atendimento aos discentes, 

inclusive o estímulo à participação em eventos, em pesquisa, em atividades artísticas 

e culturais, além de monitoria, mecanismo de nivelamento, atendimento 

psicopedagógico, atendimento nas áreas administrativas, atividades de orientação. 

De um modo geral estamos atendendo bem as três dimensões do Eixo 3, porém 

por conta da pandemia tudo está sendo feito de forma remota e alguns programas, 

como de intercâmbios, reduziram o oferecimento. 
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3.4 Eixo 4: Políticas de Gestão 
 
Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 

 
 
 
  

DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 4 

Eixo 4 
Políticas de 

Gestão 
Dimensões 5, 6 e 10 

 
Docentes: 
 
EIXO 4 – DIMENSÃO 5 
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DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 4 

Eixo 4 
Políticas de 

Gestão 
Dimensões 5, 6 e 10 

 
Docentes: 
 
EIXO 4 – DIMENSÃO 6 
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DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 4 

Eixo 4 
Políticas de 

Gestão 
Dimensões 5, 6 e 10 

Docentes 
 
EIXO 4 – DIMENSÃO 10 
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DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 4 

Eixo 4 
Políticas de 

Gestão 
Dimensões 5, 6 e 10 

Discentes 
 
EIXO 4 – DIMENSÃO 5 
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DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 4 

Eixo 4 
Políticas de 

Gestão 
Dimensões 5, 6 e 10 

Técnico-Administrativo 
 
EIXO 4 – DIMENSÃO 5 
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DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 4 

Eixo 4 
Políticas de 

Gestão 
Dimensões 5, 6 e 10 

Técnico-Administrativo 
 
EIXO 4 – DIMENSÃO 6 
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DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 4 

Eixo 4 
Políticas de 

Gestão 
Dimensões 5, 6 e 10 

Técnico-Administrativo 
 
EIXO 4 – DIMENSÃO 10 
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Nesta parte do relatório, a CPA apresenta as informações que foram coletadas, 

por meio dos gráficos, com o foco nas dimensões, que está nos instrumentos de 

avaliação do MEC “O Eixo “Políticas de Gestão” tem como foco a verificação do 

desenvolvimento das políticas de pessoal e da organização e gestão da instituição. 

Abrange, ainda, elementos do planejamento e da sustentabilidade financeira da IES 

para garantir o seu pleno desenvolvimento de forma sustentável. 

 

Principais informações coletadas 

• Política de formação e capacitação docente; 

• Política de formação e capacitação do corpo técnico-administrativo; 

• Gestão institucional; 

• Sustentabilidade financeira; 

• Relação entre o planejamento financeiro (orçamento) e a gestão 

institucional; 

• Coerência entre plano de carreira e a gestão do corpo docente; 

• Coerência entre o plano de carreira e a gestão do corpo técnico-

administrativo. 

Identificação por meio da autoavaliação das diretrizes voltadas para dar apoio, 

reconhecimento e formação continuada ao corpo docente e técnico administrativo, 

destacando os planos de carreira, suporte pedagógico, atendimento, programas 

voltados para a qualidade de vida, capacitação etc.; quanto a organização e gestão 

da instituição destacar como foram avaliados os meios de apoio à gestão 

congregação, colegiados, NDE e o nível de representatividade; a avaliação deve 

medir a eficácia administrativa das áreas (atividade meio) e o quanto contribuem para 

a atividade fim (ensino). 

Observando o resultado da avaliação é notória a satisfação dos alunos com 

relação a gestão administrativa e o atendimento a discente, mesmo em tempos de 

pandemia, temos conseguido suprir as necessidades. 

Com relação aos docentes há falta de incentivo na estabilidade do Emprego 

Público, pois há o plano de carreira, todavia é clara a insegurança com relação ao 

número de aulas que os docentes terão em cada semestre, de acordo com a análise 

isto poderá ser melhorado.  
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O questionário dos funcionários, a falta de motivação teve maior destaque, 

sendo necessário investimentos em capacitações profissionais e programas 

relacionados a saúde do servidor, principalmente psicológica. 
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3.5 Eixo 5: Infraestrutura Física 
   

Dimensão 7: Infraestrutura Física 
 

EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 5 

Eixo 5 
Infraestrutura 

Física 
Dimensão 7 

 
Docentes: 
 
EIXO 5 – DIMENSÃO 7 
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EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 5 

Eixo 5 
Infraestrutura Física 

Dimensão 7 

Discentes  
 
EIXO 5 – DIMENSÃO 7 
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EIXO DIMENSÃO APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES COLETADAS NO EIXO 5 

Eixo 5 
Infraestrutura Física 

Dimensão 7 

 
Técnico Administrativo 
 
EIXO 5 – DIMENSÃO 7 
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Principais informações coletadas 

 

Infraestrutura geral - estrutura e suporte relacionados a plataforma on-line, 

onde são realizadas todas as atividades remotas. 

O apontamento com maior destaque nos segmentos é a falta de condições de 

segurança da Fatec para uma possível voltas as atividades presenciais. 

Do mais o suporte e o andamento das atividades remotas estão sendo 

supridas, na medida do possível. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS E AÇÕES PROPÓSTAS 
 

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

FRAGILIDADES AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   

Comunicação Divulgação do planejamento das ações com base nas 
avaliações e relatórios 

Melhoria contínua da comunicação Contínuo 

POTENCIALIDADES AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   

Plano de Desenvolvimento Institucional Participação da equipe gestora na elaboração Participação da equipe gestora na elaboração Contínuo 
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EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

FRAGILIDADES AÇÕES PLANEJADAS AÇÕES REALIZADAS PRAZOS 

Disseminação dos valores étnicos, sociais, 
culturais e artes 

Maior envolvimento dos valores  Parcerias com grupos culturais e artístico 
(suspensos por conta da pandemia) 

Ação contínua 

Formação de profissionais qualificados Cursos de formação Novotec e cursos livres Semestral 

Maior participação da comunidade externa Fazer mais eventos para a comunidade externa Simpósio e cursos livres Semestral 

POTENCIALIDADES AÇÕES PLANEJADAS AÇÕES REALIZADAS PRAZOS 

Disseminação da ciência, tecnologia e inovação Vários projetos voltados para esta área Desenvolver os projetos planejados Anual 

Inclusão social Trabalhos de inclusão aplicados durante o ano Mesmo com a pandemia, redescobrimos formas 
de inclusão 

Semestral 
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EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS  

FRAGILIDADES AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   

Atividades de pesquisa e extensão 
Projetos junto CNPq, Fapesp e envolvimento dos 

docentes em RJI 
No ano de 2020 poucos projetos foram 
devolvidos, devido o isolamento social 

Semestral 

Comunicação  
Trabalhar tanto a comunicação interna quanto a 

externa 
Investindo nas redes sociais Diário 

Envolvimento dos funcionários em eventos e 
atividades acadêmicas 

Reuniões envolvendo todas as categorias 
Fizemos algumas reuniões de envolvimento Semestral 

POTENCIALIDADES AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   

PPC dos cursos Reestruturação dos cursos Reuniões com outras Fatecs, alinhando a 
reestruturação do curso de Gestão Ambiental 

Mensal 

Eventos Científicos Aumento dos eventos Webinar Bimestral 

Divulgação  Mídias Sociais Investimento em publicidade Diário 

Capacitações 
Treinamentos 

Aproveitamos as redes sociais e fizemos alguns 
cursos 

Bimestral 
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EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO  

FRAGILIDADES AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   

Programa de iniciação científica Projetos junto CNPq, Fapesp e envolvimento dos 
docentes em RJI 

Infelizmente não conseguimos executar 
programas presenciais 

Semestral 

Oportunidade de pesquisa e extensão Projetos junto CNPq, Fapesp e envolvimento dos 
docentes em RJI 

Infelizmente não conseguimos executar 
programas presenciais 

Semestral 

Programas relacionados a saúde Parcerias relacionadas a área Palestras on-line Semanal 

Programas relacionados a dependência química Parcerias relacionadas a área Palestras on-line Semanal 

POTENCIALIDADES AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   

Acesso a capacitações Capacitações direcionadas Capacitações on-line  Semestral 

Coerência entre as funções administrativas Direcionar e respeitar hierarquia 
Melhor divisão das atividades, quando temos 

funcionários disponíveis 
Semanal 

Atendimento acadêmico/administrativo Sempre aprimorar 
Priorizamos e facilitamos o contato e atendimento 

remoto 
Diário 
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EIXO 5: INFRAESTRUTURA  

FRAGILIDADES AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   

Insegurança para o retorno presencial Planejamento minucioso Estamos na fase do planejamento Diário 

Falta de funcionários para atender aos 
protocolos do retorno presencial 

Otimização dos recursos e aumento dos funcionários Organizando os protocolos Diário 

POTENCIALIDADES AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   

Plataforma – Microsoft Teams Tutoriais e suporte 
Realizamos capacitações e todo o suporte para 

atendimento das necessidades 
Diário 

Sistema Acadêmico Tutoriais e suporte 
Realizamos capacitações e todo o suporte para 

atendimento das necessidades 
Diário 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Comissão Própria de Avaliação, pelo seu trabalho, visa oferecer subsídios 

capazes de subsidiar à tomada de decisão e ao planejamento institucional, na busca 

de contínua melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão. 

Sendo assim um importante instrumento para a Direção. 

Dentre as principais ações advindas desse processo, podemos salientar que é 

possível desenvolver uma visão panorâmica da Fatec Jaboticabal a partir da avaliação 

institucional realizada em 2020. 

Os resultados apresentados contemplam as dez dimensões auto avaliativas do 

SINAES e foram analisados e discutidos por todos os membros da comunidade 

institucional: direção, coordenações de cursos, setores administrativos, gestores, 

professores e alunos. 

Os dados coletados, as análises e propostas foram amplamente divulgadas e 

serão objeto de comparação na próxima avaliação, para elucidar os avanços 

alcançados, reforçando o quanto a avaliação contribui para a gestão dos resultados.  
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ANEXO 1 - Distribuição dos Dados da Pesquisa 
  

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

ADMINISTRATIVO 

DIREÇÃO GERAL 

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

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

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

DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA 

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

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

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

DIRETORIA 
ACADÊMICA 

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

Dimensão 4 – Comunicação com a 
Sociedade  

Dimensão 4 – Comunicação com a 
Sociedade  

COORDENAÇÃO 
DOS CURSOS 

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

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

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

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

FRAGILIDADES AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   

Comunicação Divulgação do planejamento das ações com base nas 
avaliações e relatórios 

Melhoria contínua da comunicação Contínuo 

POTENCIALIDADES AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   

Plano de Desenvolvimento Institucional Participação da equipe gestora na elaboração Participação da equipe gestora na elaboração Contínuo 
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EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

FRAGILIDADES AÇÕES PLANEJADAS AÇÕES REALIZADAS PRAZOS 

Disseminação dos valores étnicos, sociais, 
culturais e artes 

Maior envolvimento dos valores  Parcerias com grupos culturais e artístico 
(suspensos por conta da pandemia) 

Ação contínua 

Formação de profissionais qualificados Cursos de formação Novotec e cursos livres Semestral 

Maior participação da comunidade externa Fazer mais eventos para a comunidade externa Simpósio e cursos livres Semestral 

POTENCIALIDADES AÇÕES PLANEJADAS AÇÕES REALIZADAS PRAZOS 

Disseminação da ciência, tecnologia e inovação Vários projetos voltados para esta área Desenvolver os projetos planejados Anual 

Inclusão social Trabalhos de inclusão aplicados durante o ano Mesmo com a pandemia, redescobrimos formas 
de inclusão 

Semestral 
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EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS  

FRAGILIDADES AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   

Atividades de pesquisa e extensão 
Projetos junto CNPq, Fapesp e envolvimento dos 

docentes em RJI 
No ano de 2020 poucos projetos foram 
devolvidos, devido o isolamento social 

Semestral 

Comunicação  
Trabalhar tanto a comunicação interna quanto a 

externa 
Investindo nas redes sociais Diário 

Envolvimento dos funcionários em eventos e 
atividades acadêmicas 

Reuniões envolvendo todas as categorias 
Fizemos algumas reuniões de envolvimento Semestral 

POTENCIALIDADES AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   

PPC dos cursos Reestruturação dos cursos Reuniões com outras Fatecs, alinhando a 
reestruturação do curso de Gestão Ambiental 

Mensal 

Eventos Científicos Aumento dos eventos Webinar Bimestral 

Divulgação  Mídias Sociais Investimento em publicidade Diário 

Capacitações 
Treinamentos 

Aproveitamos as redes sociais e fizemos alguns 
cursos 

Bimestral 
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EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO  

FRAGILIDADES AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   

Programa de iniciação científica Projetos junto CNPq, Fapesp e envolvimento dos 
docentes em RJI 

Infelizmente não conseguimos executar 
programas presenciais 

Semestral 

Oportunidade de pesquisa e extensão Projetos junto CNPq, Fapesp e envolvimento dos 
docentes em RJI 

Infelizmente não conseguimos executar 
programas presenciais 

Semestral 

Programas relacionados a saúde Parcerias relacionadas a área Palestras on-line Semanal 

Programas relacionados a dependência química Parcerias relacionadas a área Palestras on-line Semanal 

POTENCIALIDADES AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   

Acesso a capacitações Capacitações direcionadas Capacitações on-line  Semestral 

Coerência entre as funções administrativas Direcionar e respeitar hierarquia 
Melhor divisão das atividades, quando temos 

funcionários disponíveis 
Semanal 

Atendimento acadêmico/administrativo Sempre aprimorar 
Priorizamos e facilitamos o contato e atendimento 

remoto 
Diário 
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EIXO 5: INFRAESTRUTURA  

FRAGILIDADES AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   

Insegurança para o retorno presencial Planejamento minucioso Estamos na fase do planejamento Diário 

Falta de funcionários para atender aos 
protocolos do retorno presencial 

Otimização dos recursos e aumento dos funcionários Organizando os protocolos Diário 

POTENCIALIDADES AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS PRAZOS   

Plataforma – Microsoft Teams Tutoriais e suporte 
Realizamos capacitações e todo o suporte para 

atendimento das necessidades 
Diário 

Sistema Acadêmico Tutoriais e suporte 
Realizamos capacitações e todo o suporte para 

atendimento das necessidades 
Diário 

 


