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1 INTRODUÇÃO 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade de Tecnologia de Botucatu 

foi constituída em 29/4/2016, através de PORTARIA FATEC/BT nº 003/2016 e aprovada 

pela Congregação da Unidade de Ensino em 29/04/2016, conforme previsto pela Portaria 

CEETEPS-GDS no 1305, de 31 de maio de 2016 e Lei Federal no 10.861/2004, com 

representação dos segmentos da comunidade universitária e de representantes da 

sociedade civil organizada.  

No ano de 2018, em razão do término de mandato, houve processo de eleição para 

representantes discentes. Nos dias 08 e 09 de outubro de 2018, ocorreu o período de 

inscrições para composição de representantes discentes na CPA. A apuração dos votos 

ocorreu em 22 de outubro de 2018, e foram eleitos os discentes Felipe José Sganzerla 

Fortes e Felipe Eduardo Lopes Vicente.  Como suplentes foram eleitas Bruna Bernardo 

do Amaral e Larissa Machado Gonçalves. Os membros discentes foram empossados no 

dia 07 de novembro de 2018. 

A Comissão Própria de Avaliação, após a posse dos representantes discentes, 

ficou composta da seguinte maneira: 

Quadro 1 - Composição da CPA da Fatec-Botucatu 

Membros  Segmento de representação  

Profª Ms. Bernadete Rossi Barbosa Fantin*  Representante Docente  

Profª Drª Adriane Belluci Belório de Castro  Representante Docente  

Profª Drª Fernanda Cristina Pierre  Representante Docente  

Danisley de Paula Roschel  Representante Técnico-Administrativo  

Ariadne Regina Spontone  Representante Técnico-Administrativo  

Felipe José Sganzerla Fortes Representante Discente  

Felipe Eduardo Lopes Vicente Representante Discente  

Eng. Pedro Sansão  Comunidade externa  

Prof. Dr. Saulo Philipe Sebastião Guerra  Comunidade externa  

*Presidente da CPA 
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A finalidade da Comissão constituída é de contribuir com o planejamento, 

elaboração, coordenação e monitoramento da política de autoavaliação institucional, 

promovendo, no que couber, a interlocução com os órgãos de regulação, supervisão e 

avaliação junto à Faculdade de Tecnologia de Botucatu. 

A Faculdade de Tecnologia de Botucatu, criada através do Decreto Lei n٥ 39.693 

de 16/12/1994, teve sua implantação no 2º Semestre de 2002, oferecendo os Cursos 

Superiores de Tecnologia em Informática – Gestão de Negócios e Tecnologia em 

Logística – ênfase em Transportes. A inauguração da Faculdade de Tecnologia de 

Botucatu foi realizada em 10/09/2002. 

Em 04/12/2001, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Centro Estadual de 

Educação Tecnológica “Paula Souza”, o Projeto de Implantação do Curso Superior de 

Tecnologia em Informática – Gestão de Negócios e do Curso Superior de Tecnologia em 

Logística – ênfase em Transportes – Processo CEETEPS nº 1569/2001. 

Em 09/05/2002, foi publicada a resolução UNESP nº 34, estabelecendo a Estrutura 

Curricular dos Cursos Superiores de Tecnologia em Informática – Gestão de Negócios e 

Tecnologia em Logística – ênfase em Transportes, junto à Faculdade de Tecnologia de 

Botucatu. Na mesma data, foi publicada a Resolução UNESP nº 35, criando-se os dois 

cursos. 

Posteriormente, foram implantados novos cursos. Os Cursos Superiores de 

Tecnologia em Produção Industrial e Tecnologia em Agronegócio foram implantados no 

2º Semestre de 2008, o Curso Superior de Tecnologia em Radiologia foi implantado no 

1º Semestre de 2009, e no 1º semestre de 2014, o curso Superior de Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas. No 2º Semestre de 2014, o curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Empresarial, modalidade EaD, implantado pela Faculdade de 

Tecnologia de São Paulo, sendo a Faculdade de Tecnologia de Botucatu uma unidade 

Polo do referido curso. 

No Quadro 2, apresentam-se as portarias vigentes de renovação e reconhecimento 

dos cursos. 
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Quadro 2 – Portarias vigentes de Renovação e Reconhecimento de Cursos 

Cursos Portarias de Reconhecimento dos Cursos 

  

CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM 

AGRONEGÓCIO. 

Portaria CEE/GP nº 80 de 10/03/2014, publicado no D. O. De 

11/03/2014. 

CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM 

RADIOLOGIA 

Portaria CEE/GP nº 481 de 20/12/2018, publicada no D. O. De 

21/12/2018. 

CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS. 

Portaria CEE/GP n° 322 de 30/09/2016, publicada no D.O. de 

01/10/2016. 

CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM 

INFORMÁTICA PARA 

NEGÓCIOS 

Portaria CEE/GP nº 121, de 07/04/2014, publicada no D.O. de 

08/04/2014, retificada pelas portarias CEE/GP n° 82, de 

30/03/2016, publicada no D.O. de 31/03/2016 e CEE/GP nº 367, 

de 04/11/2016, publicada no D.O. de 08/11/2016. 

CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA 

Portaria CEE/GP nº 394 de 28/08/2017, publicada no D.O. de 

29/08/2017. 

CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM GESTÃO 

EMPRESARIAL 

Portaria CEE/GP nº 404 de 28/08/2017, publicada no D.O. de 

29/08/2017. 

CURSO SUPERIOR DE 

TECNLOGIA EM PRODUÇÃO 

INDUSTRIAL 

Portaria CEE/GP nº 38, de 17/02/2016, publicada no D.O. de 

18/02/2016, republicada no D.O. de 19/10/2016, D.O. de 

16/03/2018 e no D.O. 08/05/2018. 

 

 

Com a vigência dos referidos cursos presenciais, a Faculdade de Tecnologia de 

Botucatu, no primeiro e segundo semestres de 2018, apresentou os seguintes dados em 

relação ao Vestibular: 
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Curso de Tecnologia em Agronegócio – Presencial  

Vestibular 2018 

1º SEM 2º SEM 

Vagas oferecidas 40 40 
Candidatos Inscritos 119 74 
Candidatos/Vaga 2,98 1,85 

   

Matrícula Ingressantes 2018 

1º SEM 2º SEM 

Afrodescendentes 07 14 
Não afrodescendentes 31 26 
Escola Pública 29 30 
Escola Privada 11 10 
Sexo masculino 21 17 
Sexo feminino 19 23 

 

 

Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 
Presencial (Matutino) 

 

Vestibular 2018 

1º SEM 2º SEM 

Vagas oferecidas 40 40 
Candidatos Inscritos 108 58 
Candidatos/Vaga 2,70 1,45 

  

Matrícula Ingressantes 2018 

1º SEM 2º SEM 

Afrodescendentes 10 11 
Não afrodescendentes 29 26 
Escola Pública 24 21 
Escola Privada 15 16 
Sexo masculino 37 28 
Sexo feminino 02 09     
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Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Presencial 
(Noturno) 

Vestibular 2018 

1º SEM 2º 
SEM 

Vagas oferecidas 40 40 
Candidatos Inscritos 135 85 
Candidatos/Vaga 3,38 2,13 

 

Matrícula Ingressantes 2018 

1º SEM 2º 
SEM 

Afrodescendentes 08 10 
Não afrodescendentes 32 30 
Escola Pública 26 31 
Escola Privada 14 09 
Sexo masculino 32 35 
Sexo feminino 08 05     

 

 

Curso de Tecnologia em Logística – Presencial 

Vestibular 2018 

1º SEM 2º SEM 

Vagas oferecidas 40 40 
Candidatos Inscritos 162 95 
Candidatos/Vaga 4,05 2,38 

 

Matrícula Ingressantes 2018 

1º SEM 2º SEM 

Afrodescendentes 12 14 
Não afrodescendentes 27 26 
Escola Pública 30 31 
Escola Privada 08 09 
Sexo masculino 21 32 
Sexo feminino 19 08     
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Curso de Tecnologia em Produção Industrial – Presencial 

Vestibular 2018 

1º SEM 2º SEM 

Vagas oferecidas 40 40 
Candidatos Inscritos 171 91 
Candidatos/Vaga 4,28 2,28 

 

Matrícula Ingressantes 2018 

1º SEM 2º SEM 

Afrodescendentes 18 16 
Não afrodescendentes 22 24 
Escola Pública 35 30 
Escola Privada 05 10 
Sexo masculino 36 29 
Sexo feminino 04 11     

 

 

Curso de Tecnologia em Radiologia - Presencial 

Vestibular 2018 

1º SEM 2º SEM 

Vagas oferecidas 40 40 
Candidatos Inscritos 238 150 
Candidatos/Vaga 5,95 3,75 

 

Matrícula Ingressantes 2018 

1º SEM 2º SEM 

Afrodescendentes 10 09 
Não afrodescendentes 30 31 
Escola Pública 33 33 
Escola Privada 07 07 
Sexo masculino 12 10 
Sexo feminino 28 30     

Fonte: Banco de Dados FATEC Botucatu, 2018. 

 

Em relação ao número de formados no ano de 2018, a Faculdade de Tecnologia 

de Botucatu apresentou o seguinte resultado: 84 alunos concluintes no 2º semestre de 

2017, os quais colaram grau no 1º semestre de 2018, e 88 concluintes no 1º semestre de 

2018, os quais colaram grau no 2º semestre de 2018. 
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 Apresentadas essas considerações iniciais, pelas quais se contextualiza a 

instituição em questão, passa-se a descrever e analisar os dados coletados pela 

autoavaliação institucional. 

Os membros da Comissão Própria de Avaliação – CPA, reúnem-se 

periodicamente a cada dois meses, para realizar o planejamento das ações da Comissão, 

necessárias para a realização da avaliação institucional. 

Divulgação da comissão e suas ações à comunidade – 15 dias, divulgação do 

período da avaliação e sua importância – 15 dias, aplicação da avaliação – 30 dias, 

tabulação dos dados obtidos na avaliação – 60 dias, análise dos dados e desenvolvimento 

do relatório 60 dias.   

Assim, o presente relatório parcial da autoavaliação institucional da Faculdade de 

Tecnologia de Botucatu, referente ao ano de 2018, apresenta o resultado da avaliação 

realizada junto à comunidade fatecana por meio de um questionário on-line, O relatório 

encontra-se organizado e dividido do seguinte modo:  Introdução; Metodologia; 

Desenvolvimento; Análise de Dados e das Informação; Ações com Base na Análise; e 

Anexos. 
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2 METODOLOGIA 

 

A avaliação institucional realizada pela CPA da FATEC Botucatu, foi direcionada 

à comunidade escolar (professores presenciais e EaD, alunos, técnicos administrativos e 

auxiliares docentes). 

A fim de garantir a maior adesão possível de todos os seguimentos, a CPA realiza 

as seguintes ações de sensibilização junto à comunidade: 

1. São distribuídos a toda comunidade escolar folhetos informativos sobre o que 

significa a CPA e sua importância. (vide anexo A) 

2. Na aula inaugural dos alunos ingressantes, representantes da CPA explicam o 

que é a CPA e sua importância. (vide anexo A) 

3. Na época da avaliação, são distribuídos a toda comunidade, folhetos com 

informações sobre o período da avaliação, chamando a comunidade a 

participar da avaliação e conscientizando sobre sua importância. (vide anexo 

A) 

4. Representantes dos docentes, técnicos administrativos e auxiliares docentes 

conversam, pessoalmente, com seus pares sobre a importância da participação 

da avaliação. 

5. Representantes dos alunos visitam todas as salas e conversam com seus pares 

sobre a importância da participação na avaliação, sobre a necessidade de 

responder à avaliação com compromisso e seriedade. 

6. A avaliação é realizada por questionário on-line, sendo este específico para 

cada segmento (docente presencial, docente EaD, discente presencial, discente 

EaD, técnico administrativo e auxiliar docente), e respondido, separadamente, 

através de links próprios, aplicado no primeiro semestre de 2018, no período 

de 14 de maio a 18 de junho, composto por 117 questões fechadas de múltipla 

escolha e uma questão aberta para informações adicionais que a comunidade 

julgar necessárias. 

7. Durante o período de avaliação, cartazes são enviados, periodicamente via e-

mail, a toda comunidade, convidando-os a participar da avaliação, uma vez 

que a comissão optou pela participação voluntária da comunidade e não 

obrigatória, a fim de evitar desvios no resultado da avaliação em função do 
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descontentamento individual de alguns membros da comunidade por se 

sentirem obrigados a participar. (vide anexo A) 

8. As TV dos blocos de aula divulgam os cartazes da CPA, que também são 

colocados nas salas de aula, murais dos refeitórios e das salas dos professores 

e murais dos cursos. 

A avaliação é feita através de preenchimento de questionário eletrônico criado no 

Google Forms. Cada segmento recebe o seu respectivo link de acesso para responder à 

avaliação, que fica disponível por 30 dias. 

Após encerrado o prazo para a realização da avaliação, os questionários são 

tabulados por segmento e por eixo, questão por questão, em planilhas do Excel que 

demonstram os valores totais e os índices relativos obtidos na avaliação de cada item. No 

anexo B, é apresentada uma planilha que demonstra como os dados são tabulados. 

Terminado o relatório, este é apresentado à Congregação da unidade, em seguida, 

uma cópia do relatório é enviada aos professores, técnicos administrativos e auxiliares 

docentes. 

Aos discentes é enviado um e-mail, comunicando a finalização do relatório, e os 

representantes dos alunos visitam as salas de aula informando aos colegas sobre a 

finalização do relatório e a importância dos resultados. 

A CPA possui um link na página da FATEC Botucatu com informações 

importantes, onde também são disponibilizados os relatórios. 

Além disso, os relatórios são disponibilizados, em versão impressa, na biblioteca 

onde ficam à disposição para consulta. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

A dimensão 8 (Planejamento e Avaliação) do Eixo 1 Planejamento e Avaliação 

Institucional avalia as questões sobre o conhecimento do Plano de Desenvolvimento 

Individual (PDI) e da Comissão Própria de Avaliação da FATEC de Botucatu. 

 Referente ao Plano de Desenvolvimento Institucional da FATEC de Botucatu, 

afirmam ter conhecimento 68,42% dos técnicos administrativos e auxiliares docentes, 

51,85% dos discentes da graduação EaD, 75% dos docentes graduação EaD (mediação 

on-line) e 86,89% dos docentes graduação presencial. 

 Quanto ao conhecimento da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da FATEC de 

Botucatu, afirmam ter conhecimento 89,47% dos técnicos administrativos e auxiliares 

docentes, 73,38% dos discentes da graduação presencial, 85,19% dos discentes da 

graduação EaD e 100% dos docentes graduação EaD (mediação on-line) e dos docentes 

graduação presencial. 

 No Eixo 1, cada discente de graduação EaD realizou a autoavaliação, 

considerando como muito bom e excelente em 48,15% na dedicação às aulas, 51,85% na 

organização para os estudos (cronograma, material, local), 44,44% no tempo dedicado 

aos estudos, 48,15% na leitura (assuntos relacionados às disciplinas), 37,04% na revisão 

dos conteúdos aprendidos em sala de aula, 22,22% na participação na aula (contribuir 

com comentários, exemplos, experiências, etc.) nos fóruns, 44,44% no convívio 

acadêmico (integração, trabalho em equipe, respeito a diversidade, pró-atividade) no 

AVA e fora dele. Demais itens avaliados ficaram acima de 60%. 

A avaliação realizada pelo discente quanto ao próprio desempenho como aluno 

demonstrou que 78,83% avaliam como excelente ou muito bom a sua frequência às aulas, 

80% a pontualidade, 82,22% a realização de atividades no prazo, 78,89% a qualidade das 

atividades 59,17% o próprio desempenho nas avaliações, 61,94% o conhecimento básico 

que possui para acompanhar as disciplinas, 45% a organização que mantém para 

acompanhar os estudos 23,05% o tempo que dedica aos estudos, 28,05% as leituras que 

realiza referente a assuntos relacionados às disciplinas, 32,50% a revisão dos conteúdos 
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aprendidos em sala, 50,84% a própria participação em sala de aula, 73,61% o convívio 

acadêmico e 64,16% o próprio desempenho como estudante. 

 No Eixo 1, cada discente de graduação presencial realizou a autoavaliação, 

considerando como muito bom e excelente em 55,97% no desempenho nas avaliações 

(prova), 59,73% nos conhecimentos básicos para acompanhar as disciplinas, 54,61% na 

organização para os estudos (cronograma, material, local), 26,62% no tempo dedicado 

aos estudos (50% avaliaram como regular), 34,81% na leitura em assuntos relacionados 

às disciplinas (47% avaliaram como regular), 40,61% na revisão dos conteúdos 

aprendidos em sala de aula. Demais itens avaliados estão acima de 60%. 

No Eixo 1, cada docente de graduação EaD realizou a autoavaliação de sua 

atuação como docente. Apresenta-se a relação das somatórias das respostas “sempre” e 

“quase sempre” e dos itens avaliados: 75% receberam material e/ou informações sobre a 

missão, os objetivos, finalidades, compromissos e metas institucionais; 75% entenderam 

que há uma preocupação da instituição quanto ao acompanhamento do egresso em relação 

ao seu desenvolvimento no mercado profissional; 75% elaboraram atividades no 

Ambiente Virtual, independente das propostas pelo professor autor, em que 

obrigatoriamente seus alunos devem ler para compreender os conteúdos de sua disciplina; 

75% apresenta atividades em que sistematicamente seus alunos sejam obrigados a 

escrever para desenvolver a comunicação; 75% que as ações institucionais de 

comunicação com a sociedade (pela internet, por boletins, avisos, entre outros) são claras 

e objetivas; 75% avaliaram que o curso está em sintonia com a realidade dos alunos. 

Demais itens foram avaliados como 100%. 

No Eixo 1, docente de graduação EaD realizou a avaliação dos alunos da FATEC, 

considerando como muito bom e excelente em 50% no desempenho nas avaliações 

(prova), 50% no tempo dedicado aos estudos, 50% na leitura (assuntos relacionados às 

disciplinas), 50% no convívio acadêmico (integração, trabalho em equipe, respeito à 

diversidade, pró-atividade) e 50% participação no AVA. Demais itens avaliados ficaram 

acima de 70%. 

 No Eixo 1, cada docente de graduação presencial realizou a autoavaliação de sua 

atuação como docente. Segue a relação das somatórias das respostas “sempre” e “quase 

sempre” e dos itens avaliados: 73,77% houve articulação da(s) disciplina(s) com outra(s) 

disciplina(s) do curso; 91,80% houve necessidade de preparação prévia na organização 
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das atividades desenvolvidas na disciplina; 95,08% os estudantes conseguiram 

aprofundar os conhecimentos na área; 96,72% as devolutivas das avaliações realizadas 

(provas, trabalhos, exercícios, entre outros) contribuíram para melhorar o desempenho 

dos estudantes. Demais itens foram avaliados como 100%. 

No Eixo 1, docente graduação EaD realizou a avaliação dos alunos da FATEC, 

considerando muito bom e excelente em 34,43% nos conhecimentos básicos para 

acompanhar as disciplinas, 54% na organização para os estudos (cronograma, material, 

local), 21,31% no tempo dedicado aos estudos (57% avaliaram como regular), 34,43% na 

leitura em assuntos relacionados às disciplinas (40% avaliaram como regular). Demais 

itens avaliados ficaram acima de 60%. 

Vale ressaltar que a avaliação institucional é utilizada como instrumento de gestão 

da Instituição de Ensino Superior (IES), realizando o diagnóstico interno e externo por 

meio da matriz SWOT. Como pontos fortes, destacam-se: a qualificação do corpo 

docente, gratuidade dos cursos, atividades de iniciação científica e programas de 

monitoria; os pontos fracos são: os acervos a biblioteca, problemas de acesso à internet, 

quadro reduzido de  servidores técnico-administrativos; as oportunidades são a boa 

aceitação das empresas por nossos alunos, redução o FIES, possibilidade de parcerias 

com empresas e poder público; as ameaças levantadas foram: o aumento das IES com 

cursos modalidade EaD, desconhecimento da comunidade sobre existência de uma 

faculdade pública gratuita e desinteresse dos jovens em cursar o ensino superior. 

A partir da tabulação das respostas aos questionários da CPA, a unidade de ensino 

avalia a evolução dos indicadores, comparando-os com os dados de anos anteriores. 

Os dados com tendência de queda ou com baixos valores relativos são objeto de 

análises por comissões compostas por membros da Congregação, coordenadores de 

cursos e direção da unidade, visando à identificação de suas prováveis causas.   

Após listadas as causas, são realizadas ações objetivando solucionar ou mitigar as 

prováveis causas e mensurados os resultados obtidos. 

Os problemas listados, suas causas, ações, metodologias de implantação, bem 

como os resultados esperados e obtidos são reportados em relatórios anuais da CPA, 

mantendo-se o seu histórico para acompanhamento, monitoramento e registro. 

Desta forma, a utilização dos dados obtidos com as avaliações caracteriza-

se como ferramenta de gestão, permitindo o seu contínuo aprimoramento.   
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Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Com relação à formação dos profissionais qualificados, avaliam como excelente 

e muito bom 84,21% dos técnicos administrativos e auxiliares docentes, 84,64% dos 

discentes da graduação presencial, 100% dos docentes de graduação EaD (mediação on-

line) e 90,16% dos docentes graduação presencial. 

 Quanto à disseminação de valores éticos, avaliam como excelente e muito bom 

78,95% dos técnicos administrativos e auxiliares docentes, 60,96% dos discentes da 

graduação presencial, 86,67% dos discentes da graduação EaD, 75% dos docentes 

graduação EaD (mediação on-line) e 75,41% dos docentes graduação presencial. 

 O desenvolvimento sustentável é avaliado como excelente e muito bom por 

52,63% dos técnicos administrativos e auxiliares docentes, 58,02% dos discentes da 

graduação presencial, 59,26% dos discentes da graduação EaD, 100% dos docentes 

graduação EaD (mediação on-line) e 73,77% dos docentes graduação presencial. 

 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

Com relação à responsabilidade social da FATEC quanto ao atendimento de 

pessoas com deficiência, avaliaram como excelente e muito bom 73,69% dos técnicos 

administrativos e auxiliares docentes, 56,61% dos discentes da graduação presencial, 

44,44% dos discentes da graduação EaD, 100% dos docentes graduação EaD (mediação 

on-line) e 72,13% dos docentes graduação presencial. 

No quesito transferência de conhecimento da FATEC para a comunidade externa, 

avaliaram como excelente e muito bom 68,42% dos técnicos administrativos e auxiliares 

docentes, 51,20% dos discentes da graduação presencial, 29,63% dos discentes da 

graduação EaD (33,33% não souberem responder), 75% dos docentes graduação EaD 

(mediação on-line) e 67,21% dos docentes graduação presencial. 

No item interação entre a FATEC e a comunidade externa, avaliaram como 

excelente e muito bom 73,68% dos técnicos administrativos e auxiliares docentes, 

49,32% dos discentes graduação presencial, 29,63% dos discentes graduação EaD 

(33,33% não souberam responder), 50% dos docentes graduação EaD (mediação on-line) 

(50% avaliaram como regular) e 72,13% dos docentes graduação presencial. 
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O programa de pontuação acrescida para ingresso na FATEC foi avaliado como 

excelente e muito bom por 73,68% dos técnicos administrativos e auxiliares docentes, 

57,68% dos discentes da graduação presencial, 59,26% dos discentes da graduação EaD 

(25,93% não souberam responder), 75% dos docentes graduação EaD (mediação on-line) 

e 72% dos docentes graduação presencial. 

Sabendo que a missão do CPS é promover a educação pública profissional e 

tecnológica dentro dos referenciais de excelência, visando ao desenvolvimento 

tecnológico, econômico e social do Estado de São Paulo, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da IES demonstra a análise do desenvolvimento local e regional, 

destaca o quadro de corpo docente e descreve o diagnóstico interno e externo por meio 

da matriz SWOT, estando as ações institucionais articuladas com a missão. 

A Faculdade de Tecnologia de Botucatu atua, portanto, em consonância com a 

missão da instituição à qual se vincula. Todas as ações previstas no PDI, bem como no 

Plano de Gestão da unidade visam ao aprimoramento da educação profissional e 

tecnológica.  

O plano de gestão e o PDI da unidade são elaborados visando-se alcançar os 

anseios e expectativas da comunidade acadêmica: coordenadores, docentes, discentes e 

funcionários. Em sua primeira revisão anual, prevista para o final de 2019, todos os 

setores da comunidade acadêmica serão envolvidos através dos Núcleos Docente 

Estruturante e Colegiados de Cursos, com vistas à construção coletiva do PDI, baseando-

se nos indicadores da CPA, WebSai e de Avaliações de Cursos (CESU). Pretende-se que 

o PDI norteie as principais ações da unidade. 

 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

A autoavaliação realizada na Fatec Botucatu constatou a aprovação das políticas 

para ensino, pesquisa e extensão em todos os seguimentos: o Projeto Pedagógico de 

Curso (PPC) teve uma aprovação superior a 90% com docentes e funcionários e de acima 

de 65% com os discentes dos cursos presenciais e a distância,  mais de 90% avaliaram 

positivamente a interação com os docentes, as atividades de ensino tiveram uma 

aprovação superior a 85% em todos os segmentos com exceção aos alunos do curso EaD 

que avaliaram em 59,26% a articulação de conhecimentos disciplinares com temas 
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sociais e políticos teve aprovação de 70%, 75% a correspondência entre o curso e a 

formação para o exercício profissional 91,80% avaliaram como excelente e muito bom, 

o corpo técnico administrativo, 85,19% o corpo docente e as práticas didático-

pedagógicas; 50% aprovaram as atividades de pesquisa; 50% as atividades de extensão; 

mais de 65% avaliaram positivamente o estágio supervisionado como espaço de 

formação professional, com exceção dos alunos do curso EaD que avaliaram em 37,03% 

e 68,42% o incentivo a pós-graduação e formação continuada teve uma aprovação de 

65% entre docentes e técnicos administrativos e de 33% entre os discentes. 

 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

A comunicação com sociedade por parte da instituição também foi avaliada 

positivamente pela comunidade acadêmica quanto à divulgação. A divulgação do 

vestibular obteve uma aprovação acima de 79% entre docentes e técnicos 

administrativos e de 66,66% entre os discentes; 85,24% aprovaram os editais de 

concurso, processos seletivos, bolsas, intercâmbio, etc.; 83,60%, as informações 

advindas das coordenações de curso. Os eventos acadêmicos científicos tiveram uma 

aprovação superior a 84% entre técnicos e docentes e de 66,66% entre os discentes; 

65,57% aprovaram a resolução dos colegiados; 47,54%, as oportunidades de pesquisa e 

63%, as oportunidades de extensão entre docentes e técnicos e 33% entre os discentes. 

Quanto aos canais de comunicação, mais de 63% dos docentes e técnicos aprovaram o 

site oficial da FATEC e 33% dos discentes, 68% dos docentes e técnicos e 33% dos 

discentes; acima de 80% aprovaram as publicações nos murais e a utilização das mídias 

sociais por docentes e técnicos e 33% dos discentes; acima de 63% aprovaram o Sistema 

Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA); 42,36%, a ouvidoria; e 21%, a caixa e/ou 

espaços para sugestões. 

 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

Quanto à política de atendimento aos discentes, os programas de monitoria, 

nivelamento e reforço do aprendizado foram aprovados por 75% dos docentes e 65% 

dos discentes; acompanhamento de egressos foi aprovado por mais de 50% da 

comunidade com exceção dos discentes do curso EaD que aprovaram 18,52%, os 

estímulos à organização estudantil obteve uma aprovação acima de 50% da comunidade 
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e de 33,34% dos discentes EaD; no entanto, acima de 49% para políticas de apoio 

psicopedagógico, a atuação do Escritório de Carreira,  acima de 75%  a recepção feita 

para os calouros no início dos semestres com docentes e técnicos e 48,15% entre os 

discentes. 

 

Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Quanto à política de pessoal, 50,82% da comunidade avaliaram positivamente as 

oportunidades de progressão/promoção; 57,38% o incentivo à formação continuada, 

74,36% os programas de capacitação e atualização profissional; e 47,54% os critérios de 

evolução funcional.  

 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Quanto à organização e gestão da unidade 71,79 % dos docentes e técnicos 

avaliaram positivamente a atuação dos colegiados da unidade e 33% dos discentes, e 

66,66% dos docentes e técnicos avaliaram positivamente a atuação do colegiado de curso 

e 66% dos discentes avaliaram como regular, 68,43% a representatividade de docentes 

nos colegiados da unidade e 65% da comunidade aprova a representatividade nos 

colegiados de curso e da unidade, 52,45% dos docentes e técnicos e 45,91% dos docentes 

e técnicos e 33% dos discentes aprovam o programa de iniciação científica (PIBIC), mais 

de 66% da comunidade aprova a  JORNACITEC, 84% o FATEC Portas Abertas,  42,62%  

as relações empresariais, 39,35% o núcleo de Inovação Tecnológica Centro Paula Souza 

(INOVA Paula Souza); 41,91% avaliaram positivamente os programas de Iniciação 

Tecnológica e Inovação (PIBIT). 

 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

A FATEC Botucatu recebe mensalmente uma verba denominada Despesa Miúda 

para Pronto Atendimento – DMPP, no valor de R$ 8.000,00, que é calculada pelo CPS 

em função do número de alunos e do tipo de cursos ofertados pela unidade. 

Todas as demais despesas e aquisições necessárias à operacionalização da unidade 

são feitas pelo CPS via licitação que podem ser nas seguintes modalidades: concorrência 

pública, tomada de preço, carta convite, pregão, registro de preço e consulta pública. 
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Na questão sustentabilidade financeira, 63,16% aprovam o planejamento 

institucional, 31,58% a verba mensal, 47,40% as compras feitas pela unidade e 43,37% 

o almoxarifado. 

 

Eixo 5: Infraestrutura Física 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

A avaliação feita pelos docentes (graduação presencial) demonstrou, em geral, 

alto índice de satisfação em relação à infraestrutura, desse modo, todos os quesitos 

tiveram avaliação acima de 70%, à exceção do acesso dos alunos aos equipamentos de 

informática (65,57%). Para salas de aula, os menores índices de satisfação foram: 57,38% 

para a quantidade de salas disponíveis e 68,85%, iluminação e ventilação. Os laboratórios: 

quantidade de laboratórios disponíveis (63,94%). A cantina: qualidade das refeições 

(68,85%) e preços praticados (45,09%). A biblioteca: horário de atendimento (68,85%); 

automação do Sistema (63,94%); disponibilidade de bibliografia básica (67,22%); e 

qualidade e atualidade do acervo (62,03%). O espaço de trabalho para auxiliares docentes 

(63,93%); e espaço de trabalho para professores em RJI (55,74%). 

Os docentes (mediadores on-line) aprovaram em 100% praticamente todos os 

quesitos avaliados. Os menores índices ficaram para: espaços de convivência (50%); 

preços praticados pela cantina (50%). 

Os índices de aprovação abaixo de 70% apontados pelos técnicos administrativos 

e auxiliares docentes foram para os seguintes quesitos: 68,43% secretarias 

administrativas; 68,43% espaço de trabalho para as coordenações de curso e serviços 

acadêmicos; 63,16% espaço de trabalho para professores em RJI; 63,16% espaços de 

convivência; 68,42% serviços de limpeza; 52,63% serviço de telefonia; 31,58% WIFI; 

47,37% cantina. Em relação ao ambiente de trabalho: 68,43% iluminação e ventilação; 

68,43% acessibilidade; 68,42% equipamentos de segurança; e 63,16% sinalização. Os 

laboratórios: 68,43% a acessibilidade; 68,42% equipamentos de segurança; e 63,16% 

sinalização. A cantina: 52,63% acessibilidade; 52,63% qualidade de refeições servidas; 

36,84% diversidade das refeições e produtos alimentícios e 26,31% os preços praticados. 

A biblioteca: 68,43% em iluminação e ventilação; 63,16% automação do Sistema; e 

63,16% disponibilidade da bibliografia básica; e 57,9% quantidade e atualidade do 

acervo.  
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Os menores índices de aprovação apontados pelos alunos dos cursos presenciais 

foram: 68,60% secretaria acadêmica; 47,44% espaço aos docentes para atendimento de 

alunos ; 57,34% sala dos professores; 53,92% espaço de trabalho para a coordenação de 

cursos e para os serviços acadêmicos; 44,71% espaço de trabalho para auxiliares 

docentes; 33,59% espaço de trabalho para professores em RJI; 67,24% espaços de 

convivência; 57,34% acesso a equipamentos de informática;  44,36% acesso a 

equipamentos audiovisuais e multimídia; e 38,91% cantina. As salas de aula: 60,41% 

iluminação e ventilação; e 58,36% mobiliário e equipamento. Os laboratórios: 57,33% 

quantidade; 60,07% iluminação e ventilação; 65% mobiliário e equipamento; 68,26% 

acessibilidade. A cantina: 63, 48% iluminação e ventilação; 49,14% mobiliário e 

equipamento; 57,34% acessibilidade; 66, 02% atendimento; 48,81% qualidade das 

refeições servidas; 13, 65% preços praticados. A biblioteca: 53,24% acessibilidade; 

50,17% qualidade e atualidade do acervo; 60,41% disponibilidade da bibliografia básica. 

Os alunos (curso modalidade EaD) aprovaram com menores índices: 66,66% 

espaço de trabalho para orientador de polo e atendimento de alunos; 55,55% acesso a 

equipamentos de informática; 51,85% serviços de segurança; 59,26% cantina. As salas 

de aula para atendimento presencial e apoio (mediação presencial): quantidade 62,96%; 

acessibilidade 48,15%. Os laboratórios: quantidade 55,55%; iluminação e ventilação 

66,66%; acessibilidade 55,55%. A cantina: 59,26% limpeza e conservação e iluminação 

e ventilação; 48,15% acessibilidade; 62,96% atendimento; 55,55% mobiliário e 

equipamento e qualidade das refeições servidas; 25,93% preços praticados.  A biblioteca: 

55,55% mobiliário e equipamentos, qualidade e atualidade do acervo e acessibilidade; 

59,26% ambiente e disponibilidade da bibliografia básica; 66,66% horário de 

atendimento. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

Analisando os dados dos relatórios de 2016, 2017 e 2018 na Tabela 1, observa-se 

que a maioria das categorias apresentaram um aumento do índice quando perguntados se 

conhecem o Plano de Desenvolvimento Institucional, exceto os docentes do EaD, e que 

os valores se mantiveram quando perguntados se conhecem a CPA, exceto aos técnicos 

administrativos e auxiliares docentes. 

Em função deste resultado de 2018, esta comissão deverá reavaliar a divulgação 

da CPA feita com docentes, funcionários e discentes. Em relação à divulgação do PDI, 

vem sendo adotada a mesma estratégia de divulgação feita para os cursos presenciais; 

entretanto, o curso na modalidade EaD está sendo descontinuado nesta unidade, e a 

quantidade de docentes está sendo sensivelmente reduzida.  

 

Tabela 1 – Resultados obtidos na avaliação institucional sobre o PDI e a CPA 

  Conhece o PDI Conhece a CPA 

 2017 

(em %) 

2018 

(em %) 

2017 

(em %) 

2018 

(em %) 

Docente Presencial 82,5 86,9 98,3 100 

Docente EaD 90,0 75,0 100 100 

Técnicos e Auxiliares 62,5 68,4 87,5 73,4 

Discente Presencial 41,4 51,85 74,2 73,4 

Discente EaD 31,3 51,9 70,8 85,2 

 

Referente à autoavaliação, para os discentes da graduação EaD, pode-se destacar 

com índice acima de 70% de “muito bom e excelente” os itens assiduidade no acesso ao 

AVA, realização das atividades no prazo e qualidade das atividades apresentadas. Os 

pontos abaixo de 40% que deverão ser trabalhados em 2019 são revisão dos conteúdos 

aprendidos em sala de aula e participação na aula (contribuir com comentários, exemplos, 

experiências etc.) e nos fóruns. 

Para o discente da graduação presencial, pode-se destacar com índice acima de 

70% de “muito bom e excelente” os itens frequência às aulas, pontualidade, realização 
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das atividades no prazo, qualidade das atividades apresentadas e convívio acadêmico. 

Como pontos a apoiar os alunos em 2019 destacam-se tempo dedicado aos estudos e 

leitura em assuntos relacionados às disciplinas. 

 Quanto à avaliação dos docentes, de forma geral, todos os itens avaliados foram 

positivos. 

 

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  

Para o item formação dos profissionais qualificados, as categorias avaliaram 

positivamente, sendo que mais de 80% consideram como excelente e muito bom. 

No quesito ciência e tecnologia, disseminação da cultura e da arte e 

desenvolvimento sustentável, quase metade dos discentes avaliaram como regular, por 

isso haverá necessidade de fazer uma divulgação mais abrangente, visto que muitas 

atividades e eventos relacionados à divulgação da Ciência e Tecnologia vêm sendo 

realizados da Fatec Botucatu, como a Jornada Científica e Tecnológica que, em sua 7ª 

edição, reuniu 49 IES, com cerca de 300 trabalhos apresentados. Além disso, a realização 

de eventos com apresentações artístico-culturais e de cunho solidário, como a 3ª Gincana 

Solidária; ao lado de outros eventos como o 2º Fatec Games e o Fatec Portas Abertas. 

A Tabela 2 apresenta um comparativo entre 2017 e 2018, em relação à média dos 

índices de aprovação obtidos na Dimensão 1. 

 

Tabela 2 – Média dos índices de aprovação da Dimensão 1, por segmento 

Índice de aprovação para Eixo 2 - Dimensão 1 

  
2017 2018 

(em %) (em %) 

Docente Presencial 72 74 

Docente EaD 60 80 

Técnicos Administrativos e Auxiliares Docentes 48 69 

Discente Presencial 63 61 

Discente EaD 53 53 

 

Verifica-se que, na média, manteve-se estável a aprovação do item Missão e Plano 

de Desenvolvimento Institucional na avaliação realizada pelos segmentos docente 

presencial, discente presencial e discente EaD, observando um aumento nos segmentos 
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docente EaD e técnicos administrativos e auxiliares docentes. 

 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

A dimensão 3 (Responsabilidade Social da Instituição) do Eixo 2 

Desenvolvimento Institucional avalia a responsabilidade social da FATEC quanto ao 

atendimento de pessoas com deficiência, transferência de conhecimento da FATEC para 

a comunidade externa, interação entre a FATEC e a comunidade externa, participação da 

comunidade externa no contexto institucional, ações institucionais para a sustentabilidade 

e programa de pontuação acrescida para ingresso na FATEC. Nesses quesitos, mais da 

metade dos discentes avaliaram como regular. 

Embora mais da metade dos discentes tenham avaliado como regular, ressalta-se 

que, anualmente, vários eventos são realizados na Fatec Botucatu como: Lixo Eletrônico, 

Visitec, Portas Abertas, Gincana Solidária, Município Verde-Azul, Páscoa Solidária, 

Arraiá Solidário. É provável que os alunos não tenham correlacionado esses eventos com 

os quesitos descritos na dimensão 3, objeto do questionário da CPA, fazendo-se 

necessária uma reavaliação da forma de divulgação dos eventos dessa natureza. 

A Tabela 3 apresenta um comparativo entre 2017 e 2018, em relação à média dos 

índices de aprovação obtidos na Dimensão 3. 

 

Tabela 3 – Média dos índices de aprovação da Dimensão 3, por segmento. 

Índice de aprovação para Eixo 2 - Dimensão 3 

  
2017 2018 

(em %) (em %) 

Docente Presencial 60 69 

Docente EaD 60 70 

Técnicos Administrativos e Auxiliares Docentes 48 67 

Discente Presencial 49 49 

Discente EaD 39 39 

 

Verifica-se que, na média, houve um aumento na aprovação do item 

Responsabilidade Social da Instituição na avaliação realizada por todos os segmentos, 

exceto para os segmentos discente presencial e EAD o qual se manteve estável. 
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

O resultado da autoavaliação institucional de 2018 para as Políticas para o Ensino, 

a Pesquisa e a Extensão obteve uma aprovação pela maioria da comunidade (docentes, 

discentes presenciais e funcionários) próximo a 70% em quase todos os quesitos 

avaliados. A avaliação de 2018 obteve uma aprovação maior que a realizada em 2017, 

que obteve uma aprovação próximo de 60%.  

Na avaliação realizada pelos alunos do curso na modalidade EaD, em desativação 

nesta unidade, verifica-se uma aprovação menor, na ordem de 40 a 70% em relação às 

políticas oferecidas, dependendo da questão; no entanto, a aprovação obtida foi maior que 

o resultado obtido na avaliação de 2017, que ficou entre 20 e 70% dependendo da questão. 

A Tabela 4 apresenta um comparativo entre 2017 e 2018, em relação à média dos 

índices de aprovação obtidos na Dimensão 2. 

 

Tabela 4 – Média dos índices de aprovação da Dimensão 2, por segmento 

Índice de aprovação para Políticas para Ensino Pesquisa e Extensão 

 2017 

(em %) 

2018 

(em %) 

Docente Presencial 60,93 72,13 

Docente EaD 65 75 

Técnicos Administrativos e Auxiliares Docentes 50 57,89 

Discente Presencial 66,58 73 

Discente EaD 59,49 66,66 

 

Verifica-se que, na média, houve um aumento na aprovação do item Políticas para 

Ensino, Pesquisa e Extensão, na avaliação realizada por todos os segmentos. 

 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Quanto à autoavaliação relacionada à comunicação com a sociedade, a maioria 

das questões avaliadas obteve uma aprovação entre 70 e 100% por docentes e 

funcionários, com exceção a questões relacionadas a publicações nos murais e utilização 

das mídias sociais que tiveram uma aprovação de apenas 33% dos discentes. Aprovação 

superior a 2017 que ficou entre 40 e 70%. É importante destacar que vem sendo 
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desenvolvido pela unidade um programa que visa maior alcance e abrangência da 

comunicação, através de mídias sociais: criação de Instagram institucional, criação de 

canais institucionais no YouTube e disseminação e amplificação do uso do Facebook 

junto ao corpo discente e à comunidade externa; passou-se de 900 seguidores em julho 

de 2016 a 4.000 ao final de 2018. O relatório do Facebook referente a fevereiro de 2019 

apontou um aumento de 211% no alcance e 247% no envolvimento das publicações, o 

que corresponde a 15.000 usuários envolvidos. 

Os quesitos ouvidoria e caixa e/ou espaços para sugestões também obtiveram uma 

aprovação de 43% da comunidade, obtendo um aumento de 26% em relação ao resultado 

de 2017. 

A Tabela 5 apresenta um comparativo entre 2017 e 2018, em relação à média dos 

índices de aprovação obtidos na Dimensão 4. 

 

Tabela 5 – Média dos índices de aprovação da Dimensão 4, por segmento 

Índice de aprovação para Comunicação com a Sociedade 

 2017 

(em %) 

2018 

(em %) 

Docente Presencial 70,06 73,77 

Docente EaD 58,82 100 

Técnicos Administrativos e Auxiliares Docentes 49,30 78,95 

Discente Presencial 55,63 53,30 

Discente EaD 41,37 41,97 

 

Verifica-se que, na média, houve um aumento na aprovação do item Comunicação 

com a Sociedade, na avaliação realizada por quase todos os segmentos, com exceção da 

avaliação realizada pelos discentes presenciais que praticamente manteve-se estável. 

 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

Quanto à Política de Atendimento aos Discentes, verifica-se uma aprovação da 

ordem de 50 a 75% entre os docentes, discentes presenciais e funcionários em quase todas 

as questões com exceção ao quesito relacionado ao estímulo à organização estudantil que 

obteve uma aprovação de 33,34% dos discentes do curso EaD. Aumento significativo em 

relação aos resultados obtidos em 2017 que obtiveram uma aprovação entre 10 e 30%. 
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A questão relacionada à recepção aos alunos ingressantes no início do semestre 

obteve uma aprovação de 48,15% entre os discentes presencias e EaD. Nota-se uma queda 

na avaliação deste item que, em 2017, obteve uma aprovação da comunidade entre 67% 

e 100%. É importante ressaltar que a recepção de calouros, realizada semestralmente nos 

últimos anos, tem como foco alunos ingressantes não permitindo, por força de calendário, 

maior participação dos alunos veteranos, sendo esta uma provável causa do resultado 

obtido. O percentual de 33% de satisfação engloba o total de ingressantes no ano. 

A Tabela 6 apresenta um comparativo entre 2017 e 2018, em relação à média dos 

índices de aprovação obtidos na Dimensão 9. 

 

Tabela 6 – Média dos índices de aprovação da Dimensão 9, por segmento 

Índice de aprovação para Política de Atendimento aos Discentes. 

 2017 

(em %) 

2018 

(em %) 

Docente Presencial 63,33 44,67 

Docente EaD 48 75 

Técnicos Administrativos e Auxiliares Docentes 47,91 78,95 

Discente Presencial 30,09 33 

Discente EaD 16,66 26,85 

 

Verifica-se que, na média, houve um aumento na aprovação do item Política de 

Atendimento aos Discentes, na avaliação realizada por todos os segmentos. 

 

Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Quanto às Políticas de Pessoal, verifica-se que aproximadamente 50% dos 

docentes e funcionários estão satisfeitos com a atual política. Houve uma queda na 

avaliação deste item que, em 2017, ficou entre 60% e 70%.  Os programas de capacitação 

e atualização profissional obtiveram uma aprovação de 74,36%, aumento de 17% em 

relação à avaliação de 2017.  

A Tabela 7 apresenta um comparativo entre 2017 e 2018, em relação à média dos 

índices de aprovação obtidos na Dimensão 5. 
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Tabela 7 – Média dos índices de aprovação da Dimensão 5, por segmento 

Índice de aprovação para Políticas de Pessoal 

 2017 

(em %) 

2018 

(em %) 

Docente Presencial 66,67 50,82 

Docente EaD 50 75 

Técnicos Administrativos e Auxiliares Docentes 50,89 50,88 

 

Verifica-se que houve acréscimo na média de aprovação de apenas um segmento 

em relação ao Políticas de Pessoal, o que demonstra certa insatisfação dos outros 

segmentos em relação a este item que se refere a políticas determinadas pelo CPS e alheias 

à unidade. 

 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

A organização e gestão da instituição obteve uma aprovação acima de 66% pela 

comunidade em vários quesitos. 

Em relação à representatividade nos colegiados da unidade, obteve-se uma 

aprovação de 50%, 20% superior ao obtido em 2017. 

Os quesitos PIBIC, PIBIT e INOVA obtiveram uma aprovação de 40%, nota-se 

uma queda na aprovação destes itens que, em 2017, foi de 66%. 

A Tabela 8 apresenta um comparativo entre 2017 e 2018, em relação à média dos 

índices de aprovação obtidos na Dimensão 6. 

 

Tabela 8 – Média dos índices de aprovação da Dimensão 6, por segmento 

Índice de aprovação para Organização e Gestão da Instituição 

 2017 

(em %) 

2018 

(em %) 

Docente Presencial 57,70 69,22 

Docente EaD 45 75 

Técnicos Administrativos e Auxiliares Docentes 43,75 57,89 

Discente Presencial 40,49 43 

Discente EaD 20,33 44,84 
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A média de aprovação do item Organização e Gestão da Instituição apresentou 

aumento na avaliação de todos os segmentos. 

 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

O planejamento institucional obteve, em 2018, aprovação da comunidade, maior 

que 60%, enquanto que em 2017 a aprovação foi de 43,75%. Os quesitos, verba mensal, 

compras e almoxarifado também obtiveram um aumento de aprovação que em 2018 foi 

da ordem de 40% em relação aos 18,75% obtidos em 2017. 

Apesar do índice ainda apresentar uma aprovação não muito alta, o aumento 

superior a 100% obtido em 2018 em relação a 2017 demonstra que a direção vem 

realizando melhorias na gestão financeira dos recursos da unidade que são percebidas 

pela comunidade. 

 

Eixo 5: Infraestrutura Física 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 De modo geral, a dimensão “Infraestrutura Física” aparece muito bem avaliada 

por todas as categorias dos participantes. Entretanto, destacam-se, a seguir, alguns pontos 

de fragilidade.  

O quesito que apresentou maior destaque negativo se refere aos preços praticados 

pela cantina. As categorias: técnico administrativo, auxiliar docente e discente de cursos 

presenciais, também avaliaram como regular a qualidade e diversidade das refeições e 

produtos alimentícios oferecidos pela cantina. 

Outro quesito de baixa aprovação, apontado pela categoria técnico administrativo 

e auxiliar docente, é o Wi-Fi. 

Foi considerado regular, pelos discentes de cursos presenciais, o espaço destinado 

a docentes para atendimento de alunos; o espaço para professores em Regime de Jornada 

Integral; e, ainda, o acesso a equipamentos audiovisuais e multimídia. 

 Em relação ao quesito WiFi, cabe ressaltar que o questionário de autoavaliação 

foi aplicado entre os meses de maio e junho de 2018, quando o sinal e a capacidade de 

Internet recebidos pela instituição eram, ainda, deficitários. Mas, no mês de julho, houve 

uma ampliação da Internet, passando de 16 Mbps para 100 Mbps. 

A Tabela 9 apresenta um comparativo entre 2017 e 2018, em relação à média dos 
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índices de aprovação “excelente” e “muito bom” obtidos na Dimensão 7: Infraestrutura 

Física. 

 

Tabela 9 – Média dos índices de aprovação da Dimensão 7, por segmento 

Índice de aprovação para Infraestrutura Física 

 2017 

(em %) 

2018 

(em %) 

Docente Presencial 78,18 78,97 

Docente EaD 76,62 90,97 

Técnicos Administrativos e Auxiliares Docentes 55,93 69,88 

Discente Presencial 43,19 63,39 

Discente EaD 38,56 64,20 

 

A média de aprovação da Dimensão de Infraestrutura Física apresentou elevação 

nos índices de satisfação de todos os segmentos que realizaram a avaliação. 
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5 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

 A partir dos resultados obtidos na autoavaliação, foram levantados os problemas 

e implantadas estratégias, obtendo-se os seguintes resultados apresentados no Quadro 3. 

Quadro 3 – Problemas, ações, metodologias e resultados obtidos em relação aos 

resultados obtidos na avaliação institucional da FATEC Botucatu 

EIXO PROBLEMA AÇÃO METODOLOGIA RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO 1 

Planejamento e 

Avaliação 

institucional 

Dedicação 

insuficiente do 

aluno aos estudos 

e baixo 

desempenho 

destes nas 

avaliações 

- Ampliar o uso 

de Metodologias 

Ativas de Ensino 

e Aprendizagem, 

visando a 

motivação do 

aluno. - Criação 

de grupos de 

projetos 

Interdisciplinares. 

 - Ampliação da 

atuação do 

Escritório de 

Carreiras. 

 - Planejamento e 

execução do 

Programa de 

Monitorias 

OBS.: Ações e 

Resultados de 

curto, médio e 

longo prazos 

Promover palestras 

sobre Metodologias 

Ativas e incentivar 

o desenvolvimento 

de novos projetos. 

 - Oficinas de 

Currículos. 

 - Palestras de 

Gestão do Tempo. 

- Foram 

realizadas, na III 

SPAP, palestras 

sobre 

Metodologias 

Ativas. 

  - Apresentados 

projetos 

desenvolvidos 

por docentes e 

alunos 

envolvendo 

Metodologias 

Ativas. 

Baixo 

conhecimento 

sobre a CPA 

pelos discentes. 

- Melhorar a 

divulgação junto 

aos discentes. 

 - Divulgação 

direta com os 

calouros. 

 - Divulgação em 

mídias sociais. 

OBS.: Ações e 

Resultados de 

curto prazo 

- Passar por todas as 

salas de aula e fazer 

a divulgação. 

 - Apresentação da 

CPA durante 

Recepção aos 

Calouros. 

 - Elaboração de 

textos e panfletos 

informativos. 

 - Divulgação no 

Site da Fatec e 

Facebook 

Aumento de 

42,18% em 

relação aos 

resultados 

obtidos 

anteriormente. 

73,38% dos 

alunos presencias 

e 85,19% dos 

alunos EaD têm 

conhecimento do 

que é e do 

trabalho 

desenvolvido 

pela CPA. 

 

 

EIXO 2 

Desenvolvimento 

Institucional 

Baixo índice de 

aprovação quanto 

a disseminação de 

cultura e arte. 

- Estímulo a 

eventos artísticos 

e culturais. 

OBS.: Ações e 

Resultados de 

curto, médio e 

longo prazos 

- Participação de 

alunos, docentes e 

funcionários em 

eventos da 

Faculdade. 

- Realização do 

Fatec Games. 

 - Apresentações 

musicais durante 

Jornacitec e 

Recepção de 

Calouros, Fatec 

Got Talent, etc. 
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EIXO 3 

Política 

Acadêmicas 

Acompanhamento 

insuficiente do 

Programa de 

Estágios. 

Estabelecimento 

de indicadores 

para 

monitoramento do 

Programa de 

Estágio, por curso 

e por semestre. 

Aumentar número 

de empresas 

conveniadas. 

OBS.: Ações e 

Resultados de 

curto, médio e 

longo prazos 

Identificando 

processos 

prioritários, 

definindo 

indicadores, 

monitorando e 

estabelecendo 

metas. 

Identificando 

empresas e 

estabelecendo 

contatos. 

- Implantados os 

indicadores do 

setor de estágios, 

com os seguintes 

resultados: 

duplicação do 

número de 

estágios 

aprovados e 

duplicação do 

número de 

empresas 

conveniadas. 

Baixa avaliação 

das políticas de 

apoio 

psicopedagógicas. 

- Implementação 

de políticas de 

apoio 

psicopedagógicas. 

OBS.: Ações e 

Resultados de 

curto, médio e 

longo prazos 

- Realização de 

palestras alinhadas 

com o tema. 

 - Implantação de 

um Programa de 

apoio ao tema. 

- Realização de 

palestras de 

prevenção ao 

consumo de 

álcool e drogas. 

 - Instalação do 

Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico 

(NAP) - em 

andamento. 

Necessidade de 

melhoria do site 

da Fatec 

Botucatu. 

Desenvolvimento 

de um novo site. 

OBS.: Ações e 

Resultados de 

curto prazo 

- Envolvimento de 

professores, 

funcionários e 

alunos no 

levantamento de 

requisitos e no 

desenvolvimento. 

- Em 

implantação um 

novo site da 

Fatec Botucatu 

em março/2019. 

Baixa avaliação e 

conhecimento 

sobre atuação dos 

órgãos 

Colegiados. 

- Renovação da 

Congregação da 

unidade. 

 - Implantação dos 

Colegiados dos 

Cursos. 

 - Implantação dos 

NDE dos cursos. 

OBS: ações já 

realizadas. 

- Divulgação dos 

órgãos e eleição 

para a composição 

dos mesmos. 

- Empossada 

nova 

Congregação. 

 - Implantados 

Colegiados dos 

Cursos. 

 - Implantados 

NDE dos cursos. 

Acompanhamento 

insuficiente dos 

Egressos. 

Resgatar o contato 

e a comunicação 

com os Egressos. 

OBS.: Ações e 

Resultados de 

curto, médio e 

longo prazos 

Manter atualizado o 

Banco de Egressos. 

Implementar o 

Encontro Anual de 

Egressos com 

depoimentos de ex-

alunos. 

Tecnólogos da 

Fatec Botucatu 

em maio de 

2018. 

 - Criação de 

Grupo de 

Egressos na 

página do 

Facebook da 

Fatec para 

divulgação de 

vagas de estágios 

e empregos. 

 

 

 

Baixa percepção 

dos alunos sobre 

seu envolvimento 

- Implantação dos 

Colegiados com a 

- Divulgação dos 

órgãos colegiados 

junto aos alunos. 

- Órgãos 

implantados, 

com a 
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EIXO 4 

Políticas de 

Gestão 

em órgãos 

colegiados. 

participação de 

alunos. 

OBS.: ação já 

realizada. 

 - Incentivo à 

participação. 

 - Eleição dos 

representantes nos 

órgãos. 

participação dos 

representantes 

discentes eleitos. 

 - Divulgação 

dos eleitos aos 

seus pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO 5 

Infraestrutura 

Física 

Baixa avaliação 

da iluminação, 

ventilação e 

acesso ao 

multimídia nas 

salas de aulas. 

- Ampliação dos 

pontos de 

iluminação 

externa na Fatec. 

 - Melhoria da 

ventilação 

(conforto 

térmico). 

 - Melhoria da 

qualidade do 

sistema de 

projeção em salas 

de aulas. 

OBS.: Ações e 

Resultados de 

curto, médio e 

longo prazos 

- Instalação de 

novos pontos de 

iluminação externa. 

 - Implantação de 

Programa de 

substituição da 

iluminação por 

lâmpadas de LED. 

 - Substituição de 

televisores por 

projetores 

multimídia nos 

Laboratórios de 

Informática. 

 - Instalação de 

novos ventiladores. 

- Melhoria na 

qualidade da 

iluminação, 

conforto térmico 

e projeção na 

Fatec Botucatu. 

Baixa velocidade 

da internet. 

- Gestão junto ao 

CPS para aumento 

da velocidade da 

internet. 

OBS.: ação já 

realizada 

Não aplicável. Aumento do link 

da unidade de 16 

Mbps para 100 

Mbps 

Insuficiência de 

itens no acervo 

bibliográfico. 

- Levantamento 

dos itens faltantes 

e solicitação de 

aquisição. 

OBS.: Ações e 

Resultados de 

curto e médio 

prazos 

Solicitação junto ao 

CPS. 

Recebimento 

parcial dos livros 

solicitados 

(cursos de 

Logística e 

Gestão 

Empresarial) 
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ANEXO A 
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ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


