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I Identificação da FATEC: 

 

II Atos Regulatórios 
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Ato Regulatório:   Prazo de validade:   
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No. 
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Data do Documento:  02/03/2006 Data de Publicação :  03/03/2006 

    

 

III Composição da Comissão Própria de Avaliação (CPA)  

A Comissão Própria de Avaliação da FATEC São José dos Campos – “Professor Jessen Vidal” 

foi instituída pela Portaria nº 008/2020, de 15 de junho de 2020.  Com mandato até 14/06/2023. 

Apresentando a seguinte composição:  

NOME 
SEGMENTO 

REPRESENTATIVO 

José Walmir Gonçalves Duque Docente (Presidente) 

Danielle Cristina de Morais Amorim Docente 

Eliane Penha Mergulhão Dias Docente 

Carlos Henrique Machado Castanheira Júnior Discente  

Geralmir Vieira Discente 

Tássia Tamiris Barros Barroca Discente 

Benedito Vitorino Junior Técnico Administrativo 

Maíra Iwato de Oliveira Técnico Administrativo 

Régis Guimarães Silva Técnico Administrativo 

Giane Santos Sociedade Civil   

Jefte Pavam Gomes de Oliveira Sociedade Civil   

Sérgio Luiz Victor Júnior Sociedade Civil   

 

FATEC: São José dos Campos – “Professor Jessen Vidal’ 

CÓDIGO DO CPS: 146 

CÓDIGO E-MEC: 15581 

Representante Legal da IES: Diretor (a): Luiz Antonio Tozi 

Endereço Completo: Avenida Cesare Mansueto Giulio Lattes, 1350 

Bairro: Distrito Eugênio de Melo 

Município: São José dos Campos 

Telefone: (12) 3905-2423/ (12) 3905-4979 

E-mail: adm.sjc@fatec.sp.gov.br / secretaria.sjc@fatec.sp.gov.br  

mailto:adm.sjc@fatec.sp.gov.br
mailto:secretaria.sjc@fatec.sp.gov.br
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1 INTRODUÇÃO  

 A Fatec São José dos Campos – “Professor Jessen Vidal” apresenta a crença na 

avaliação como instrumento de gestão. Dessa forma, por meio da avaliação temos condições 

de reunir indicadores capazes de suscitar análises e discussões, possibilitando definir planos 

de melhorias de forma continuada. 

A Fatec São José dos Campos foi criada pelo Decreto Nº 50.580 de 02 de março de 

2006 e, desde a sua primeira sede temporária, foi instalada dentro do Parque Tecnológico de 

São José dos Campos. Atualmente, conta com aproximadamente 1900 alunos matriculados 

e 90 docentes. 

O fato da Fatec São José dos Campos ter sido instalada no Parque Tecnológico de 

São José dos Campos contribuiu para estabelecer fortes laços com as empresas e instituições 

que fazem parte desse ecossistema. 

Provida de um corpo técnico e professores altamente qualificados e com forte atuação 

no mercado e méritos acadêmicos, alunos com conhecimento e grande potencial para o 

desenvolvimento de soluções, estrutura laboratorial e grande capacidade de relacionamento 

e conectividade, tornou-se referência para solução de problemas reais. Tais fatores, ao longo 

desses primeiros anos de existência, já foram suficientes para consolidar a Fatec São José 

dos Campos como um importante ator regional de desenvolvimento e inovação tecnológica. 

São José dos Campos é uma cidade, de acordo com dados do IBGE (2020), com 

aproximadamente 700 mil habitantes, um índice de IDH elevado (0,807) e uma renda per 

capita acima da média nacional (R$ 55,6 mil). Além disso, a cidade apresenta reduzido nível 

de analfabetismo e elevada escolaridade média (10,9 anos de estudo) e considerável 

proporção de mestres e doutores, o que facilita a contratação de professores com excelente 

formação. 

Apesar desses indicadores bastante promissores, o cenário futuro para a cidade, como 

para o país, é de grandes incertezas geradas a partir da estagnação ou da diminuição no ritmo 

de evolução tecnológica da cidade e aceleração das mudanças tecnológicas no ambiente 

organizacional. 

A partir desse cenário, algumas incertezas relativas a este ambiente podem ser 

identificadas. Dentre estas incertezas, pode-se citar: a tendência para evolução industrial 

instalada na cidade; tendência da evolução do perfil econômico e vocação tecnológica; o 

processo de inclusão social e desenvolvimento urbano, dentre outras. 

Este cenário propicia à Fatec São José dos Campos desafios e oportunidades, 

característicos desse ambiente. Alguns desses desafios são apresentados a seguir: 

• Menor participação de empregos na área industrial e aumento da participação da 

área de serviços na economia. Entretanto, as novas oportunidades existentes na indústria 
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exigem profissionais com maior capacitação voltada às novas tecnologias decorrentes da 

automação e atualização tecnológica. 

• Setores aeronáuticos, espacial, automotivo, tecnologia da informação, dentre outros; 

adaptando-se à nova realidade em termos de processos e materiais (manufatura avançada e 

novos materiais); propiciando à Fatec uma oportunidade de contribuição com esta fase de 

transição e inserção de nossos alunos no mercado de trabalho. 

• Necessidade de formação de mão de obra capacitada para atendimento à nova 

realidade do mercado de trabalho. 

• Participação no planejamento dos rumos da cidade, no sentido de manutenção de 

sua posição de município de vanguarda no desenvolvimento nacional, por meio do 

desenvolvimento de relacionamento efetivo junto as empresas, institutos de pesquisa e ao 

governo local. 

• Contribuição com o desenvolvimento econômico e social do município. 

Portanto, a visão futura para a Fatec São José dos Campos é a de representar um ator 

ativo e essencial para articulação entre os demais atores envolvidos no desenvolvimento 

econômico e social (poder público municipal estabelecido, empresas, instituições de 

ensino/pesquisa e sociedade) atuando como agente que utiliza de seus recursos para a 

promoção do desenvolvimento de soluções em termos de inovação em produtos, processos, 

organizacional e marketing. 

Essa visão futura carece da busca constante da melhoria de nossas estruturas físicas 

que se adaptam aos objetivos propostos (laboratórios, computadores, área construída, etc), 

aperfeiçoamento de nosso quadro de colaboradores por meio de cursos de capacitação e 

atualização nas novas tecnologias e visão / atuação estratégica de seu grupo gestor em busca 

do atingimento dos objetivos propostos. Essa visão, também, enseja o aperfeiçoamento 

constante de nosso método de ensino, mais alinhado com a modernidade e com nossa 

missão, particularmente entrelaçada ao atendimento dos anseios do nosso entorno de 

empresas e organizações sociais. 

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 
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de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Fatec e em consonância com as diretrizes 

emanadas do Centro Paula Souza. Para tanto, este Relatório está organizado como segue: 

• Capítulo 2 - Metodologia: cronograma geral das ações da CPA e seu detalhamento, 

em termos de sensibilização, sujeitos de avaliação, instrumentos de coleta, 

procedimentos de coleta, análise e discussão dos dados, organização das medidas 

para compor o relatório e devolutiva aos segmentos. 

• Capítulo 3 - Desenvolvimento: são apresentadas as informações coletadas 

organizadas em tabelas, por Eixo e Dimensões. 

• Capítulo 4 - Análise dos Dados e Ações Propostas: são apresentadas as análises, por 

Eixo e Dimensões, a partir da consolidação das análises feitas pelos diversos 

segmentos envolvidos. 

• Capítulo 5 - Considerações Finais: uma compilação das principais ações advindas do 

processo de trabalho da CPA é apresentada. 

Como panorama inicial da Fatec São José dos Campos, nas seções 1.1, 1.2 e 1.3 são 

apresentadas, respectivamente, as tabelas resumo com informações de Avaliações de 

Cursos, Totais de Alunos Matriculados e Totais de Docentes. 

 

1.1. Cursos e suas Avaliações por meio de CEE e ENADE 

Curso Autorização 
Reconhecimento/ 

RENOVAÇÃO 
Data 

CONCEITO 

referente à 

última visita 

ENADE 

2020 

Análise e 

Desenvolvimento de 

Sistemas 

 
Portaria CEE/GP 

nº 451 05/12/2018  
Não 

Avaliado 

Automação e 

Manufatura Digital 
 

Portaria CEE/GP 

nº461 
18/09/2017  

Não 

Avaliado 

Banco de Dados  
Portaria CEE/GP 

nº459 
18/09/2017  

Não 

Avaliado 

Gestão da Produção 

Industrial 
 

Portaria CEE/GP 

nº66 
06/03/2018  

Não 

Avaliado 

Logística  
Portaria CEE/GP 

nº101 
02/03/2020  

Não 

Avaliado 

Manufatura Avançada 
Processo nº 

5397/2017 
Ainda não 

publicado 
19/09/2017 

Sem 

avaliação 

Não 

Avaliado 

Manutenção de 

Aeronaves 
 

Portaria CEE/GP 

nº60 
06/03/2018  

Não 

Avaliado 

Projetos de 

Estruturas 

Aeronáuticas 

 
Portaria CEE/GP 

nº442 
15/09/2017  

Não 

Avaliado 
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1.2. Total de Matriculados por Curso 

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS NA UNIDADE   

NÚMERO 

DE 

ALUNOS 

CURSOS (Atualizado em 07/02/2021) 

Curso de Graduação Tecnológica em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 380 

Curso de Graduação Tecnológica em Automação e Manufatura Digital 16 

Curso de Graduação Tecnológica em Banco de Dados 258 

Curso de Graduação Tecnológica em Gestão da Produção Industrial 214 

Curso de Graduação Tecnológica em Logística 464 

Curso de Graduação Tecnológica em Manufatura Avançada 133 

Curso de Graduação Tecnológica em Manutenção de Aeronaves 177 

Curso de Graduação Tecnológica em Projetos de Estruturas Aeronáuticas 208 

 

1.3. Total de Docentes por Curso 

CURSOS 
TITULAÇÃO 

DOCENTE 
% 

Curso de Graduação Tecnológica em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas 

Doutores  07 

Mestres 16 

Especialistas  04 

Curso de Graduação Tecnológica em Banco de Dados 

Doutores  06 

Mestres 15 

Especialistas  01 

Curso de Graduação Tecnológica em Gestão da Produção 

Industrial 

Doutores  08 

Mestres 17 

Especialistas  02 

Curso de Graduação Tecnológica em Logística 

Doutores  07 

Mestres 21 

Especialistas  02 

Curso de Graduação Tecnológica em Manufatura Avançada 

Doutores  12 

Mestres 14 

Especialistas  2 
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Curso de Graduação Tecnológica em Manutenção de Aeronaves 

Doutores  4 

Mestres 14 

Especialistas  1 

Curso de Graduação Tecnológica em Projetos de Estruturas 

Aeronáuticas 

Doutores  10 

Mestres 16 

Especialistas  1 
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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 da CPA Central, cada Fatec recebe todo o suporte necessário para cumprir 

o que lhe compete, 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; 

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. Os relatórios devem permanecer disponíveis 
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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 São José dos Campos – “Professor Jessen 

Vidal” para cumprir o que lhe compete, durante o ano de 2020, elaborou o seguinte 

cronograma geral de trabalho: 

 

AÇÕES 

MESES 

JAN 
FE
V 

MAR 
AB
R 

M
AI 

JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

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

      X X X X 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 X X X 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 X X 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 X X X     

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

     X X X X X 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 X 
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Elaboração do relatório a partir 
da devolutiva das áreas.  

          X  X 

Envio do Relatório para a 
apreciação da CPA Central 

                    

Divulgação dos resultados à 
comunidade acadêmica. 

                 X X 

Conclusão do Relatório.                        X 
             

 

 

2.2 Sensibilização 

Para a efetivação do cronograma, destacam-se algumas das ações para a realização 

dos procedimentos de autoavaliação.  

        Sensibilizar todos os membros da Instituição era um dos principais objetivos, assim, 

antes de tudo era crucial apresentar a importância da CPA, demonstrando como se pode 

agregar melhorias para todos os setores, pois quando existe o comprometimento em 

relação à autoavaliação, há uma eficácia em todo processo construtivo da instituição.  

Assim, os projetos de sensibilização foram contínuos, mas devido ao isolamento que 

estamos vivendo no momento, toda comunicação ocorreu de forma digital, havendo 

sempre a preocupação de provocar e enfatizar uma participação ativa de todos os 

setores. 

Dessa forma, para a consecução desse objetivo, foram estabelecidas algumas ações: 

• Realização de materiais gráficos digitais de comunicação, apresentando o 

significado e a função da CPA: todo material divulgado no site, no Facebook e no 

Instagram da instituição;  

• Comunicação direta com os coordenadores, com intenção de que eles 

divulgassem o papel da CPA para o corpo docente e, também, para os alunos 

líderes (representantes) de sala; 

• Coordenadores divulgaram os links de avaliação junto aos seus respectivos 

colegiados; 

• Reunião com a congregação para apresentar todo o cronograma e objetivos da 
CPA. 
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Para a divulgação da aplicação do WebSAI 2020, foram elaborados os seguintes 

materiais gráficos digitais: 

• Banner 

 

• Vídeo 

 

• Página da CPA no Site institucional da Fatec 
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2.3 Sujeitos da avaliação 

Participaram da autoavaliação institucional representantes de todas os 
segmentos da Fatec de São José dos Campos: 

• Alunos dos oito cursos de graduação ofertados no momento; 

• Professores dos oito cursos de graduação; 

• Funcionários de todos os setores da Fatec. 

Porém, saliente-se que, neste ano, devido ao distanciamento social, ocorrendo 
as aulas remotas, observa-se que apesar de uma campanha intensa, não houve uma 
participação ativa dos alunos da instituição, como apresentada na tabela abaixo: 

 

TOTAL 
DE 

ALUNOS 
FATEC 

ALUNOS 
RESPOND. 

TOTAL DE 
PROFESSORES 

FATEC 

PROFESSORES 
RESPOND. 

TOTAL DE 
FUNCIONÁRIOS 

FATEC 

FUNCIONÁRIOS 
RESPOND. 

1860 762 (40,9%) 85 81 (95,2%) 14 14 (100,0%) 

 

             Constata-se que alguns grupos da Instituição apresentaram uma participação 
mais ativa, como observa-se pela porcentagem dos funcionários e professores, tendo 
uma participação muito boa. Já os alunos, membros muito importantes pela visão ampla 
que possuem, tiveram uma participação em torno de 40%. Isso causa uma inquietação 
à CPA, pois com essa informação, ratifica-se que para a próxima avaliação, haverá a 
necessidade da criação de ferramentas mais efetivas, sendo desenvolvidas com 
propósito de conscientizar os alunos da importância dessa avaliação para que ações 
eficazes sejam implantadas, visando, sempre, a melhorias contínuas para a nossa 
Instituição. 
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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. 

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

Google Forms, de acordo com os padrões e orientações fornecidos pela nossa CPA Central, 

os quais foram rigorosamente seguidos pela CPA da Fatec São José dos Campos. 

Para que as Fatecs tivessem apenas um instrumento que pudessem contemplar as 10 

dimensões dentro dos 5 eixos avaliativos, a partir da criação da comissão da CPA Central a 

AAI (Assessoria de Avaliação Institucional) em parceria com a CESU, por meio de uma equipe 

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

avaliativos: 

 

• EIXO 1: Planejamento e Avaliação Institucional  

Dentro do Eixo 1, foram realizadas duas questões, uma para fazer o levantamento sobre a 

quantidade de pessoas que possuem ciência sobre o PDI (Plano de Desenvolvimento 

Institucional) e outra para informar sobre a importância do mesmo, tendo em vista que ele 

arquiteta todas as ações de planejamento para o desenvolvimento da Instituição ao longo de 

cinco anos. 

• EIXO 2: Desenvolvimento Institucional 

Dentro do Eixo 2, foram realizadas duas questões, com o principal foco em salientar a nossa 

missão: “Promover a educação profissional pública de excelência, visando a formação do 
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cidadão ético e responsável, capaz de atuar na construção de conhecimento e estratégias 

sustentáveis de inovação, com vistas ao atendimento das demandas sociais e do mundo do 

trabalho”. Uma das questões tratava sobre a coerência entre ações realizadas e o PDI, e a 

outra sobre a opinião qualitativa do público sobre a responsabilidade social da instituição.  

• EIXO 3: Políticas Acadêmicas 

Dentro do Eixo 3, foram realizadas 3 questões, cada uma com seu propósito, sendo que a 

primeira delas avalia as diretrizes, se são claras para o funcionamento das práticas de ensino, 

pesquisa e extensão. A segunda questão trata a eficiência dos canais de comunicação da 

Instituição. Em relação à última questão, as ações estão voltadas para atender os alunos. 

• EIXO 4: Políticas de Gestão 

Dentro do Eixo 4, foram realizadas 3 questões para os docentes e técnicos administrativos e 

apenas uma questão para os discentes. Os discentes avaliaram se a Organização e Gestão 

da Instituição é participativa, sendo mútua aos docentes e técnicos administrativos. Com 

relação aos docentes e funcionários, foi avaliada a política do Plano de Carreira. A última 

questão foi em relação à sustentabilidade financeira, avaliando se a Organização e Gestão 

usam bem os recursos financeiros da Instituição evidenciando a responsabilidade com o bem 

público.  

• EIXO 5: Infraestrutura Física 

Dentro do Eixo 5, foi realizada uma questão comum aos docentes, técnicos administrativos e 

discentes, sendo o principal enfoque dela a avaliação da infraestrutura, entretanto nesse ano, 

excepcionalmente em 2020 devido à pandemia da Covid-19, a avaliação foi direcionada para 

os recursos utilizados remotamente. 

 

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 esse período, a CPA da Fatec São José dos Campos 

designou seus membros para atuarem na comunicação com os seus setores. Dessa forma, 

corpo discente, docente e funcionários administrativos foram alcançados por meio de 

mensagens pelo aplicativo Whatsapp e pelo Microsoft Teams; os Coordenadores de Curso e 
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Direção foram contatados regularmente pelo Coordenador da CPA, recebendo os resultados 

diários da participação de seus respectivos Cursos; a Diretoria Acadêmica emitiu aviso pelo 

SIGA; e mensagens foram postadas na Biblioteca do Teams, da qual a comunidade participa 

em sua quase totalidade. 

 

Antes do início do período de coleta, o Coordenador da CPA participou de uma reunião 

ordinária da Congregação da unidade para levar informações acerca dos objetivos e 

procedimentos de trabalho, podendo contar com a contribuição dos membros tanto na 

participação da pesquisa como na divulgação. 

Também de forma prévia, os membros da CPA analisaram as questões que fariam 

parte da Avaliação, como também, prepararam os formulários on-line que seriam 

encaminhados aos discentes, docentes e técnicos administrativos. Concomitantemente, 

elaboraram cartazes e mensagens de divulgação, que circularam nos aplicativos 

supracitados. 

Os Coordenadores de Curso, por sua vez, encaminharam os links de acesso aos 

formulários para os representantes de turma e estes, aos seus colegas de classe. A 

professora responsável pelo projeto “Motivação Acadêmica” e o representante discente da 

CPA colaboraram fazendo contato direto com grupos de discentes. Por fim, a Diretoria 

Administrativa enviou aos docentes e funcionários técnico-administrativos, por e-mail, o link 

de acesso. 

Pôde-se concluir que a cooperação dos setores foi essencial para a aplicação do 

WebSAI, ainda que esse resultado esteja aquém do total de alunos; contudo, é uma soma 

significativa para o período de ensino remoto emergencial. 

Portanto, foram realizadas várias atividades que contribuíram muito com o processo 

de participação da comunidade, apresentando orientações e incentivos, conscientizando a 

importância de uma coleta eficaz, para a existência de melhorias construídas por todos. 

 

2.6 Análise e Discussão dos dados da coleta  

 

Desde o dia 10 de novembro de 2020, os dados foram extraídos do Google Forms 

para serem analisados pela Comissão. A CPA da Fatec São José dos Campos reuniu-se em 

17 de novembro para fazer uma avaliação inicial sobre a aplicação da pesquisa. Nesta 

ocasião, discutiu-se sobre os principais acertos observados durante o processo de 

elaboração, divulgação e aplicação da pesquisa, bem como os pontos que ainda precisam ser 

aprimorados. Assim, foram apontadas novas estratégias para melhorar a adesão de 

respondentes para a pesquisa de 2021.  



18 
 

 

Um representante da CPA ficou encarregado de gerar os gráficos e organizar seus 

resultados por Eixos e Dimensões, conforme instruções de nossa CPA Central - em posse 

dos resultados, pudemos organizar as medidas para composição do relatório. 

 

 

 

 

2.7 Organização das medidas para composição do relatório 

 

Foi feita a divisão das tarefas entre os membros da comissão para a elaboração do 

relatório CPA 2020 e as fases correspondentes para cumprir este projeto. Nesta etapa, foram 

apresentados os pacotes de gráficos para a divulgação dos resultados para cada setor 

responsável, sendo estes: direção geral, diretoria administrativa, diretoria acadêmica e 

coordenadores de curso.  

Novamente, no dia 23 de novembro, a CPA reuniu-se para organizar a divulgação dos 

dados coletados durante a pesquisa de avaliação interna. Ficou decidido que cada setor 

receberia um conjunto de dados referente aos eixos e dimensões para o qual estão 

diretamente relacionados, conforme o Anexo I / SINAES. 

  

2.8 Devolutiva dos Resultados para os Segmentos   

      
A divulgação (devolutiva dos resultados) aos segmentos avaliados foi feita em 24 de 

novembro de 2020, por e-mail oficial da CPA, contendo um texto explicativo, os gráficos 

correspondentes e uma tabela para que o responsável de cada segmento (Diretoria, 

Coordenadores de cada curso, Diretoria Acadêmica e Diretoria de Serviços) fizesse a 

avaliação das fragilidades e identificasse as ações a serem executadas para atenuar estes 

problemas. Foi sugerido aos segmentos que receberam os resultados que a tabela fosse 

preenchida e encaminhada à CPA até 04 de dezembro de 2020. 

O presidente da Comissão, Prof. José Walmir Gonçalves Duque, prontificou-se ainda 

a entrar em contato via Teams para explicar sobre o preenchimento das planilhas 

individualmente para cada diretor e coordenador, em mais de uma ocasião. Foram feitos 

atendimentos aos Coordenadores de curso em horários agendados, inclusive 

individualmente. 

Uma vez finalizado o processo de elaboração do Relatório, a CPA dará maior 

publicidade aos resultados no início de 2021, viabilizando espaços para consenso e propostas 

de melhoria: 
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• Direção, Coordenadores, Diretoria Acadêmica e Diretoria Administrativa: já tiveram a 

oportunidade de ler os resultados, recortados segundo as orientações da CPA Central, 

mas, uma nova oportunidade de visualizar os resultados pode ensejar novas 

sugestões e propostas de melhorias para a Fatec; 

• Funcionários e Alunos: mesmo tendo representantes de funcionários na CPA Local, é 

uma estratégia importante levar ao conhecimento de todos o relatório completo e 

continuar colhendo novas sugestões e propostas de melhorias para a Fatec; 

• Elaboração de banner gráfico e espaço no site institucional para divulgação dos 

resultados. 
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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 serão apresentadas 

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: 

 

3.1 Planejamento e Avaliação Institucional Eixo 1:  

   
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 
Gráfico 1 - Planejamento e Avaliação 
Você sabia que a sua instituição tem um documento de planejamento chamado PDI? 

 

  

 
Gráfico 2 - Planejamento e Avaliação 
Você percebe que os resultados da avaliação promovida pela Comissão Própria de 
Avaliação e pelo WebSai são utilizados de forma planejada na sua Instituição de Ensino? 

 



21 
 

 

3.2 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 
         Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 
         Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 
 
Gráfico 3 – Eixo 2 - Dimensão 1 - Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
Na sua opinião, as ações da Fatec são coerentes com a Missão Institucional? 

 
Gráfico 4 – Eixo 2 - Dimensão 3 - Responsabilidade Social da Instituição 
Qual a sua avaliação quanto à Responsabilidade Social da Fatec, mesmo em tempo de pandemia? 
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O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI (período 2019 a 2023) da Fatec São 

José dos Campos é um dos principais documentos que nortearam as ações, pois, caracteriza-

se como a identidade local da Instituição, definindo, entre outros, sua filosofia de trabalho, 

missão, estratégias, objetivos, estrutura e diretrizes pedagógicas, algo a ser continuado no 

PDI para os anos de 2024 a 2029. 

Nosso PDI estabelece que a missão da Fatec São José dos Campos é “Promover a 

educação profissional tecnológica, seguindo referenciais de excelência, visando a formar 

pessoas capazes de contribuir para o desenvolvimento econômico e social de São José dos 

Campos e região”. Seu público-alvo é composto por jovens e adultos que desejam uma 

formação de qualidade alinhada com o mercado de trabalho e base para as profissões do 

futuro; pessoas com ensino médio completo que querem matricular-se em curso de nível 

superior ou em cursos de extensão, e adolescentes com ensino fundamental completo que 

querem matricular-se em cursos profissionalizantes de curta duração. O público-alvo se 

caracteriza, ainda, por profissionais que já atuam no mercado de trabalho e precisam se 

reciclar ou pretendem obter competências para o exercício de funções agregadas. No quesito 

socioeconômico, trata-se de um público cuja maioria almeja ter ou melhorar sua renda para o 

sustento da família; conta também com aqueles que têm o intuito de preparar-se para 

continuar os estudos fora do país e adentrar o mercado internacional. 

As principais ações na comunidade local, envolvendo o público externo, são: 

• Curso de Drones de Pequeno Porte: curso de extensão direcionado para alunos a 

partir do 2º grau completo, alunos dos cursos de aeronáutica da Fatec São José dos Campos, 

entusiastas da aviação e empresas especializadas; 

• Escola de Inovadores: curso de extensão, gratuito, aberto a toda comunidade, voltado 

àqueles que queiram trabalhar com inovação e/ou criar seu próprio negócio. O programa 

oferece aos concluintes uma certificação de 80 horas fornecida pela Fatec São José dos 

Campos e a possibilidade de acelerar o processo de incubação de sua empresa; 

• Natal Solidário, realizado em uma escola de educação infantil do nosso entorno: é 

organizado por alunos e professores, que trabalham para proporcionar um dia especial às 

crianças de uma escola da rede municipal de ensino de São José dos Campos. Proporciona, 

anualmente, atividades recreativas, lanche e presentes de Natal durante todos os turnos de 

funcionamento da escola a todas as turmas. Infelizmente, em 2020, não pode ser realizado o 

evento devido à Pandemia da Covid-19; 

• OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas): A Fatec São 

José dos Campos é o polo da coordenadoria regional da Olimpíada Brasileira de Matemática 

das Escolas Públicas. Vide site da OBMEP: http://www.obmep.org.br/; 

• Trilha Digital: tem o objetivo de criar uma comunidade com educadores, professores, 

especialistas digitais, apoiadores, empreendedores e estudantes empenhados em contribuir 

http://www.obmep.org.br/
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para a transformação digital da escola, o crescimento profissional dos educadores e o 

desempenho excepcional dos alunos. Os Valores do programa são: “aprender por toda a 

vida”; “compartilhar e avançar juntos”; “colocar em prática” e “gerar impacto”. A primeira fase 

foi iniciada na Fatec de São José dos Campos em junho de 2019, vinculando a Escola 

Estadual “Pedro Mascarenhas”, situada nas proximidades da Fatec, com a participação dos 

alunos de uma turma do segundo ano do ensino médio e seus professores. A partir dessa 

experiência, pretende prototipar, testar e difundir itinerários formativos e materiais didáticos 

"abertos" para o ensino médio com metodologias de ensino adequadas aos nativos digitais, 

enfatizando o desenvolvimento de competências do universo STEAM (Science, Technology, 

Angineering, Arts, and Mathematics) e de competências socioemocionais; 

• Vestec: é um cursinho pré-vestibular gratuito formado por iniciativa da Fatec São 

José dos Campos. O quadro de colaboradores do VESTEC é formado por alunos voluntários 

da Fatec. Sua missão é promover uma inclusão social em nossa cidade oferecendo um ensino 

de qualidade às pessoas que não tem condições financeiras de custear um curso pré-

vestibular particular ou mesmo uma universidade particular. As aulas acontecem aos sábados, 

para atender os alunos que trabalham ou estão concluindo o terceiro ano do ensino médio 

durante a semana; 

• CADI: projeto da Fatec São José dos Campos que visa a aprimorar o relacionamento 

dos docentes e discentes com as empresas e organizações sociais do nosso entorno. Por 

meio do CADI, atendemos diversas empresas, de micro a grande porte, na forma de projetos 

ou atendimentos curtos, com base nas competências disponibilizadas pelos professores 

envolvidos. O Parque Tecnológico de São José dos Campos é um dos principais parceiros do 

CADI na realização desse Projeto (www.pqtec.org.br). 

http://www.pqtec.org.br/
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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 

 
Gráfico 5 – Eixo 3 - Dimensão 2 - Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

Qual a sua avaliação quanto às atividades de seu curso de graduação tecnológica: 
 

 
1: Projeto pedagógico do curso – PPC: Divulgação, conhecimento e 

estrutura;  

2:  Adequação da matriz curricular do curso com as necessidades 

formativas. 

3: As atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão 

4: O conjunto do corpo docente da FATEC 

5: Práticas didático-pedagógicas dos professores nas aulas 

remotas 

6: Relação entre o que é ensinado e a possibilidade de aplicação 

na atividade profissional 

7: Cursos, palestras por meio de lives, webinar entre outras 

atividades, como prática de extensão 

8: Atividades de incentivo à pesquisa 

         1                           2                    3         4              5     6         7                8 

Discentes 
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1: Projeto Pedagógico do Curso – PPC: divulgação, conhecimento e estrutura. 

2: Articulação de seu componente curricular com o Projeto Pedagógico do Curso. 
 
3: Estrutura curricular coerente com o perfil do egresso 
 
4: Sistema de avaliação da aprendizagem 
 
5: As atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
 

Docentes 

              1                                     2     3     4     5 
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6: Articulação de conhecimentos disciplinares com temas sociais, políticos e culturais  
 
7: Políticas de apoio às práticas didático-pedagógicas dos professores para as aulas remotas 
 
8: Relação entre o que é ensinado e a possibilidade de aplicação na atividade profissional  
 
9: Cursos, palestras por meio de lives, webinar entre outras atividades, como prática de extensão  
 
10: Atividades de incentivo à pesquisa 
 
11: Como avalia se o (s) curso (s) cumpre (m) as políticas de ensino, pesquisa e extensão previstas no PDI  
 

              6                              7                      8       9                                               10   11 
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Técnicos Administrativos 
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Gráfico 6 – Eixo 3 - Dimensão 4 - Comunicação com a Sociedade 
Qual sua avaliação quanto aos meios de comunicação utilizados pela Fatec? 
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1: Site, redes sociais, e-mails, Siga entre outros. 

2: Divulgação dos eventos 

3: Editais de bolsas, intercâmbios e/ou oportunidades de pesquisa e extensão 

4: Resoluções dos Colegiados (Congregação ou Comissão de Implantação); Câmara de Ensino, Conselho Departamental ou 

NDE/Coordenadoria; Colegiado de curso) 

5: Informações advindas da coordenação de curso 

6: Comunicação com a comunidade externa 

              1                              2                      3       4                                             5         6 
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1: Site, redes sociais, e-mails, Siga entre outros. 

2: Eventos que vão ocorrer na Fatec e envolvimento dos técnicos administrativos 

3: Envolvimento do pessoal técnico administrativo no Concurso Vestibular 

4: A comunicação e instrução dos superiores imediatos 

5: O nível de conhecimento da comunidade externa sobre o que acontece na Fatec. 

 
 
 
 
 

                               1                                             2                      3                 4                                                    5  
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Gráfico 7 – Eixo 3 - Dimensão 9 - Política de Atendimento aos Discentes 

Qual a sua avaliação quanto às políticas de atendimento ao estudante: 
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As questões proporcionaram uma análise da coerência entre a missão da instituição e ações como: inovação tecnológica, atendimento 
pedagógico, produção acadêmica docente, acompanhamento dos egressos, práticas pedagógicas, avaliação e recuperação da aprendizagem, 
monitoria e nivelamento e oferta de cursos de extensão. 
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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 
 
Gráfico 8 – Eixo 4 - Dimensão 5 - Políticas de Pessoal
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1: Programas de Capacitação e Atualização Profissional 

2: Suporte e apoio dos superiores imediatos 

3: Programas relacionados com a saúde do servidor 

4: Programas relacionados com a saúde do servidor 

5: Aproveitamento de suas habilidades e competências para o cargo em exercício 

6: Satisfação com seu trabalho 

7: Coerência entre seu trabalho e as atribuições de seu cargo 

 
 
 
 
 

            1                                   2                                      3                                       4                                 5                                  6                                       7 

Técnico Administrativos 
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Gráfico 9 – Eixo 4 – Dimensão 6 - Organização e Gestão da Instituição 
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Gráfico 10 – Eixo 4 - Dimensão 10 - Sustentabilidade Financeira 
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Quanto a este Eixo, cabe destacar que ocorreram programas de grande representatividade na autarquia confrontando-o com a realidade da 
Unidade, verificando a divulgação, a participação e os resultados de aprendizagem, formação profissional, científica e tecnológica. 
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3.5 Eixo 5: Infraestrutura Física 

   
                                       Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 
Gráfico 11 – Eixo 5 - Dimensão 7 - Infraestrutura Física 
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Cabe salientar que, em particular no ano de 2020, não houve a percepção por partes dos 
alunos ingressantes desse período com relação à nossa infraestrutura física, mas sim, da 
Plataforma Microsoft Teams utilizada como base para nossa operação nas áreas de ensino e 
administrativa.  
 
A respeito disso, nossa unidade recebeu uma série de investimentos em infraestrutura no 
período em que esteve fechada – telhado, banheiros e escadas foram reformados. Uma nova 
pintura predial completa também foi feita. Era reclamação constante o vazamento de água do 
telhado, invadindo perigosamente os pisos dos laboratórios de informática do 4º Andar. Uma 
placa de identificação da unidade, em tamanho grande, foi instalada na face do prédio voltada 
à Rodovia Presidente Dutra. Os demais alunos veteranos e docentes também não puderam 
perceber estas melhorias. 
 



49 
 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS E AÇÕES PROPOSTAS  

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
FRAGILIDADES 

 
  

AÇÕES PLANEJADAS AÇÕES REALIZADAS  PRAZOS 

Falta de clareza ou transparência na correspondência entre 
as ações do PDI e as respectivas demandas atendidas 

Criar uma metodologia específica de divulgação das ações de 
resultados, por segmento 

Foi organizado um Planner com todas as ações do PDI e 
reuniões de Planejamento foram realizadas com os segmentos 

Docente e Técnico-Administrativo 
Dez/2023 

Intervalo longo de tempo entre identificação das demandas 
urgentes e a implementação da ação correspondente para 

sua resolução 

Criar metodologia específica de articulação das ações, por 
segmento 

Grupos de Trabalho foram compostos, por área do 
Planejamento 

Dez/2023 

O Corpo Discente não conhece a Fatec São José dos 
Campos 

Divulgar aos alunos a Estrutura da Fatec e as ações para 

aprimoramento do ensino, através de materiais enfatizando o 

papel da Instituição no desenvolvimento regional 

 

 

 

Transmissões ao vivo e videoaulas ministradas pela equipe de 
direção e coordenação dos cursos superiores de tecnologia 

oferecidos na instituição, introduzindo a estrutura 
organizacional, bem como suas metodologias acadêmicas. 

Dez/2021 

67% dos alunos não sabem que a Fatec tem um PDI 

 

 

Criar Plano de Comunicação consistente e atualizado em face às 
novas mídias digitais e os diferentes atores envolvidos 

Grupo de Trabalho de Comunicação foi constituído e ações 
decorrentes já foram realizadas 

Observar que as reuniões de trabalho (dos segmentos, 
professores, alunos e funcionários) são importantes momentos 

para divulgação e discussão 

Dez/2021 
 

 
POTENCIALIDADES 

 
 
 

AÇÕES PLANEJADAS 
AÇÕES REALIZADAS 

 
PRAZOS 

Estimular o Centro Acadêmico a ser mais participativo 
Estabelecer diálogo da Direção/Secretaria Acadêmica e 

Coordenadores com a Direção atual do Centro Acadêmico 

Participação de membros de Centro Acadêmico em reuniões 
de Planejamento e criação de um contato mais direto com a 
equipe de direção da Fatec através de apoio pedagógico. 

Jun/2021 

Reconhecimento da importância do WEBSAI pelos alunos 

e professores 

 

Aumentar nos cursos a divulgação do WEBSAI e sua importância - 
ação conectada com a proposta de um Plano de Comunicação 

Acompanhamento constante durante o período do WEBSAI 
com a divulgação de sua importância 

Dez/2021 

Desenvolvimento de vários projetos com envolvimento de 

docentes, discentes e empresas 

 

Criar políticas de maior envolvimento dos docentes em Projetos 
bem como oferecer maior visibilidade 

Implantação do CADI, em novo Modelo de Interação com as 
Empresas Dez/2023 
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EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

 

FRAGILIDADES 

 
 

AÇÕES PLANEJADAS AÇÕES REALIZADAS PRAZOS 

Pouco conhecimento sobre como elaborar PDI adequado: 
quais informações e justificativas incluir. 

Criar cultura de participação de Planejamento Institucional, 
concatenado com as ações da CPA 

A melhor divulgação do PDI e realização de reuniões com os diversos 
segmentos construirá essa percepção e aumentará a participação 

Dez/2023 

Poucas pessoas efetivamente envolvidas na elaboração 

do PDI, principalmente aquelas diretamente envolvidos 

nas atividades didáticas. 

 

Criar cultura de participação de Planejamento Institucional, 
concatenado com as ações da CPA 

 

A melhor divulgação do PDI e realização de reuniões com os diversos 
segmentos construirá essa percepção e aumentará a participação 

 
Dez/2023 

Mobilização de pessoas para contribuir no PDI muito perto 

do prazo final da apresentação do documento 

 

 

Criar Cronograma anual para Planejamento Institucional, 
concatenado com as ações da CPA 

A melhor divulgação do PDI e realização de reuniões com os diversos 
segmentos construirá essa percepção e aumentará a participação 

Dez/2023 

Divulgação tímida das ações e dos resultados obtidos 
Criar Plano de Comunicação consistente e atualizado em face às 

novas mídias digitais e os diferentes atores envolvidos 
 

Grupo de Trabalho de Comunicação foi constituído e ações 
decorrentes já foram realizadas 

 
Dez/2021 

Os alunos estão com uma visão defasada da visão dos 
professores com relação à nossa missão X ações 

Personalizar as formas de comunicação nos cursos 

Reuniões periódicas com alunos e professores. (lives) 

 

 

Dez/2021 
 

 
POTENCIALIDADES 

 
AÇÕES PLANEJADAS AÇÕES REALIZADAS PRAZOS 

Repetir o resultado positivo obtido por outras unidades 

CPS da região 

 

Criar estratégia de análise contínua de indicadores, quer seja pelos 
grupos de trabalho constituídos pela Direção, quer seja pela Equipe 

CPA 

Grupos de Trabalho foram compostos, por área do Planejamento 
 

Dez/2022 

Incrementar efetivamente as ações colaborativas de forma 
concreta com outras unidades CPS 

Criar estratégia de interação com outras unidades do CPS (Fatecs 
e ETECs) 

Novo modelo do CADI tem sido disseminado para outras Fatecs - 
estratégia tem sido construída empiricamente 

Dez/2023 

Quase a totalidade dos alunos e professores reconhecem a 
coerência das ações 

Personalizar as formas de comunicação nos cursos 
Criar Plano de Comunicação consistente e atualizado em face às 

novas mídias digitais e os diferentes atores envolvidos 
 

Reuniões periódicas com alunos e professores. (lives) 
Grupo de Trabalho de Comunicação foi constituído e ações 

decorrentes já foram realizadas 
 

Dez/2021 

Forte relação com mercado 
Fortalecimento do CADI, por meio do seu replanejamento em 

termos de missão e composição 

Construção de um novo Modelo de Interação da Fatec com seu 
Ecossistema de empresas e organizações sociais bem como o 

estabelecimento de Parcerias sólidas. Nesse contexto, novo Modelo de 
Ensino está em construção e implantação 

Dez/2023 
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EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS  

 
FRAGILIDADES 

 
  

AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS  PRAZOS   

Recursos de insumos limitados para atividades didáticas 
Atuar junto ao setor Administrativo, Direção e Coordenação 

Regional solicitando ajuda para adequação dos fluxos de aquisição 
dos recursos para atividades didáticas e de desenvolvimento 

Um redesenho do Fluxo de Trabalho tem sido discutido internamente Dez/2022 

Pessoal de apoio para atividades didáticas (auxiliares 
técnicos, biblioteca, secretaria) e de manutenção por vezes 

insuficiente em alguns períodos (férias de funcionário, 
problema de saúde) 

Solicitar junto à Administração Central do Centro Paula Souza 
novos funcionários em substituição às perdas (desligamentos) e 

nova proporção de demandas 

Direção tem feito solicitações frequentes e constante comunicação dos 
impactos junto à Administração Central 

Dez/2022 

Infraestruturas ociosas em período vespertino (salas de 
aulas, laboratórios) que podem ser potencialmente utilizados 

para outras atividades tais como cursos de extensão, 
treinamentos, desenvolvimento tecnológico e pesquisas 

Criar cursos de Extensão bem como Projetos com empresas 
Atuação junto a entidades empresariais e Instituições de Ensino, 
Pesquisa e Inovação, Incubadoras, Parque Tecnológico com foco 

educacional 
Dez/2023 

Contato do aluno com a Secretaria Acadêmica Durante a 
Pandemia 

Utilizar ferramentas alternativas de Comunicação 
Implantação da Ferramente de Chat SmartsUp (integrado ao site da 

Fatec) 

Ago/2020 

(Feito) 

Evasão 
Projetos de recuperação de aprendizagem 

 

Processo de recuperação contínua (ocorre durante o semestre, 
inclusive no novo Modelo de Ensino baseado em API) 

  
Processo de recuperação (após DP, ocorre no semestre seguinte) 

Dez/2020 

(Feito) 

Divulgação de Resultados do WebSAI 
Criar Plano de Comunicação mais consistente e aderente aos 

segmentos 
Uma primeira versão do Plano de Comunicação foi construída e deve 

ser consolidada 
Dez/2021 

Boa parte dos alunos não tem boa percepção das ações 
desenvolvidas pela Fatec SJC bem como do CPS. Fica 

nítido, novamente, que os discentes são menos informados 

Criar Plano de Comunicação mais consistente e aderente aos 
segmentos 

Uma primeira versão do Plano de Comunicação foi construída e deve 
ser consolidada 

Dez/2021 

 
 

POTENCIALIDADES 
 
 
 

AÇÕES PLANEJADAS  
AÇÕES REALIZADAS 

 
PRAZOS   

De forma geral os resultados da pesquisa indicam 
alinhamento grande entre os professores e alunos e em sua 

maioria apoiam e reconhecem o atual modelo de Gestão 

Manter e aprimorar o processo de inovação, investimento em ações 
de integração dos segmentos e comunicação dos resultados 

Constante melhoria no processo de gestão dos cursos. 
Grupos de Trabalho foram compostos, por área do Planejamento 

Dez/2021 

Engajamento de alunos no curso Realização de projetos que auxiliem no processo de aprendizagem 
Projetos Práticos, com base na metodologia rPBL - alicerção por 

metodologia sólida 
Dez/2022 

Aumento na Produtividade 
Implantação de Assinatura Eletrônica tanto no Siga quanto em 

Outras Plataformas 
Capacitação e utilização das ferramentas de assinatura de documentos 

(Siga, DocuSign, dentre outros) 
Jul/2020 
(Feito) 



52 
 

 

Aluno tem boa percepção dos cursos sobre o PPC, em 
detrimento às matrizes desatualizadas 

Construção de novo Modelo de Gestão de Competências dos 
Cursos mais flexíveis, alinhado com a interação com o Ecossistema 

Construção de um novo Modelo de Interação da Fatec com seu 
Ecossistema de empresas e organizações sociais bem como o 

estabelecimento de Parcerias sólidas 
Dez/2021 

Alunos precisam de suporte psicopedagógico em suas 
dificuldades na Fatec (problemas de aprendizagem ou de 
adaptação ao método de ensino da Fatec São José dos 

Campos) 

Criar um papel (função) de Coordenação Pedagógica, de forma a 
potencializar de forma articulada e pedagogicamente efetiva as 

dificuldades 
Papel criado e definições de função mais refinadas em andamento Dez/2022 

 

  

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO  

 
FRAGILIDADES 

 
  

AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS  PRAZOS   

Reposição lenta de pessoal que se desliga da instituição 
devido à baixa atratividade da carreia administrativa do CPS 

Solicitar junto à Administração Central do Centro Paula Souza 
novos funcionários em substituição às perdas (desligamentos) e 

nova proporção de demandas 

Direção tem feito solicitações frequentes e constante 
comunicação dos impactos junto à Administração Central 

 
Dez/2022 

Falta de conhecimento dos alunos com relação aos órgãos 
colegiados 

Melhoras a divulgação das reuniões colegiadas e divulgar o papel e 
formas de participação 

Criar Plano de Comunicação consistente e atualizado em face às 
novas mídias digitais e os diferentes atores envolvidos 

Grupo de Trabalho de Comunicação foi constituído e ações 
decorrentes já foram realizadas 

 
Dez/2021 

Comunicação 
Processo de gestão a vista (sala dos professores) 

Criar Plano de Comunicação consistente e atualizado em face às 
novas mídias digitais e os diferentes atores envolvidos 

Gestão à Vista 
Grupo de Trabalho de Comunicação foi constituído e ações 

decorrentes já foram realizadas 
Dez/2021 

As políticas de carreira docente deveriam ser mais 
conectadas e coerentes com as atividades de um professor 

de um Centro de Educação Tecnológico 

Propor revisão das Planilhas de Pontuação de Evolução e Editais 
Internos e Externos 

- Dez/2022 

 
POTENCIALIDADES 

 
 
 

AÇÕES PLANEJADAS  
AÇÕES REALIZADAS 

 
PRAZOS   

Canais de comunicação estão se mostrando adequados 

 

Criar novos portais para integrar os 
professores/alunos/comunidade/empresas 

Criar Plano de Comunicação consistente e atualizado em face 
às novas mídias digitais e os diferentes atores envolvidos 

 

Divulgação, de forma sistemática, das ações junto aos 
professores e alunos 

Grupo de Trabalho de Comunicação foi constituído e ações 
decorrentes já foram realizadas 

Dez/2021 

Ações da instituição têm se mostrado relevantes para os 
professores e alunos 

Manter o modelo inovativo de gestão 
Manter e aprimorar o processo de inovação, investimento em ações 

de integração dos segmentos e comunicação dos resultados 

Grupos de Trabalho foram compostos, por área do 
Planejamento 

Dez/2021 
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Engajamento dos professores 

Maior participação dos professores nos vários projetos 
desenvolvidos na escola 

Manter e aprimorar o processo de inovação, investimento em ações 
de integração dos segmentos e comunicação dos resultados 

Gestão à Vista 
Grupo de Trabalho de Comunicação foi constituído e ações 

decorrentes já foram realizadas 
Dez/2021 

EIXO 5: INFRAESTRUTURA  

 
FRAGILIDADES 

 
  

AÇÕES PLANEJADAS  AÇÕES REALIZADAS  PRAZOS   

Falta de Conhecimento da Comunidade dos Recursos 
oferecidos Pela Instituição 

Realizar Treinamentos para Discentes e Docentes de utilização de 
ferramentas como Teams (não somente o Trivial) 

Treinamentos por parte da Coordenação e 
Secretaria Acadêmica 

Dez/2021 

Recursos financeiros destinados a unidade são muito 
limitados, dificultando o emprego suficiente dos recursos para 

as prioridades 

Criar um Plano de Investimento na Unidade, com base nas suas 
prioridades 

Plano foi feito e tem sido executado, com êxito 
Investimento em melhoria predial foi expressivo em 2020 

(aproveitamento da ausência dos alunos por conta da 
Pandemia) 

Dez/2021 

 
POTENCIALIDADES 

 
 
 

AÇÕES PLANEJADAS  
AÇÕES REALIZADAS 

 
PRAZOS   

Reorganização de Layout da Secretaria 
Reorganização de armários e equipamentos, respeitando as 

normas de distanciamento 

 

Aplicação das técnicas 5S e Scrum para gestão de projetos e 
organização 

Dez/2021 
(início em 

Maio/2020) 

Percepção positiva dos alunos sobre a Plataforma Microsoft 
Teams, apesar dos desafios aos docentes e alunos 

Realizar Teinamentos para Discentes e Docentes de utilização de 
ferramentas como teams (não somente o Trivial) 

Treinamentos por parte da Coordenação e 
Secretaria Acadêmica 

Dez/2021 



 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Comissão Própria de Avaliação, pelo seu trabalho, oferece subsídios a tomadas de 

decisões e ao planejamento institucional da Fatec São José dos Campos, na busca de contínua 

melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão, sendo assim, um 

importante instrumento para a Direção de nossa unidade. 

 

Dentre as principais ações advindas desse processo, podemos salientar alguns aspectos 

importantes: 

• A Fatec São José dos Campos deu continuidade à implantação do curso de 

Manufatura Avançada, curso este com projeto pedagógico disruptivo bem como 

conhecimentos à frente de seu tempo, a partir do que se compreende da realidade 

da indústria brasileira. Os professores ainda passam por processo de 

aprimoramento dos conhecimentos e competências a serem entregues aos alunos; 

 

• A construção de uma cultura efetiva de avaliação institucional em nossa Fatec São 

José dos Campos está em curso - uma comissão de CPA foi constituída e deverá 

ser aprimorada em 2021 - de fato, os dados do WebSAI bem como a estrutura da 

CPA Local têm um espaço importante de crescimento no apoio efetivo ao processo 

de gestão da unidade; 

 

 

• Dentre as principais ações advindas desse processo, podemos salientar a 

implantação do Programa Fatec 4.0, desde 2019, que contempla a realização de 

projetos integrados; a variação das práticas didático-pedagógicas; a busca 

constante pela correspondência entre o perfil do curso e o mercado; a implantação 

do programa “Aceleração da recuperação da aprendizagem” para alunos com 

dificuldades; a oferta de cursos de extensão; ações que valorizam a diversidade, 

respeitam as deficiências, promovem a saúde mental e apoiam o estudante; a 

divulgação do ensino gratuito e da qualidade dos cursos para a comunidade; 

 

• O esforço para maior e melhor atendimento às demandas da sociedade aponta para 

a construção de um novo modelo de ensino (em elaboração no momento), na forma 

de Projetos Integrados e problemas reais de parceiros (empresas ou organizações 

sociais). Para transbordar os conhecimentos e competências, uma outra ação trata-

se da oferta de cursos de extensão sintonizados com as demandas; 



 

 

• O atendimento da sociedade ao entorno da unidade, também representa parte 

importante do papel social da Fatec São José dos Campos. Nesse sentido, há 

continuidade das ações como Vestec (curso pré-vestibular de apoio a população 

de menor renda), Escola de Inovadores (curso voltado ao desenvolvimento de 

novos negócios), Natal Solidário e CADI - Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Tecnológico; 

 

• O CADI tem se consolidado como um importante agente de conexão da Fatec São 

José dos Campos (docentes e discentes) com as empresas e organizações sociais 

do entorno e tem se posicionado como catalisador de um novo modelo educacional 

e de organização de interação entre os entes envolvidos. 

 

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 e continuarão sendo 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. 


