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APRESENTAÇÃO

O Relato Institucional foi concebido como uma inovação do Instrumento para Avaliação
Institucional Externa (modalidade presencial) – 2014, publicado na Portaria nº 92 de 31 de
janeiro de 2014, que subsidia o ato de credenciamento e recredenciamento institucional e a
transformação de organização acadêmica. De forma distinta dos Relatórios de
Autoavaliação Institucional elaborados pela CPA que materializam a avaliação interna, o
Relato Institucional tem por objetivo evidenciar como os processos de gestão institucional se
desenvolvem a partir das avaliações externas e das avaliações internas. Deste modo, no RI
a instituição deve evidenciar a interação entre os resultados do conjunto de avaliações
(externas e internas) e suas atividades acadêmico-administrativas, de forma a demonstrar
as ações implementadas e as melhorias da IES. Isto é, no relato deve constar como as
avaliações influenciaram ou modificaram o processo de gestão da IES e seus planos de
melhoria.

1 BREVE HISTÓRICO DA IES

1.1 Missão
O SENAI – Departamento Regional de São Paulo tem por missão institucional: “promover a
educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais,
contribuindo para elevar a competitividade da indústria brasileira”.

1.2 O SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI foi criado em 1942, pelo Decreto Lei
4.048/42, com o propósito de formar, aperfeiçoar e especializar mão-de-obra para a indústria. A
criação do SENAI se deu num momento histórico marcante, no qual a indústria brasileira
enfrentava as consequências da Segunda Guerra Mundial, que agravava a carência por
mão-de-obra qualificada. O SENAI surge com a Lei Orgânica do Ensino Industrial, de larga
repercussão na vida educacional brasileira, como resultado de um longo fluxo de ações e
esforços de implantação do ensino industrial no Brasil.
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O SENAI de São Paulo iniciou suas atividades em 28 de agosto de 1942, sob a direção do
engenheiro Roberto Mange, professor da Escola Politécnica de São Paulo, que, desde a
década de 20, vinha aperfeiçoando métodos de formação profissional de trabalhadores. Sua
experiência mais significativa nesse campo deu-se no Centro Ferroviário de Ensino e
Seleção Profissional, fundado em 1934, que chegou a congregar a maior parte das ferrovias
paulistas.
Com a experiência adquirida, foram estruturados os cursos do SENAI de São Paulo, com
ênfase no preparo técnico do trabalhador, sem, contudo, descuidar-se da sua formação
social, objetivando atender à demanda de operários treinados para desempenhar funções
qualificadas na indústria.
As tarefas primordiais da recém-criada instituição eram:
a) organizar, para todas as indústrias, a formação sistemática dos aprendizes de ofício,

que seriam os futuros operários industriais;
b) elevar o nível de cultura geral, com noções tecnológicas, dos trabalhadores menores,

destinados a atividades não qualificadas;
c) cuidar do aperfeiçoamento dos operários já existentes.

O desenvolvimento do SENAI veio formar sua identidade, na qual duas grandes linhas de
ação coexistem e se harmonizam: a primeira, caracterizada pela atenção com o jovem, na
formação do cidadão e a segunda, caracterizada pela preocupação em desenvolver
recursos humanos para a indústria.
Para dar conta da tarefa de educar para o trabalho, o SENAI-SP foi criando, ao longo destes
anos, uma sólida rede de unidades, em todo território paulista, acompanhando o forte
movimento da industrialização do Estado. Desta forma, conta hoje com noventa Centros de
Formação Profissional, setenta Escolas Móveis e três Centros Móveis de Certificação
Profissional, que constituem a base de uma ação permanente e diversificada.
Como se verifica, a longa tradição na educação profissional, a significativa rede de unidades
de ensino, a experiência na oferta de cursos técnicos, os projetos de implantação e
ampliação dos laboratórios credenciados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (INMETRO), além dos altos investimentos para o atendimento às demandas da
indústria tornam o SENAI-SP reconhecido pela sociedade em geral e pela indústria paulista
em particular. Ao oferecer às empresas industriais e à comunidade serviços profissionais
diversificados, posicionando-se como um provedor de soluções educacionais e tecnológicas
em apoio às políticas que objetivam incrementar a competitividade da indústria brasileira o
SENAI-SP atende às necessidades da indústria em geral e do indivíduo em particular,
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promovendo educação para o trabalho e para a cidadania, contribuindo para a construção
de uma educação mais igualitária e uma sociedade mais justa.

1.3 A Faculdade SENAI de Tecnologia Mecatrônica
A Faculdade SENAI de Tecnologia Mecatrônica está sediada na Escola SENAI Armando de
Arruda Pereira, situada à Rua Santo André, 680 - Boa Vista, São Caetano do Sul-SP, que
atua com mecatrônica desde 1992, para contribuir com o esforço de modernização das
indústrias nacionais e fazer frente à crescente competitividade gerada pela globalização da
economia, sendo considerada em nível nacional e internacional uma referência como um
Centro de Automação da Manufatura Mecatrônica.
A Escola SENAI Armando de Arruda Pereira, foi inaugurada em 1952, na Cidade de São
Caetano do Sul - SP. Nesses 66 anos de existência tem desenvolvido seu trabalho
educacional assegurando a todos seus alunos um desenvolvimento pleno e, ao mesmo
tempo, o acesso aos conhecimentos necessários à sua atuação na sociedade.
No período de 1952 a 1990, atuou na área da Cerâmica, preparando profissionais para
atender essa área. Em 1990, as atividades na área de Cerâmica, passaram a ser
desenvolvidas pela Escola SENAI Mário Amato em São Bernardo do Campo - SP.
A Escola, fruto de arrojado convênio com o governo do Japão, é uma das mais modernas e
avançadas do País, graças à tecnologia recebida via JICA – “Japan International
Cooperation Agency”, organismo do governo japonês responsável pela integração e
execução da cooperação técnica com países em desenvolvimento.
No período de 1998 a 2000 a Escola firmou um segundo convênio de Cooperação Técnica
com a JICA, com o objetivo de transferir tecnologia na área de robótica, que resultou na
implantação de um laboratório de robótica.
Devido ao pleno êxito obtido já no primeiro convênio com o Japão, em 1997, a JICA
reconheceu que a Escola tinha todas as condições de realizar Programas de Treinamento
para Terceiros Países – TCTP, para participantes de países da América Latina, resultando,
portanto, na terceira parceria SENAI-JICA.
O Convênio total SENAI-JICA resultou num investimento de 18 milhões de dólares na
Escola, dotando-a de avançada tecnologia de manufatura.
A Faculdade SENAI de Tecnologia Mecatrônica se insere na estrutura organizacional do
SENAI – Departamento Regional de São Paulo e é a responsável pela coordenação e
execução do Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial. Em janeiro de 2016,
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a Faculdade passou a funcionar nas novas instalações, localizada no município de São
Caetano do Sul SP – Rua Santo André, 680 – Bairro Boa Vista.
A Faculdade SENAI de Tecnologia Mecatrônica oferece além do curso superior, os cursos
de educação profissional tecnológica de pós-graduação Lato Sensu, em:
•

Automação Industrial, que visa dar aos alunos os subsídios para elaborar projetos
e proceder a implementação de sistemas automatizados, integrando equipamentos
de diferentes fabricantes nos processos industriais de manufatura.

•

Projeto Manufatura e Análise de Engenharia Assistida por Computador
(CAD/CAM/CAE), que visa habilitar os profissionais a elaborar projetos auxiliados
por computador de produtos manufaturados, efetuar análises e simulações virtuais
utilizando sistemas integrados de CAD / CAM / CAE.

•

Indústria 4.0, que tem como objetivo geral suprir o mercado de trabalho, tanto na
área da indústria como na área acadêmica, formando especialistas com uma visão
atualizada das tecnologias disponíveis no mercado com relação à manufatura
avançada, fábricas inteligentes, também designadas como Indústria 4.0 pelo fato de
considerada a 4ª revolução industrial ocorrida na história.

•

MBA - Gestão de Projetos e da Produção, que tem como objetivo geral suprir o
mercado de trabalho, tanto na área da indústria como na área acadêmica, formando
especialistas com uma visão atualizada das tecnologias disponíveis no mercado com
relação à administração de projetos e gestão da produção.

•

Redes Industriais de Comunicação e Controle, que tem como objetivo geral suprir
o mercado de trabalho, tanto na área da indústria como na área acadêmica,
formando especialistas com uma visão atualizada das tecnologias disponíveis no
mercado com relação às redes industriais e controle.

•

Eficiência Energética na Indústria, que tem como principal objetivo formar
especialistas em eficiência energética, no âmbito dos programas de desenvolvimento
de recursos humanos, em especial das médias e grandes consumidoras de energia
elétrica.

•

Segurança em redes cibernéticas (cyber Security)
O curso tem como objetivo geral suprir o mercado de trabalho, tanto na área da
indústria como na área acadêmica, ao formar especialistas com uma visão atualizada
das tecnologias disponíveis no mercado com relação à segurança das redes
industriais e os respectivos softwares de supervisão/controle com o gerenciamento
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da produção, que conectados à nuvem, atendem à manufatura avançada, fábricas
inteligentes, viabilizando a 4ª revolução industrial.
•

Gestão de projetos Aplicados à Inovação em Indústria 4.0
O curso tem como objetivo geral suprir o mercado de trabalho, tanto na área da
indústria como na área acadêmica, formando especialistas com uma visão atualizada
das tecnologias disponíveis no mercado com relação à administração de projetos e
gestão da produção focando a indústria 4.0.

1.4 Unidade Vinculada: Faculdade SENAI de Tecnologia de Santos

A unidade vinculada, para oferta de educação superior, intitulada de Faculdade SENAI de
Tecnologia de Santos encontra-se instalada nas dependências da Escola SENAI Antonio
Souza Noschese, na cidade de Santos, estabelecida à Rua Senador Feijó, 421, 344, Vila
Mathias, Santos-SP.
A Escola SENAI "Antônio Souza Noschese" foi inaugurada em 1957, graças a uma grande
mobilização desencadeada pelo jornal “A Tribuna”, que entendia que a necessidade da
formação de mão-de-obra para atender a atividade portuária e a indústria, principalmente
depois da inauguração da Refinaria Presidente Bernardes em Cubatão, tornava
indispensável a instalação de uma unidade do Senai na Baixada Santista, consolidando a
criação de um complexo industrial na região. Com localização privilegiada e estrutura física
e ambiental agradável, a escola vem, ao longo dos anos, atendendo às necessidades da
indústria e da comunidade em termos de formação e preparação de mão-de-obra e de
prestação de serviços.
Pioneira nas áreas de Instrumentação Industrial e Mecânica de Manutenção, a Escola Senai
de Santos propicia atendimento em nível nacional podendo, também, atender clientes de
outros países, como já ocorreu com alunos provenientes da Bolívia, Angola e Guatemala.
Contando com uma forte e moderna base tecnológica instalada e recursos humanos de
elevada competência, a Escola SENAI Antonio Souza Noschese passou a abrigar, a partir
de 2013, a Faculdade SENAI de Tecnologia de Santos, na cidade de Santos-SP, por
decisão do Conselho Regional do SENAI-SP, como unidade vinculada à Faculdade SENAI
de Tecnologia Mecatrônica, nos termos do § 3o , do art. 20, da Lei nº 12.513, de 26/10/2011,
DOU-27/10/2011, alterada pela Lei nº 12.816, de 05/06/2013, DOU-06/06/2013.
A Faculdade SENAI de Tecnologia de Santos oferece ainda o curso de educação
profissional tecnológica de pós-graduação Lato Sensu, em:
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•

Pós-graduação lato sensu MBA em Gestão Portuária
A Faculdade SENAI de Tecnologia de Santos oferece o curso de educação
profissional tecnológica de pós-graduação “Lato Sensu”, MBA em Gestão Portuária,
que tem como objetivo suprir o mercado de trabalho, tanto na área portuária como na
área acadêmica, formando especialistas do setor portuário para o gerenciamento de
competências inerentes às operações portuárias, fluxo dos modais logísticos e
movimentação de cargas, bem como, do planejamento necessário a conciliação da
atividade portuária e a organização das cidades. Estes especialistas terão subsídios
para o desenvolvimento de soluções de gestão e tecnologia a partir do estudo
comparado de modelos internacionais de referência para adequação ao modelo
nacional e o desenvolvimento da inteligência necessária aos gestores do setor
portuário.
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CONCEITOS OBTIDOS PELA IES NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS E DE CURSO

A Escola SENAI “Armando de Arruda Pereira”, iniciou suas atividades em 01.08.1952 e
obteve as seguintes autorizações de funcionamento e reconhecimento:
▪

Pela Portaria MEC-DEI, nº 96, de 29.10.1963, foi autorizada a funcionar.

▪

Reconhecida pela Portaria CEE nº 10/80.

▪

Pela Portaria 703, de 09.07.1998, foi autorizado o funcionamento do Curso Superior
de Tecnologia Mecatrônica, publicada no Diário Oficial da União de 10.07.1998, nº
l130-E Pág.02. E obteve o conceito A.

▪

Pela Portaria – 78, de 12.01.2001, publicada no Diário Oficial da União de
15.01.2001, nº 10E, pág.13, foi aprovado o Regimento da Escola SENAI “Armando
de Arruda Pereira” que passou a denominar-se Faculdade SENAI de Tecnologia
Mecatrônica.

▪

Pela Portaria nº 3614, de 19.12.2002, publicada no Diário Oficial da União de
20.12.2002, nº 246, pág.41, Seção 1, foi reconhecido, com conceito 4 o Curso
Superior de Tecnologia Mecatrônica, e a partir do primeiro semestre de 2003, passou
a denominar-se Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial

▪

Pela Portaria MEC/SERES Nº 155 de 4 de abril de 2013, publicada no Diário Oficial
nº 65 Pág.28/29 Seção 1, teve a Renovação do reconhecimento do Curso Superior
de Tecnologia em Mecatrônica Industrial e obteve conceito 4.

▪

Pela Portaria MEC nº 855, de 11 de setembro de 2013, publicada no Diário Oficial da
União de 11/09/2013, obteve o recredenciamento com o conceito da Instituição:
4,0.

▪

Pela Portaria MEC/SERES Nº 374 de 29 de maio de 2018, teve a Renovação do
reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial e
obteve conceito 4.

A Escola SENAI “Antônio Souza Noschese”, iniciou suas atividades em 18.03.1957 e
obteve as seguintes autorizações de funcionamento e reconhecimento:
▪

Pela Portaria CEE, de 08/10/1980, Diário Oficial do Estado nº 236 de 11/12/80 foi
autorizada a funcionar.

▪

Reconhecida pela Portaria CEE nº 10/80.

▪

Na aludida unidade vinculada, foi autorizado, no ato do Conselho Regional de São
Paulo estabelecido na resolução RE-CR-02-12 de 26/10/2012, o funcionamento do
Curso Superior de Tecnologia de Instrumentação Industrial.

▪

Nos termos da Lei 12.513/2011§ 3o , do art. 20, da Lei nº 12.513, de 26/10/2011,
DOU-27/10/2011, alterada pela Lei nº 12.816, de 05/06/2013, DOU-06/06/2013, a
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Faculdade SENAI de Tecnologia de Santos foi autorizada, em 27/02/2014, a
vincular-se à Faculdade SENAI de Tecnologia Mecatrônica por ato do Conselho
Regional de São Paulo estabelecido na Resolução do Conselho Regional do SENAISP – RE-CR-02-12, de 26/10/2012.
▪

Por meio do documento DR-SUP-0242/2014, de 12/03/2014, foi solicitado ao MEC a
regularização da unidade vinculada e a inserção do Curso Superior de Tecnologia de
Instrumentação Industrial no cadastro do e-MEC, nos termos da lei nº 12.513/2011.

▪

Em reunião ordinária, o Conselho Regional do SENAI-SP aprovou, em 25/08/2016,
nos termos do art. 20 da lei 12.513/11, a alteração do Curso Superior de Tecnologia
de Instrumentação Industrial para o Curso Superior de Tecnologia de Automação
Industrial, tendo em vista adequá-lo ao disposto no Catálogo Nacional de Cursos
Superiores de Tecnologia, sobre o qual dispõe o art.2º da portaria MEC nº. 413 de
11/05/2016.

▪

A alteração da denominação do Curso Superior de Tecnologia de Instrumentação
Industrial, para o Curso Superior de Tecnologia de Automação Industrial teve seu ato
regulatório estabelecido sob o documento DR-SUP 0118/17, publicado em
07/03/2017.

▪

Em atendimento ao Ofício DR-SUP Nº 0733 de 13 de novembro de 2017,
PROCESSO SEI 23000.044806/2017-61, foi inserido em 19/09/2018 no Cadastro eMEC o “Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial”, código 5001437,
vinculado a Unidade de Santos cód. 1095941.
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PROJETOS E PROCESSOS DE AUTOAVALIAÇÃO

O processo de autoavaliação responde ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES), instituído pela Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004. De acordo com o
disposto no inciso VIII do Art. 3º, da Lei do SINAES, o “planejamento e avaliação,
especialmente os processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional” devem ser
considerados nas ações de avaliação e de desenvolvimento institucional. A Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) publicou, em 2004, as “orientações
gerais para o roteiro da autoavaliação das instituições”, estas definem, para cada dimensão
do SINAES, os tópicos que devem integrar os processos de avaliação interna de todas as
instituições e os tópicos optativos, além de, naturalmente, dispor sobre as linhas gerais
conceituais e organizativas do processo de avaliação. Ainda no Art. 3º, § 2º, define-se que
“para a avaliação das instituições, serão utilizados procedimentos e instrumentos
diversificados, dentre os quais a autoavaliação e a avaliação externa in loco”. A seção do
relatório da CPA destinada ao desenvolvimento deverá ser organizada em cinco tópicos,
correspondentes aos cinco eixos que contemplam as dez dimensões. Assim sendo, o
processo de autoavaliação da Faculdade SENAI de Tecnologia Mecatrônica, para o ano de
2018, fundamentou-se em um projeto específico que envolve as métricas dos referenciais
de gestão, o PROVEI, o SAPES para o período, segundo as Orientações da CONAES. Este
projeto estabelece as etapas e sub etapas de acordo com o cronograma a seguir:
Etapa
Preparação

Desenvolvimento

Consolidação

Subetapa

Prazo

Elaboração do projeto de avaliação

Set/2017

Sensibilização

Set/2017

Coleta de dados e informações

Out/2017

Análise de dados e informações

Out/2017

Emissão de relatórios parciais

Jan/2018

Elaboração do relatório

Mar/2018

Divulgação

Mar/2018

Balanço crítico

Mar/2018
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No desenvolvimento dos trabalhos, conta-se com a colaboração dos membros da CPA, de
outros docentes e profissionais técnico-administrativos da Faculdade, os quais participam de
atividades, alinhadas às dimensões orientadoras, para coleta de opiniões intermediárias e
análise, difundindo as propostas e ações planejadas e realizadas de um ano, para a
elaboração do relatório sob a coordenação da CPA. Esta forma de trabalho adotada pela
Faculdade SENAI de Tecnologia Mecatrônica foi planejada para envolver diversos
responsáveis em ações concretas no percurso do processo, além de instrutiva, contribuiu
para a manutenção da consciência da autoavaliação (forma superior de avaliação), para
todo o coletivo da Faculdade.
A avaliação realizada teve como uma de suas funções prover informações sobre o processo
ensino-aprendizagem com o intuito de aprimorá-lo. Nesse sentido, os dados coletados e as
análises efetuadas no presente relatório visam, essencialmente, contribuir para o
fortalecimento dos pontos positivos que o curso e Faculdade possuem e para o
aperfeiçoamento dos aspectos que necessitam de melhorias.
É relevante destacar que a concepção que norteou esta avaliação considera a Faculdade
como um sistema, constituído por partes diferenciadas e diversos atores, que atuam em
conjunto, com objetivos em comum, o principal deles é o desenvolvimento do perfil
profissional nos alunos. Dessa forma, as considerações e recomendações feitas pela
Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade, partem do pressuposto de que não
basta atuar somente na estrutura física, por exemplo, ou nos relacionamentos entre os
membros da comunidade escolar, para que o processo ensino-aprendizagem melhore. A
CPA sugere que as intervenções sejam efetuadas em conjunto, objetivando o
aprimoramento de todo o ambiente escolar, para todos os envolvidos.
Observa-se pela análise do PDI e dos Relatórios de Autoavaliação anteriores uma sensível
evolução, não somente das ações de melhoria e dos resultados que serão explicitados a
seguir, mas, inclusive, na metodologia da avaliação, na forma de acompanhamento, e, a
consequente melhoria dos processos organizacionais nos diversos eixos. Os instrumentos
de avaliação aplicados e descritos cumprem a finalidade da avaliação institucional:
• Melhoria da qualidade da educação superior;
• Orientação e expansão da sua oferta;
• Aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social;
• Promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais da
instituição de educação superior.
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DIVULGAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO

O relatório final de avaliação interna deve expressar o resultado do processo de discussão,
de análise e interpretação dos dados advindos, principalmente, do processo de
autoavaliação. Cada modalidade de avaliação pressupõe a construção de cenários que
serão representados por meio de relatórios. Esses relatórios são disponibilizados para o
MEC e para toda a comunidade acadêmica. Neles a CPA apresenta o diagnóstico, descreve
os resultados obtidos, faz a análise dos dados, das informações, destaca as fragilidades e
potencialidades e propõe as ações de melhoria a serem incorporadas no planejamento da
gestão acadêmico-administrativa. Os resultados obtidos nas avaliações configuram-se em
um pressuposto de indicadores para melhoria da qualidade de ensino, uma vez que apuram
o grau de eficiência das atividades desenvolvidas, dando oportunidade para os aspectos
positivos e a adoção de medidas de superação dos aspectos negativos identificados,
gerando assim, plano de implementação de ações de melhoria. Os resultados das
avaliações são, também, utilizados como subsídios para a tomada de decisões no âmbito
escolar, assim como para a reflexão sobre a gestão escolar e a prática docente. Dessa
forma, a avaliação cumpre o seu papel e poderá contribuir para a melhoria dos processos de
gestão e ensino da Faculdade.

4.1 Divulgação
A divulgação, como continuidade do processo de avaliação interna, deve oportunizar a
apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas etapas anteriores.
Quanto à divulgação dos resultados da autoavaliação, esta ocorre em dois níveis, sendo
esses a comunicação interna e comunicação externa.

A comunicação interna entre a

instituição (corpo diretivo e CPA), os docentes e corpo técnico-administrativo ocorre,
principalmente, através de reuniões, e-mails, circulares e quadros de aviso. Com o
Colegiado Discente, apresentamos ao representante discente e divulgamos no site da
faculdade para consulta de todos. A comunicação externa se dá principalmente através da
internet. O site apresenta, permanentemente, informações sobre a instituição, os cursos
oferecidos, o corpo docente e notícias sobre o que acontece na faculdade. Além disso, o site
oferece um link com informações da CPA, onde constam as autoavaliações, as avaliações
internas, contato da CPA, componentes da comissão e regulamentos sobre a Autoavaliação
Institucional.
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4.4 Análise

Ao final do processo de autoavaliação, é necessária uma reflexão sobre o mesmo, visando à
sua continuidade. Assim, uma análise das estratégias utilizadas, das dificuldades e dos
avanços apresentados permitirá planejar ações futuras. A análise e tratamento dos dados
acontecem mediante utilização de quadros comparativos das variáveis de controle obtidos
ao longo de períodos estabelecidos para a coleta destas variáveis, de acordo com as
especificidades de cada instrumento utilizado na metodologia de avaliação institucional que
tem como norte a missão e os objetivos da instituição. Os dados foram analisados de
acordo com os instrumentos utilizados:
•

Referenciais de gestão - aproveitamento escolar, frequência, taxa de permanência
escolar, taxa de promoção escolar e taxa de concluintes de estágio;

•

Avaliação de satisfação – avaliação quantitativa realizada através de tabulação dos
dados e análise gráfica dos mesmos;

•

Acompanhamento pedagógico – avaliação qualitativa e documental;

•

PROVEI, análise quantitativa e qualitativa, categorizando os conteúdos avaliados e
apresentando análise dos dados (em processo de implantação).

•

SAPES, análise quantitativa e qualitativa. A Autoavaliação coordenada pela CPA
consiste numa das etapas do processo de Avaliação Institucional instituído pelo
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior SINAES e destina-se a
assegurar o processo de avaliação da IES, dos cursos de graduação ofertados e do
desempenho acadêmico dos estudantes.
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PLANO DE MELHORIAS A PARTIR DO PROCESSO AVALIATIVO

Pelos fatos e fundamentos apresentados pela análise dos Relatórios de Autoavaliação e do
PDI, da apurada reflexão sobre o PPC e apuração dos avanços e práticas realizadas, cabe
ressaltar que a IES cresceu e fortaleceu seus processos técnicos, pedagógicos e
acadêmicos, zelando pelos resultados na formação de alunos, sem comprometer os
cuidados nas relações com os professores e demais trabalhadores da comunidade
acadêmica. Abaixo, segue uma tabela demonstrando as ações de melhoria destacadas nos
processos de avaliação:

AÇÕES PLANEJADAS

AÇÕES REALIZADAS, RESULTADOS E SUA
INCORPORAÇÃO AO PLANEJAMENTO

nos

Com relação à “promoção escolar” os números se mantiveram

itens com índices abaixo da

acima da meta. No item “frequência escolar” os números continuam

meta

abaixo da meta o que demanda uma ação docente que busque a

Implementar

melhorias

melhoria dos processos de ensino/aprendizagem com a utilização
do ensino por competências. A evasão escolar é outro ponto em
que a IES continuará implementando ações buscando sua redução
no intuito de alcançar a meta de 6%.
Evasão escolar

Nesta variável, independentemente dos recursos da escola e do
desempenho do corpo docente, os fatores do mercado de trabalho,
questões de saúde, ou de cunho pessoal, são determinantes na
decisão de trancar a matrícula ou desistir do curso. A aplicação da
política de Bolsas de Estudo Parciais e do Financiamento estudantil
são fatores que influem positivamente nesta variável, pois a
questão econômica do discente também é determinante. Nossa
taxa de permanência tem se mantido nos patamares médios de
92%, apesar das oscilações da economia.

Ampliar

divulgação

processo

de

estágio

do
aos

Esta ação de divulgação é contínua e está sendo intensificada
através das ações realizadas pela coordenação de estágios.

discentes do curso

Aumentar a oferta de estágios

Para o aumento da oferta de estágios temos que continuar o
estreitamento de relações com as empresas contratantes além de
manter a qualidade do curso com atualizações de conteúdos nas
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unidades curriculares e nos recursos/equipamentos, sempre com o
foco no mercado de trabalho (ouvindo empresários e participando
de eventos relacionados à área tecnológica), para que o nosso
egresso tenha um perfil profissional desejável na perspectiva dos
empregadores.
Minimizar a retenção escolar

A Promoção Escolar ocorre quando aproveitamento e frequência
mínimos são atingidos, portanto, as ações de melhoria surtem
efeitos que se sobrepõem, ou seja na medida em que as ações de
aumento da frequência média às aulas atingem seus objetivos a
tendência de uma melhoria no aproveitamento médio também
ocorre, portanto, temos uma melhoria da taxa de promoção escolar.
Como ações no intuito de minimizar a retenção escolar tomamos as
seguintes ações:
•

Manter a recuperação contínua de conteúdos não absorvidos
durante a semana nas unidades curriculares específicas com o
auxílio da monitoria e do corpo docente.

•

Manter os processos de nivelamento realizados em 2015, 2016
e 2017 que, com efeito, se traduziram na melhoria do
desempenho dos alunos, contribuindo além de minimizar a
retenção, também para a diminuição da evasão escolar.

•

Manter as aulas de nivelamento aos sábados para as turmas de
primeiro ano no que tange as disciplinas de Física e Cálculo.

•

Utilizar as reuniões formais e informais do conselho técnico
pedagógico, como uma oportunidade para reflexões e para a
motivação

do corpo

docente,

promovendo

a

troca de

experiências pedagógicas e tecnológicas bem-sucedidas nas
unidades curriculares que ministram.
•

Apoiar as ações de Monitoria, dando condições aos monitores
em termos de ambientes adequados para estas atividades.

Acompanhamento contínuo da

As ações de acompanhamento da ação docente, revisão dos

ação

pela

planos de ensino, capacitação dos docentes na nova metodologia,

e

avaliação contínua do aprendizado, incremento de ações de

docente

coordenação

técnica

pedagógica.

recuperação da aprendizagem e implantação do portal educacional
foram realizados e devem ser uma ação contínua tendo como
objetivo a melhoria das métricas referentes ao rendimento escolar.

Iniciar a oferta do curso de

Esta ação está prevista no atual PDI, tendo sua implantação

Engenharia Mecatrônica

prevista para o ano de 2020. A abertura do processo de
Reconhecimento de curso se deu em 2018.
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Intensificar a divulgação dos

Esta ação é contínua e dela depende o sucesso da missão da

cursos de graduação e pós-

instituição, pois visa atingir públicos que poderão ser transformados

graduação.

socialmente pelas ofertas por ela realizadas. Nos anos de 2015,
2016 e 2017, foram utilizados os seguintes instrumentos de
divulgação:
•

Realização de eventos técnicos e científicos;

•

Visitas a empresas do segmento por consultores da própria
IES;

•

Estreitamento das parcerias com as empresas.

•

Visitas

agendadas

ao

campus

por

empresas

e

universidades em busca de soluções e conhecimento em
relação à Indústria 4.0
•

Fortalecimento do uso das mídias sociais; (incluindo
facebook, linkedin instagram);

•

Banners em sites parceiros;

Ampliar a análise e o debate

Esta ação, que deverá ter continuidade por todo o período, teve

dos

como espelho resultados que foram divulgados com base nos

resultados

Autoavaliação

da

Institucional,

relatórios gerados pela CPA e disponibilizados no site da IES.

junto aos corpos discente e
docente.
Ampliar

a

participação

de

Como ação a ser tratada a IES deve incentivar que seus docentes e

na

discentes produzam e publiquem artigos científicos para alimentar a

Brasileira

de

Revista Brasileira de Mecatrônica, que tem periodicidade trimestral.

participação

de

Ação voltada ao incentivo à participação de seus docentes e

professores e alunos no SIC

discentes no Simpósio de Informação e Conhecimento com a

com a publicação de artigos

produção e publicação de artigos científicos. .

professores
Revista

e

alunos

Mecatrônica.
Ampliar

a

científicos.
em

A partir do programa instituído pelo SENAI-SP “PROEDUCADOR” e

metodologia

sob orientação da Coordenação Pedagógica, o corpo docente está

Capacitar

docentes

estratégias

e

para

o

ensino

por

sendo capacitado na metodologia de ensino com base em

competências.

competências.

Implantar novo sistema de

Este está em processo de implantação e se encerrará em

banco de dados para gestão
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do

acervo

da

melhorando

biblioteca,

eficiência

dezembro de 2019.

e

ampliando recursos.
Ampliação e atualização do

Este processo está em processo de implantação e será finalizado

acervo para atendimento do

em 2019.

curso

de

Engenharia

Mecatrônica
Programa de bolsas de estudo

Em 2015, 2016 e 2017 foram concedidas diversas bolsas de

aos estudantes.

estudos pelos programas do próprio SENAI SP. A seleção dos
bolsistas para o programa próprio do SENAI SP se dá de forma
criteriosa e é desenvolvido pela analista de qualidade de vida da
unidade. Houve, ainda, o incremento do programa de bolsas de
monitoria e iniciação científica visando o desenvolvimento de
projetos realizados pelos alunos ao longo do curso. A divulgação
dos programas de bolsas é realizada através do quadro de avisos,
divulgação em salas de aula, e pelas empresas parceiras.

Revista “Revista Brasileira de

Trata-se de revista especializada na área de Mecatrônica, editada

Mecatrônica”

pela Faculdade SENAI de Tecnologia Mecatrônica. A revista
Brasileira de Mecatrônica tem como escopo publicar trabalhos
inéditos resultantes do desenvolvimento teórico e teórico-empíricos
que apresentam contribuições originais e que estejam alinhados às
linhas de pesquisa abordadas pela revista. A revista tem como
objetivos:
• Ser um espaço de disseminação dos conhecimentos
resultantes da investigação científica, bem como um local
de discussões e debates a respeito desses conhecimentos
nas áreas de Mecatrônica, Indústria 4.0, Engenharia
Assistida

por

Computador,

Automação

e

Controle,

Ciências de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia
mecânica

entre

outras,

apresentando

o

caráter

multidisciplinar.
• Estimular e desenvolver o intercâmbio entre pesquisadores,
docentes e discentes das referidas áreas.
• Contribuir para a produção e socialização do conhecimento
pela sociedade.
Valorização das atividades da

A analista de qualidade de vida realiza avaliação de bolsas de
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analista de qualidade de vida

estudo duas vezes ao semestre, sendo inicialmente com os alunos
já matriculados, e, posteriormente, com os que iniciam o 1º
semestre letivo. Esta ação envolve divulgação pela Coordenação
do Curso Superior, constando no mural do Pátio o período de
entrega de documentos, para avaliação socioeconômica. Efetivada
a entrega, os processos são encaminhados para a devida análise,
incluindo verificação da documentação, agendamento de entrevista,
relatório social e parecer. Concluído o processo, é feito o
encaminhamento para a Coordenação do Curso, que irá avaliar e
definir o resultado junto à Direção da IES. Para esse parecer são
analisados ainda dados de frequência e notas. Os atendimentos
sociais pertinentes à área ocorrem quando a Coordenação do
Curso Superior ou um docente percebe a necessidade e encaminha
o caso. Este trabalho é realizado todos os semestres junto aos
alunos do curso superior para seleção e análise da situação sócio
econômica dos candidatos às bolsas de estudo.

Acesso de alunos e docentes

O portal do aluno foi implementado. Alunos e professores tem

ao portal educacional

acesso a ele por meio de login e senha pessoal. Todos os docentes
já foram instruídos sobre o uso do portal educacional e o utilizam
diariamente. A cada nova turma os alunos são instruídos a como
utilizar o portal educacional.

Oferta de bolsas de estudo do

O programa de bolsas de estudo (iniciação científica e monitoria) -

SENAI

destinado aos alunos que se destacam pelo seu rendimento

para

monitoria

e

iniciação científica.

escolar,

constitui

importante

estratégia

para

incentivar

os

estudantes à pesquisa científica além de aprofundar seus
conhecimentos. Como ação da IES, este tipo de bolsa deveria ser
mais divulgado junto aos alunos, visando o desenvolvimento de
projetos inovadores, pesquisas e aplicações práticas. Deve-se fazer
um trabalho no sentido de incentivar os alunos a participarem de
projetos de pesquisa e inovação na IES.
Participação

em

eventos,

A IES tem como meta aumentar a quantidade de trabalhos e

congressos e produção de

pesquisas que poderão ser enviados para a Revista Brasileira de

material técnico e científico.

Mecatrônica, bem como as demais revistas do segmento. O
atendimento a meta ampliará o desenvolvimento de novos projetos
com

empresas

parceiras

ou

clientes

que

tenham

alguma

necessidade. A IES deve também incentivar que seu corpo docente
e discente participe de eventos e congressos que a Faculdade
SENAI de Tecnologia Mecatrônica ou outras entidades parceiras
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esteja oferecendo. Esta deve ser uma ação contínua por parte de
IES.
Implantar novos cursos de

Foram implantados os cursos de pós-graduação lato sensu em

Pós-graduação com títulos e

Redes Industriais, MBA – Administração de Projetos e Produção,

currículos atualizados com o

Indústria 4.0 e Eficiência Energética.

mercado de trabalho.

Intensificar

as

ações

de

As ações compreenderam a colocação de banners e cartazes

comunicação interna durante

informativos em diferentes pontos estratégicos na escola tratando

todo o período

de assuntos de interesse geral da comunidade acadêmica. As
ações de intensificação da comunicação foram mantidas no período
de 2015 a 2017, aplicando ainda o uso das ferramentas de
comunicação via mídias sociais. A própria CPA foi objeto de
divulgação para toda a comunidade acadêmica.

Ampliar

a

divulgação

das

No período de 2015 a 2017, a CPA contou com a divulgação de

atividades de autoavaliação

cartazes com o objetivo de fazer a aproximação entre este órgão e

realizada pela CPA.

a comunidade acadêmica. Nesta abordagem, foram trabalhados os
públicos:

docente;

discente

e

funcionários

técnicos

e

administrativos.
Discutir com os docentes o

As reuniões do Conselho Técnico Pedagógico se constituem em

resultado

um fórum onde se coletam os subsídios para a elaboração do

da

autoavaliação

institucional.

relatório de autoavaliação institucional, portanto os docentes têm
papel ativo no processo e não apenas o papel de ouvinte, mas
interferem e sugerem ações de melhoria, em todos os processos e
notadamente no processo educacional.

Otimizar

a

capacidade

No biênio 2015, 2016 esta otimização foi realizada e a infraestrutura

instalada

da

instituição

física foi transposto na nova unidade onde a área construída foi

diversificando e ampliando a

triplicada. A partir de 2017 iniciamos a adequação da oferta de

oferta de produtos e serviços.

produtos, serviços e pesquisa na nova unidade.

Atualizar

equipamentos

A atualização dos equipamentos foi realizada tendo em vista a nova

nos laboratórios por meio de

unidade para em operação com o investimento de R$ 17 milhões

parcerias com empresas e

em Células de Manufatura automatizadas, Kits com Robôs

projetos

Industriais, Workstations, Máquinas CNC, Máquinas de usinagem

os

propostos

Mantenedora.

para

a

convencionais, Redes Industriais, Kits de Máquinas Elétricas e
acionamentos, entre outros equipamentos.
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Melhoria

contínua

recursos didáticos.

dos

Atualização de equipamentos e softwares de forma permanente em
sintonia com as inovações tecnológicas captadas por diversos
meios de informação e pela participação em eventos nacionais e
internacionais. Em 2017 foram criados o OpenLab e o UpLab.
Novas parcerias estão sendo desenvolvidas permanentemente no
intuito de atualizar os laboratórios e plantas didáticas.
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PROCESSOS DE GESTÃO

A Faculdade atua com Gestão Participativa, com vários órgãos colegiados próprios da IES:
Conselho Consultivo (formado pelo corpo diretivo da unidade, por docentes, discentes e
comunidade, que define macro metas organizacionais); CPA - Comissão Própria de
Avaliação (que conduz o processo de autoavaliação institucional permanente, integrando os
diversos processos avaliativos promovidos pela unidade); NDE - Núcleo Docente
Estruturante (formado por docentes, e que acompanha a concepção, consolidação e
realização do projeto pedagógico do curso); CTP - Conselho Técnico Pedagógico (formado
pelo coordenador Pedagógico, pelo coordenador do curso e pelos docentes, e que tem a
função de auxiliar na concepção do projeto pedagógico e acompanhar o desenvolvimento e
a avaliação do curso); Equipe de Gestão (que integra o corpo diretivo da Faculdade com os
demais dirigentes do campus, a fim de integrar e harmonizar as ações).
É nítida a evolução na implantação das boas práticas e, em especial, os órgãos colegiados
têm sido ouvidos em todas as suas proposições e têm sido solicitados a opinar nas ações
de gestão educacional, como um todo, com a finalidade de alinhamento do PDI, PPC,
Legislação Educacional e, Diretrizes da Mantenedora SENAI. Assim sendo, alcançou-se um
satisfatório desempenho da IES, no período, considerando-se sua evolução na série
histórica de análise de relatórios de avaliação dos PDIs, das CPAs, e as ações decorrentes.
Visando trabalhar de forma preventiva a IES realiza, anualmente o levantamento da
Satisfação do Cliente - aluno interno - para verificar possíveis melhorias no aspecto
educacional ou administrativo.
A Taxa de satisfação do cliente participante no Curso Superior de Tecnologia Gráfica no ano
de 2017 obteve um índice de 87,03 pontos percentuais para uma média do período de
90,50%.
A ação docente foi acompanhada ao longo do ano com especial atenção para a
implementação dos planos de ensino e dos instrumentos de avaliação. O conjunto dos
resultados das variáveis de controle para o Curso Superior de Tecnologia Mecatrônica é
apresentado no quadro a seguir.
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Resultados
Variáveis
2015

2016

2017

Média

Aproveitamento Médio Escolar (%)

67,36

69,84

68,17

68,45

Frequência Média Escolar (%)

83,04

82,32

77,60

80,98

Taxa de Permanência no Período (%)

91,37

94,74

91,51

92,54

Média de Satisfação do Cliente (Participante) (%)

92,79

91,68

87,03

90,50

Taxa de Alunos Concluintes de Estágio (%)

75,45

74,40

64,37

71,40

Promoção Escolar (%)

95,89

98,89

97,25

97,34

Fonte: Dados do Autor

Os resultados gerais do Curso Superior de Tecnologia Mecatrônica evidenciam um curso
com bom desempenho e alcance do perfil sustentado pelo desenvolvimento qualitativo de
habilidades. Nas avaliações, os alunos superam a meta de 60%. Na taxa de Frequência
manteve-se uma média de 80%. A taxa de evasão do período em análise foi de 7,46%,
garantida em grande parte pela elevada taxa de satisfação do corpo discente. A média da
taxa de promoção escolar ultrapassou a meta no triênio 2015, 2016, 2017 alcançando
97,34% o que impacta diretamente na baixa taxa de evasão do curso. A média de todos os
indicadores apresentam bom desempenho e demonstram o caminho seguido a partir de
uma análise criteriosa de todos os indicadores.
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DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL

Pelos fatos e fundamentos apresentados e pela detalhada análise dos Relatórios de
Autoavaliação, do PDI, da reflexão sobre o PPC, e apuração dos avanços e práticas
realizadas, cabe ressaltar que a IES vem apresentado resultados positivos em relação aos
esforços implementados zelando pelos resultados na formação de alunos, sem
comprometer os cuidados nas relações com os professores e demais trabalhadores da
comunidade acadêmica.
De acordo com o SAPES 2017, Sistema de Acompanhamento de Egressos do SENAI,
observou-se que nos resultados por áreas tecnológicas a Gráfica obteve 94% de taxa de
ocupação apresentando por conseguinte as maiores remunerações mensais médias entre
as pesquisadas, ou seja 3,36 salários mínimos, 52% superior ao rendimento médio real dos
ocupados na RMSP, em reais de novembro/2017, na faixa de 25 a 39 anos, de acordo com
o SEADE (R$ 2.065 ou 2,20 SM).
A denominação do Curso atende ao prevista no Catálogo Nacional de Curso de Tecnologia,
assim como sua duração.
A IES tem desenvolvido esforços para manter a coerência entre as políticas e investimentos
definidos no seu PDI com as práticas implantadas pela mesma nos últimos ciclos de
Autoavaliação e avaliação externa. O processo de Avaliação Institucional tem se
configurado como instrumento para identificar oportunidades de melhorias em suas práticas
administrativas e acadêmicas. As iniciativas e investimentos para melhorias nas práticas e
estrutura física da instituição em função das possibilidades de melhoria identificadas nos
últimos ciclos de Autoavaliação da IES e das últimas avaliações externas realizadas pelo
INEP são evidências para essa afirmação. Tal postura consolida a articulação entre o
processo de Autoavaliação Institucional (CPA), as avaliações externas realizadas por
examinadores do MEC, e o planejamento da IES em seu PDI.
Por fim, denota-se que há um grande caminho a ser percorrido rumo a excelência no quesito
Autoavaliação Institucional, porém o vislumbre de que nosso trabalho se constituirá em
importante ferramenta de acompanhamento e gestão é motivação poderosa para seguirmos
adiante no aprimoramento das atuais práticas de Autoavaliação.
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