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INTRODUÇÃO
Este relatório apresenta as ações e os resultados parciais do ciclo
avaliativo da Faculdade Instituto Paulista de Ensino (FIPEN), realizado pela
comunidade acadêmica, composta pelo corpo docente, discente e técnicoadministrativo, no período de outubro de 2015 a outubro de 2017.
A ferramenta de autoavaliação utilizada, consolidada na instituição, é
continuamente discutida e melhorada pelos membros participantes do
processo: alunos, professores e comunidade, por meio de seus representantes,
nas reuniões das CPAs, conforme registros em atas, regularmente arquivadas.
Dessa forma, podemos assegurar que este relatório, no que diz respeito às
ações da CPA, carrega informações que contaram com a participação de
todos os envolvidos no processo.
Na expectativa de que este documento cumpra a sua finalidade, a
Comissão Própria de Autoavaliação da faculdade se disponibiliza para atuar
como agente multiplicador do processo avaliativo implantado.
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RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO
A – O PROCESSO DE AUTOAVALIACÃO
Nesta primeira parte, serão relatadas as avaliações de cada dimensão
instituídas pela Lei 10.861 de 14 de abril de 2004.
Contudo,

antes

de

apresentar

as

sínteses

convém

esclarecer

o

procedimento que antecede à pesquisa realizada junto à comunidade
acadêmica.
Ao iniciar o primeiro ciclo de avaliação em 2006, a CPA, baseada na
legislação e em consultas feitas nos dados disponibilizados na internet sobre o
assunto, elaborou um catálogo com inúmeras afirmativas referentes às
dimensões a serem avaliadas, conforme pode ser observado na listagem
seguinte:

LISTA DE PERGUNTAS A SEREM FEITAS AOS ALUNOS
A assessoria didático-pedagógica (Mentoring) dada aos alunos é:
A disponibilidade dos professores para darem orientação extraclasse (plantão) é:
Na FIPEN, a regulamentação dos direitos e deveres dos estudantes é:
O relacionamento do coordenador com os alunos é:
O relacionamento dos professores com os alunos é:
A justiça com que os professores avaliam os alunos é:
Afirmar que o processo desta avaliação gera juízos críticos sobre a instituição é:
No decorrer do processo desta avaliação, as condições para que ela ocorresse
foram:
A recorrência com que leio o plano de ensino, distribuído pelos professores no
início do curso, é
A comunicação externa da FIPEN é:
A comunicação interna da FIPEN é :
A divulgação do Manual do Aluno da FIPEN é:
A imagem pública da FIPEN nos meios de comunicação social é:
Na FIPEN, o modo como a Secretaria tem informações atualizadas é:
Os procedimentos de recepção de sugestões e procedimentos de resposta da
FIPEN são:
A política de incentivo para fazer estágios é:
A quantidade de disciplinas oferecidas no semestre é:
As políticas de incentivo para participação dos estudantes em eventos externos
são:
A adequação das metodologias de ensino, adotadas pelos professores, aos
objetivos do curso é:
A adequação dos planos de ensino elaborados pelos professores à carga horária
das disciplinas é:
A assiduidade dos professores às aulas é:
A disponibilidade de bolsas na FIPEN tem sido:
Na FIPEN, as práticas que estimulam a melhoria do ensino são:
O impacto das atividades de extensão na formação dos estudantes da FIPEN é:
O modo como a FIPEN me estimula a desempenhar atividades de monitoria é:

DIMENSÃO
Atendimento
Atendimento
Atendimento
Atendimento
Atendimento
Avaliação
Avaliação
Avaliação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Políticas de Ensino
Políticas de Ensino
Políticas de Ensino
Políticas de Ensino
Políticas de Ensino
Políticas de Ensino
Políticas de Ensino
Políticas de Ensino
Políticas de Ensino
Políticas de Ensino
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LISTA DE PERGUNTAS A SEREM FEITAS AOS ALUNOS
O modo como a FIPEN me estimula a fazer atividades de iniciação científica é:
O relacionamento dos professores com os alunos é:
O número de estudantes da minha classe pode ser considerado:
Classifico as pesquisas científicas que faço na faculdade como:
A limpeza na sala de aulas é:
A localização da Secretaria é:
A localização dos sanitários é:

DIMENSÃO
Políticas de Ensino
Políticas de Ensino
Políticas de Ensino
Políticas de Ensino
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura

A organização geral da biblioteca é:

Infraestrutura

A política de uso do laboratório de informática é:
A qualidade das cópias tiradas no setor de cópias reprográficas da FIPEN é:
A qualidade dos produtos da cantina é:
A qualidade dos recursos audiovisuais é:
A quantidade de sanitários para a demanda é:
A segurança contra incêndio na sala de aula é:
A variedade dos produtos da cantina é:
A ventilação na sala de aula é:
As instalações da Secretaria são:
O horário de funcionamento da biblioteca é:
A atuação do coordenador é:
A atualização do acervo de livros e periódicos na biblioteca é:
A conservação dos alimentos na cantina é:
A cortesia dos profissionais da biblioteca é:
A cortesia no atendimento da Secretaria é:
A cortesia no atendimento do monitor do curso é:
A disponibilidade de livros na biblioteca é:
A disponibilidade do coordenador em atender aos alunos é:
A disposição da sala de aula é:
A disposição do acervo na biblioteca é:
A disposição do coordenador para resolver problemas pedagógicos e
acadêmicos é:
A existência dos principais periódicos e revistas especializadas na biblioteca é:
A higiene das instalações da cantina é:
A higiene dos sanitários é:
Na FIPEN, a prestação dos serviços da Secretaria é:
O estado de conservação dos equipamentos de informática é:
O horário de atendimento da Secretaria é:
O mobiliário da sala de aula é:
O número de salas de leitura e mesas de estudos na biblioteca é:
Os horários de funcionamento do laboratório de informática são:
Os locais de convívio (cantina, pátio) disponíveis na FIPEN aos discentes são:
Os preços praticados pelo setor de cópias reprográficas são:
O monitor do laboratório de informática é:
Os serviços prestados pelo monitor do curso são:
Quanto ao tamanho, a sala de aula é:
Sempre que preciso da Secretaria da FIPEN sou atendido de modo:
A minha participação nas aulas é:
A organização do meu material de aula é:
A pontualidade com que os professores chega para as aulas é:
A pontualidade dos alunos no cumprimento das obrigações acadêmicas é:
A pontualidade dos professores na entrega das notas é:
Na FIPEN, as práticas que estimulam as oficinas profissionalizantes são:
Na FIPEN, o controle da execução do calendário escolar é:

Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Missão e o PDI
Missão e o PDI
Missão e o PDI
Missão e o PDI
Missão e o PDI
Missão e o PDI
Missão e o PDI
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LISTA DE PERGUNTAS A SEREM FEITAS AOS ALUNOS
O conhecimento que tenho da missão da FIPEN pode ser classificado como:
O conjunto das disciplinas oferecidas no curso contribui para que eu venha a ser
um profissional:
O curso corresponde às minhas expectativas de modo:
O meu desempenho nos trabalhos em grupo é:
O prazo que o coordenador leva para resolver os problemas que surgem é:
Os procedimentos para tomada de decisão são:

DIMENSÃO
Missão e o PDI
Missão e o PDI
Missão e o PDI
Missão e o PDI
Organização e
Gestão
Organização e
Gestão

As ações de inclusão de estudantes em situação econômica desfavorecida da
Resp Social
FIPEN são:
As relações da faculdade com o setor público, produtivo, mercado de trabalho e
Resp Social
com instituições sociais, culturais e educativas são:
O acesso, na FIPEN, de portadores de necessidades especiais é:
Resp Social
A minha regularidade no pagamento das mensalidades da faculdade é:
Sustent. Financeira
A quantidade de alunos da fipen é:
Sustent. Financeira
Na FIPEN, as práticas que estimulam o apoio ao estudante são:
O modo como a FIPEN me assiste na condução do meu trabalho acadêmico
Atendimento
(p.ex.: orientação no planejamento da disciplina, no processo de avaliação dos
discentes, na condução de projetos interdisciplinares e outros) é:
Comunicação
A comunicação da FIPEN é comprometida com a sua missão de modo:
Comunicação
A comunicação entre os membros da instituição é:
Comunicação
A comunicação externa da FIPEN é:
Comunicação
A comunicação interna da FIPEN é :
Comunicação
A divulgação do planejamento geral das atividades da FIPEN é:
Comunicação
A divulgação do regimento informando sobre procedimentos na FIPEN é:
Comunicação
A imagem pública da FIPEN nos meios de comunicação social é:
Classifico o meu conhecimento sobre os procedimentos institucionais (regimentos;
Comunicação
organogramas da hierarquia funcional, a dinâmica de funcionamento da
faculdade; normas acadêmicas e outros) como:
Comunicação
Na FIPEN, o modo como a Secretaria tem informações atualizadas é:
Os procedimentos de recepção de sugestões e procedimentos de resposta da
Comunicação
FIPEN são:
A minha participação nos encontros promovidos pela FIPEN para discutir o
Ensino
currículo do curso é:
Ensino
A publicação, pelos professores, em periódicos e/ou congressos é:
As atividades complementares de ensino, pesquisa e extensão na FIPEN são:
Ensino
As diretrizes formais da FIPEN estimulando o corpo docente a utilizar processos
Ensino
participativos de construção do conhecimento são:
Classifico o meu conhecimento sobre o perfil esperado dos concluintes da
Ensino
instituição como:
Classifico o meu conhecimento sobre os mecanismos de atualização curricular
Ensino
usados pela FIPEN como:
Na FIPEN, as práticas estimuladoras das inovações didático-pedagógicas e o uso
Ensino
de novas tecnologias no ensino são:
Ensino
Na FIPEN, as práticas que estimulam a melhoria do ensino são:
O apoio (ajuda de custo para eventos) que a FIPEN me dá para participar de
Ensino
eventos científicos (congressos, encontros, seminários e outros) é:
O currículo e programa da minha disciplina respondem ao perfil do egresso de
Ensino
modo:
Infraestrutura
A adequação do laboratório de informática ao número de estudantes é:
Infraestrutura
A adequação do laboratório de informática às necessidades das disciplinas é:
Infraestrutura
A adequação dos periódicos que há na biblioteca às disciplinas ministradas é:
Infraestrutura
A atuação do coordenador é:
Infraestrutura
A atualização do acervo de livros e periódicos na biblioteca é:
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LISTA DE PERGUNTAS A SEREM FEITAS AOS ALUNOS
A conservação dos alimentos na cantina é:
A cortesia dos profissionais da biblioteca é:
A cortesia no atendimento da Secretaria é:
A disponibilidade da bibliografia básica na biblioteca é:
A disponibilidade do coordenador em atender aos professores é:
A disponibilidade dos softwares às necessidades das disciplinas é:
A disposição da sala de aula é:
A disposição do coordenador para resolver problemas pedagógicos e
acadêmicos é:
A divulgação que a FIPEN faz dos procedimentos para adquirir os recursos
necessários à biblioteca é:
A especialização dos profissionais da biblioteca é:
A existência dos principais periódicos e revistas especializadas na biblioteca é:
A higiene das instalações da cantina é:
A higiene dos sanitários é:
A iluminação na sala de aula é:
A limpeza na sala de aulas é:
A localização da Secretaria é:
A organização geral da biblioteca é:
A política de uso do laboratório de informática é:
A pontualidade na entrega dos trabalhos pelos funcionários da Secretaria é:
A qualidade das cópias tiradas no setor de xérox da FIPEN é:
A qualidade dos recursos audiovisuais é:
A quantidade de funcionários para fazer a segurança do período noturno é:
A quantidade dos recursos audiovisuais é:
A segurança contra incêndio na sala de aula é:
A variedade dos produtos da cantina é:
A ventilação na sala de aula é:
As instalações da Secretaria são:
As tecnologias utilizadas na FIPEN no processo de ensino-aprendizagem são:
Na FIPEN, a prestação dos serviços da Secretaria é:
O mobiliário da sala de aula é:
Os preços praticados pela cantina são:
Os preços praticados pelo setor de xérox são:
Os serviços prestados pelo monitor do curso são:
Sempre que preciso da Secretaria da FIPEN sou atendido de modo:
A coerência entre a concretização das práticas pedagógicas com os objetivos
centrais da instituição é:
A coerência entre as ações da instituição e seus propósitos formulados no PDI é:
Classifico o meu conhecimento sobre o perfil esperado dos ingressantes na
instituição como:
Meu conhecimento sobre as finalidades e compromissos da FIPEN explicitados
nos documentos oficiais é:
Na FIPEN, as práticas que estimulam a interdisciplinaridade são:
Na FIPEN, o controle da execução do calendário escolar é:
O conhecimento que tenho da missão da FIPEN pode ser classificado como:
O modo como a FIPEN explicita nos documentos oficiais suas finalidades,
objetivos e compromissos é:
A coerência dos objetivos e projetos da FIPEN com a sua estrutura organizacional
oficial e real é:
O prazo que o coordenador leva para resolver os problemas que surgem é:
Os procedimentos de tomada de decisão na FIPEN são:
As políticas de plano de carreiras, desenvolvimento profissional e melhoria da
qualidade vida dos docentes na FIPEN são:

DIMENSÃO
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Missão e o PDI
Missão e o PDI
Missão e o PDI
Missão e o PDI
Missão e o PDI
Missão e o PDI
Missão e o PDI
Missão e o PDI
Organização
Organização
Organização
Políticas de
Pessoal
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LISTA DAS PERGUNTAS A SEREM FEITAS AOS PROFESSORES
Na FIPEN, a promoção da capacitação e atualização dos docentes é:
O clima de trabalho na FIPEN é:
O conhecimento dos funcionários da Secretaria para as atividades que
desempenham é:
A incorporação de melhoria contínua no planejamento da FIPEN é:
A participação da comunidade acadêmica no processo desta avaliação tem
sido:
No decorrer do processo desta avaliação, as condições para que ela ocorresse
foram:
O consenso entre os membros da comunidade acadêmica sobre os objetivos do
processo desta avaliação tem sido:
O meu comprometimento com os resultados desta avaliação é:
Os procedimentos de avaliação das atividades educativas são:
As ações promovidas pela FIPEN que evidenciam a atenção a setores sociais
excluídos são:
As ações promovidas pela FIPEN que evidenciam a promoção da cidadania são:
O acesso, na FIPEN, de portadores de necessidades especiais é:
Percebo que a sustentabilidade financeira da FIPEN é:
A quantidade de alunos vem crescendo de modo:
LISTAGEM DAS PERGUNTAS A SEREM FEITAS AO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
A divulgação do regimento informando sobre procedimentos na FIPEN é:
A imagem pública da FIPEN nos meios de comunicação social é:
As estratégias e a qualidade da comunicação interna e externa da FIPEN são:
Na FIPEN, o modo como a Secretaria tem informações atualizadas é:
A comunicação entre os membros da instituição é:
A comunicação externa da FIPEN é:
A comunicação interna da FIPEN é :
Os procedimentos de recepção de sugestões e procedimentos de resposta da
FIPEN são:
A adequação das instalações da Secretaria às suas finalidades é:
A cortesia dos profissionais da biblioteca é:
A cortesia no atendimento do monitor do curso é:
A cortesia no atendimento dos funcionários da cantina é:
A cortesia no atendimento dos funcionários da segurança é:
A cortesia no atendimento no setor de xérox é:
A higiene das instalações da cantina é:
A higiene dos sanitários é:
A localização da Secretaria é:
A manutenção das instalações/Infraestrutura da FIPEN é:
A qualidade das cópias tiradas no setor de xérox da FIPEN é:
A qualidade dos produtos da cantina é:
A qualidade dos serviços de limpeza é:
A qualidade dos serviços dos funcionários da segurança é:
A quantidade de funcionários para fazer a segurança do período noturno é:
A quantidade de pessoas para atendimento no setor de xérox é:
A variedade dos produtos da cantina é:
O estado de conservação dos microcomputadores da Secretaria é:

DIMENSÃO
Políticas de
Pessoal
Políticas de
Pessoal
Políticas de
Pessoal
Planejamento e
Avaliação
Planejamento e
Avaliação
Planejamento e
Avaliação
Planejamento e
Avaliação
Planejamento e
Avaliação
Planejamento e
Avaliação
Responsabilidade
Responsabilidade
Responsabilidade
Sustentabilidade
financeira
Sustentabilidade
financeira
DIMENSÃO
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura

8

LISTAGEM DAS PERGUNTAS A SEREM FEITAS AO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
O relacionamento do coordenador com os funcionários técnico-administrativos
é:
O relacionamento dos professores com os funcionários da Secretaria é:
Os locais de convívio disponíveis na FIPEN aos funcionários técnico-administrativos
são:
Os preços praticados pela cantina são:
Os preços praticados pelo setor de cópias reprográficas são:
A conservação dos alimentos na cantina é:
Os serviços prestados pelos funcionários da cantina são:
O conhecimento que tenho da missão da FIPEN (Missão = valorizar a pessoa
humana compreendida em sua totalidade) pode ser classificado como:
O prazo que o coordenador leva para resolver os problemas que surgem é:
Os procedimentos de tomada de decisão na FIPEN são:
As políticas de plano de carreiras, desenvolvimento profissional e melhoria da
qualidade dos técnicos-administrativos na FIPEN são:
Na FIPEN, a promoção da capacitação e atualização dos
técnicosadministrativos é:
O clima de trabalho na FIPEN é:
A divulgação do planejamento geral das atividades da FIPEN é:
A incorporação de melhoria contínua no planejamento da FIPEN é:
A participação da comunidade acadêmica no processo de auto-avaliação foi:
A concordância entre os membros da comunidade acadêmica, a respeito da
metodologia utilizada nessa avaliação, tem sido:
No decorrer do processo dessa avaliação, as condições para que ela ocorresse
foram:
O meu comprometimento com os resultados dessa avaliação é:
O meu envolvimento com essa avaliação é:
As ações promovidas pela FIPEN que evidenciam a promoção da cidadania
são:
As políticas de inclusão de estudantes em situação econômica desfavorecida da
FIPEN (PROUNI, Bolsas/Descontos na mensalidade) são:
O acesso, na FIPEN, de portadores de necessidades especiais é:
O envolvimento da FIPEN com a comunidade é:
A regularidade no pagamento dos salários na FIPEN é:
Percebo que a sustentabilidade financeira da FIPEN é:

DIMENSÃO
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Missão
Organização
Organização
Pessoas
Pessoas
Pessoas
Planejamento e
avaliação
Planejamento e
Avaliação
Planejamento e
Avaliação
Planejamento e
avaliação
Planejamento e
avaliação
Planejamento e
avaliação
Planejamento e
avaliação
Responsabilidade
Responsabilidade
Responsabilidade
Responsabilidade
Sustentabilidade
Sustentabilidade

Inspirada nesse catálogo, anualmente, a CPA introduz melhorias no
processo e seleciona as afirmativas que devem fazer parte da autoavaliação
do ciclo em evidência.
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A1 - PROCESSO AVALIATIVO 2015-2016
O processo avaliativo de 2015-2016 seguiu o padrão abaixo:
DIMENSÕES
Missão e o PDI

Políticas de
Ensino e Normas

AFIRMATIVAS
O conhecimento que tenho da missão da FIPEN (Missão = valorizar a
pessoa humana compreendida em sua totalidade) pode ser classificado
como:
As práticas que estimulam a melhoria do ensino são:
O currículo e programa das disciplinas correspondem às demandas de
mercado de modo:
Os diferenciais presentes nos diversos cursos são:

Responsabilidade
Social
Comunicação
com sociedade

As políticas de inclusão de estudantes em situação econômica
desfavorecida da FIPEN (PROUNI, Bolsas/Descontos na mensalidade) são:
A imagem pública da FIPEN nos meios de comunicação social é:

Políticas de
Pessoal

As políticas de plano de carreiras, desenvolvimento profissional e melhoria
da qualidade dos técnicos-administrativos na FIPEN são:
Na FIPEN, a promoção da capacitação e atualização dos técnicosadministrativos é:
O clima de trabalho na FIPEN é:
O prazo que o coordenador leva para resolver os problemas que surgem é:
Os procedimentos de tomada de decisão na FIPEN são:
A adequação das instalações da Secretaria às suas finalidades é:
A cortesia no atendimento do monitor do curso é:
A cortesia no atendimento dos funcionários da cantina é:
A cortesia no atendimento dos funcionários da segurança é:
A cortesia no atendimento no setor de cópias reprográficas é:
A higiene das instalações da cantina é:
A higiene dos sanitários é:
A localização da Secretaria é:
As práticas que estimulam o apoio ao estudante como Mentoring, Revisão
de matemática e estatística, Oficina de redação, plantões, entre outros,
são:
A forma como a FIPEN assiste aos discentes na condução dos trabalhos
acadêmicos é:
A divulgação do planejamento geral das atividades da FIPEN é:
A incorporação de melhoria contínua no planejamento da FIPEN é
A participação da comunidade acadêmica no processo de avaliação é:
Percebo que a sustentabilidade financeira da fipen é:

Organização e
Gestão
Infraestrutura

Planejamento e
Atendimento

Planejamento e
Avaliação
Sustentabilidade
Financeira

Os resumos que serão apresentados a seguir são resultantes das atividades
programadas para o ciclo 2015-2016. Os gráficos constituem-se na média das
respostas das questões quantitativas, elaboradas por dimensão, na óptica dos
discentes, técnico-administrativos e docentes. As análises são resultantes dos
instrumentos:
a) Quantitativos, na óptica dos Discentes, Docentes e TécnicoAdministrativos, sendo utilizados os conceitos:
A ou 5
Excelente

B ou 4
Bom

C ou 3
Satisfatório

D ou 2
Regular

E ou 1
Péssimo
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b) Qualitativos, na óptica dos Gestores;
c) Fórum, com a participação dos Discentes, Docentes, TécnicoAdministrativos e Gestores;
d) Análise documental;
e) Análise dos resultados das avaliações externas, como ENADE,
Avaliação de Curso, Avaliação Institucional e outras.
f) Reuniões dos órgãos colegiados
g) Avaliação do egresso.
No relatório são apresentados os seguintes aspectos:
a) Gráficos com as sínteses dos resultados por dimensão;
b) Potencialidades;
c) Fragilidades;
d) Recomendações.
Observa-se que estes resultados representam a síntese dos aspectos gerais,
sendo que há discussões e recomendações por curso e por área.
A partir do próximo ciclo avaliativo serão abertos espaços para que a
comunidade acadêmica possa fazer comentários. Essa inovação permitirá a
integração entre a avaliação quantitativa e qualitativa.
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DIMENSÕES
1.A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL.
a) Gráfico
Gráfico 1 – A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional

Fonte: CPA - FIPEN

b) Potencialidades
 O modo como a FIPEN explicita nos documentos oficiais, suas finalidades,
objetivos e compromissos;
 A exposição e divulgação da missão da instituição.
 A forma como a Instituição aplica a sua política institucional em todos os
cursos e nos projetos sociais.
c) Fragilidades
 Não foram encontradas fragilidades.
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2.A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A EXTENSÃO
E AS RESPECTIVAS NORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUÍDOS OS
PROCEDIMENTOS PARA ESTÍMULO À PRODUÇÃO ACADÊMICA, AS BOLSAS DE
PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES.
a) Gráfico
Gráfico 2 – A Política para o Ensino

Fonte: CPA - FIPEN

b) Potencialidades
 As práticas que estimulam a melhoria do ensino;
 O currículo e programa das disciplinas que respondem aos perfis dos
egressos.
 Os diferenciais presentes nos diversos cursos.
 A oferta de aulas de inglês e de metodologias diferenciadas.
c) Fragilidades
 Estímulo aos discentes na realização das atividades de iniciação
científica.
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3.A
RESPONSABILIDADE
SOCIAL
DA
INSTITUIÇÃO,
CONSIDERADA
ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À SUA CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO À
INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL, À DEFESA
DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO
PATRIMÔNIO CULTURAL.
a) Gráfico
Gráfico 3 – A Responsabilidade Social

Fonte: CPA - FIPEN

b) Potencialidades
 As ações promovidas pela FIPEN que evidenciam a atenção a setores
sociais excluídos e a promoção da cidadania;
 O acesso de portadores de necessidades especiais.
c) Fragilidades
 Não ocorrem indicações.
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4.A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
a) Gráfico
Gráfico 4 – A Comunicação com a Sociedade

Fonte: CPA – FIPEN

b) Potencialidades
 Os procedimentos de recepção de sugestões e procedimentos de
resposta da instituição
 A atualização das informações fornecidas pela Secretaria;
 A imagem pública da FIPEN nos meios de comunicação social.
c) Fragilidades
 Não ocorreram indicações.

15

5.AS POLÍTICAS DE PESSOAL, DE CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E CORPO
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO.
a) Gráfico
Gráfico 5 – A Política de Pessoal

Política de Pessoal
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Docente

A
48%

B
37%

D
2%

E
5%

3%

0%

Não se aplica

Discente
Corpo técnico
administrativo

C
8%

23%

53%

20%

Fonte: CPA - FIPEN

b) Potencialidades
 A promoção da capacitação e atualização dos docentes;
 O clima de trabalho na FIPEN;
 O conhecimento, a formação e a experiência dos funcionários da
Secretaria para as atividades que desempenham.
 As políticas de plano de carreiras, desenvolvimento profissional e melhoria
da qualidade dos técnico-administrativos na FIPEN.
c) Fragilidades
 Com a proposta de crescimento institucional, será necessário o
crescimento do quadro administrativo.
6.ORGANIZAÇÃO
E
GESTÃO
DA
INSTITUIÇÃO,
ESPECIALMENTE
O
FUNCIONAMENTO
E
REPRESENTATIVIDADE
DOS
COLEGIADOS,
SUA
INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA NA RELAÇÃO COM A MANTENEDORA, E A
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PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA NOS
PROCESSOS DECISÓRIOS.
a) Gráfico
Gráfico 6 – A Organização e Gestão da Instituição

Fonte: CPA - FIPEN

b) Potencialidades
 A coerência dos objetivos e projetos da FIPEN com a sua estrutura
organizacional;
 O prazo que a coordenação para solução dos problemas existentes;
 Os procedimentos de tomada de decisão.
 A formalidade, regularidade, funcionalidade e autonomia dos órgãos
colegiados.
c) Fragilidades
 Não ocorreram indicações.

7.INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA,
BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
a) Gráfico
17

Gráfico – 7 – A Infraestrutura Física

Fonte: CPA - FIPEN

b) Potencialidades
 As tecnologias utilizadas na FIPEN no processo de ensino-aprendizagem;
 Os recursos audiovisuais e estrutura de sala de aula.
 A instituição realizou vários investimentos, inclusive adaptando a
instituição em vários aspectos que possibilitou acessibilidade.
 A biblioteca tem muitos livros e atendimento excelente.
c) Fragilidades
 A localização da secretaria.
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8.PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO AOS
PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL.
a) Gráfico
Gráfico 8 – Planejamento e Avaliação

Fonte: CPA - FIPEN

b) Potencialidades
 Os procedimentos de avaliação das atividades educativas;
 O comprometimento de docentes, discentes e funcionários com os
resultados da avaliação institucional.
c) Fragilidades
 Não ocorreram indicações.
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9.POLÍTICAS DE ATENDIMENTO.
a) Gráfico
Gráfico 9 - Política de Atendimento

Não se aplica
Fonte: CPA - FIPEN

b) Potencialidades
 Práticas que estimulam o apoio ao estudante como Mentoring, Revisão
de matemática e estatística, Oficina de redação, plantões, entre outros.
 Forma como a FIPEN assiste aos discentes na condução do trabalho
acadêmico como orientação no planejamento da disciplina, em suas
avaliações, na condução de projetos interdisciplinares e outros.
 Proximidade da direção, coordenação, secretaria e tesouraria para o
atendimento discente.
c) Fragilidades
 Não ocorreram indicações.
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10.SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL
DA CONTINUIDADE DOS COMPROMISSOS NA OFERTA DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR.
a) Gráfico
Gráfico 10 – Sustentabilidade Financeira

Fonte: CPA - FIPEN

b) Potencialidades
 Não indicados.
c) Fragilidades
 O grupo de docentes destaca os aspectos financeiros por analisar de
forma isolada a Fipen, porém, a mantida é sustentada por um sólido
grupo educacional de Osasco e região denominado Fase Educação e
Cultura Ltda.
A 1.1. MELHORIAS REALIZADAS POR DIMENSÃO
Dimensão 1: A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)


Elaboração de uma nova versão estruturada nas 10 dimensões, relativa ao
período anterior.
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Elaboração de texto que demonstre a relação existente do PDI com as
avaliações internas e externas.



Revisão de todas as formas de documentar as ações institucionais e os
processos de melhoria.
Dimensão 2:

A política para o ensino (graduação e pós-graduação), a

pesquisa, a extensão e as respectivas normas de operacionalização, incluídos
os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa,
de monitoria e demais modalidades


Revisão das metas de ensino e atividades extensionistas para o período de 2014
a 2018.



Rever o PDI, de forma a manter apenas os aspectos centrais do texto do PPI.



Formalização das atividades de recuperação de conteúdo, integração e
desenvolvimento do discente e projetos de pesquisa e extensão, nos Projetos
Pedagógicos dos Cursos. Isto ocorria antes do processo avaliativo, mas foi
revisto.



Ampliação da Revista Científica Hermes, com o início da internacionalização e
solicitação da inclusão no Redalyc. No período a Revista obteve também novas
inclusões em bibliotecas internacionais, indexadores e diretórios como: JIF
(JournalImpactFactor), Diadorim, Sherpa/Romeo, SEER (Sistema eletrônico de
editoração de revistas), Academic Journals Database e outros. A URL da Revista
é: http://www.fipen.edu.br/hermes1/index.php/hermes1.



Formalização no PDI das atividades práticas da IES, pois, conforme cita o
Relatório de Avaliação Reformado pela CTAA todas as atividades praticadas
pela IES complementam um ensino de qualidade, sendo citadas:atividades
complementares, “mentoring”, TCC, Oficinas profissionalizantes, Projetos de
Pesquisa e Plantão de Ensino.



Formalização de atividades do plano de Ensino no PDI,que,conforme destaca o
Relatório de Avaliação Reformado pela CTAA,tem por finalidade recuperar
conteúdos

não

dominados

pelos

graduandos

em

Língua

Portuguesa,

Matemática e outras áreas, com o objetivo de oferecer um ensino de alta
qualidade.

22

Dimensão 3: Responsabilidade social da instituição


Revisão das metas de responsabilidade social e de bolsas de estudo no PDI.



Elencar as ações de responsabilidade social para melhorar a gestão.



Segregação das ações referentes à faculdade e ao Colégio.



Aprimoramento

dos

instrumentos

de

documentação

das

políticas

de

responsabilidade social.
Dimensão 4: A comunicação com a sociedade


Elaboração do Relato de Institucional.



Intensificação das políticas de comunicação interna e externa.



Melhoramento dos controles internos de acompanhamento da ouvidoria.



Aumento da velocidade de internet para uso dos alunos, para funcionários
técnico-administrativos e para os docentes.



Reformulação do site da instituição propondo nova identidade visual e novo
layout,



Melhoria da área de acesso ao aluno e reorganização dos conteúdos
organizados em menus para facilitar a navegação do usuário externo.



Melhoria contínua da Revista Científica Hermes, inclusive ampliando o seu
número de bibliotecas cadastradas no mundo que possuem a revista e o
número de diretórios.
Dimensão 5: Políticas de Pessoal



Aprimoramento do plano de cargos e salários que contempla todos os grupos
ocupacionais técnico-administrativo da IES. Cada grupo ocupacional é
subdivido em faixas salariais. O plano estipula os salários de admissão,
promoções, reclassificações e atualizações dos salários.



Aperfeiçoamento ao Plano de Carreira dos técnico-administrativos, sendo que
todos os cargos administrativos foram enquadrados nas respectivas faixas
salariais.



Implantação das promoções verticais e horizontais levando em consideração o
tempo de casa e o mérito do colaborador.



Regulamentação

e

formalização

da

avaliação

de

desempenho

do

colaborador. por meio de instrumento que é aplicado anualmente. O gestor de
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cada área responde o questionário de avaliação de desempenho de cada
colaborador subordinado. Atualmente, também, já ocorre a avaliação na
óptica de alunos, docentes e dos próprios técnicos-administrativos.


Melhor formalização das políticas de treinamento.
Dimensão

6:

Organização

e

gestão

da

instituição,

especialmente

o

funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e
autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da
comunidade universitária nos processos decisórios


Criação de banco de dados sobre o egresso com objetivo de acompanhar o
seu desenvolvimento profissional.



Revisão dos órgãos colegiados e dos instrumentos de acompanhamento e
controle.



Maior formalização da documentação relativa aos órgãos colegiados.



Inclusão de representantes discentes nos órgãos colegiados.
Dimensão 7: Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa,
biblioteca, recursos de informação e comunicação.



Compra de elevador para o prédio central da IES, para pessoas com
deficiência, permitindo melhor acessibilidade aos 4 andares que envolvem as
salas de aula, laboratórios de informática e secretaria.



Sinalização para separar o acervo da faculdade e do colégio.



Melhoria de conectividade à internet: expansão da rede Wi-Fi.



Reforma nos banheiros e outras instalações.



Reforma de salas das salas de aula com alteração do layout para melhorar
instalações e os equipamentos de multimídia.
Dimensão 8: Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos
processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional:



Implantação da avaliação do técnico-adminstrativo.



Maior formalização da utilização das avaliações internas e externas (avaliação
de curso, avaliação de recredenciamento, ENADE, IGC e outros) para a
melhoria contínua.
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Dimensão 9: Políticas de atendimento aos discentes.


Maior utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação nos cursos de
graduação e pós-graduação, destacando-se a ferramenta de educação a
distância (moodle) para apoio no ensino presencial.
Dimensão 10: Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.



Ampliação dos convênios para oferta de cursos.
Requisitos legais
Ações de melhoria realizadas para a dimensão:



Conforme citado para a dimensão 7: Compra de elevador para o prédio
central da IES, para pessoas com deficiência, permitindo melhor acessibilidade
aos 4 andares que envolvem as salas de aula, laboratórios de informática e
secretaria.



Revisão

da

política

de

acessibilidade,

considerando

aspectos

físicos,

pedagógicos e atitudinais.


Reforma nos banheiros para melhor acessibilidade.
A2 - PROCESSO AVALIATIVO 2016-2017
O processo avaliativo de 2016-2017, cujos formulários de avaliação foram
preenchidos por alunos e professores no Google docs., e em papel pelo corpo
técnico-administrativo, utilizou os mesmos conceitos dos ciclos passados e
seguiu o padrão de afirmativas descritas abaixo:
DIMENSÕES
Missão e o PDI

Políticas de Ensino
e Normas
Responsabilidade
Social
Comunicação
com sociedade

AFIRMATIVAS
Como você avalia o alinhamento entre as práticas da instituição
e os propósitos formulados no PDI?
Como você avalia o perfil esperado dos egressos?
Como você avalia a sua participação na revisão dos conteúdos
das suas disciplinas?
Como você avalia a política de auxílio da fipen para
apresentação de trabalhos em eventos externos?
Como você avalia a postura dos seus colegas em sala de aula?
Como você avalia a adequação dos espaços da fipen para
receber estudantes com deficiência?
Como você avalia a comunicação entre a faculdade e você?
Como você avalia as informações transmitidas pelos documentos
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Políticas de
Pessoal

Organização e
Gestão

Infraestrutura

Planejamento e
Atendimento

formais da Fipen, como manuais, regulamentos e outros?
Como você avalia os meios (SMS, e-mails, murais, secretaria,
regimento, manual dos alunos) de comunicação entre a
faculdade e você?
Como você avalia a clareza das informações transmitidas pela
fipen?
Como você avalia a atualização das informações transmitidas?
Como você avalia a sua qualificação profissional?
Como você avalia os cursos de aperfeiçoamento profissional
oferecidos pela instituição?
Como você avalia a sua experiência profissional?
Como você avalia seu grau de satisfação com as suas condições
de trabalho?
Como você avalia o apoio que recebe para a execução das
suas tarefas?
Como você avalia o plano de benefícios (convênio médico,
cesta básica e outros) oferecidos pela Instituição?
Como você avalia a forma como seu desempenho no trabalho é
avaliado?
Como você avalia o seu relacionamento pessoal com os colegas
de trabalho?
Como você avalia os cursos de capacitação docente na fipen?
Como você avalia a utilização da Curva de Maturidade para
medir a sua produtividade?
Como você avalia os processos de tomada de decisões da
fipen?
Como você avalia a participação dos docentes nos órgãos
colegiados?
Como você avalia os serviços da Biblioteca?
Como você avalia os recursos de multimídia das salas de aula?
Como você avalia o Laboratório de Informática?
Como você avalia as salas de aula da fipen?
Como você avalia os serviços de Secretaria da fipen?
Como você avalia a atuação dos coordenadores da fipen?
Como você avalia os serviços da cantina?
Como você avalia os banheiros da faculdade?
Como você avalia recursos multimídia instalados nas salas de
aula?
Como você avalia o Laboratório de Informática?
Como você avalia os espaços para estudo (pátio aberto e
outros)?
Como você avalia as salas de aula da fipen?
Como você avalia os serviços de Secretaria da fipen?
Como você avalia a atuação dos coordenadores?
Como você avalia a atuação dos monitores?
Como você avalia o espaço da Biblioteca?
Como você avalia os locais de convívio disponíveis para você e
seus colegas?
Como você avalia as instalações de um modo geral da fipen?
Como você avalia o seu envolvimento com o mentoring?
Como você avalia os mecanismos de apoio acadêmico
(mentoring, plantões, oficina de redação, revisão de
matemática) disponibilizados pela fipen para dirimir suas
dificuldades acadêmicas e pessoais?
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Planejamento e
Avaliação

Sustentabilidade
Financeira

Como você avalia o seu conhecimento sobre seus direitos e
deveres na fipen?
Como você avalia a possibilidade de fazer intercâmbio com
instituições do exterior via parceria feita pela fipen?
Como você avalia o seu interesse em participar desta avaliação?
Como você avalia as melhorias produzidas na instituição por
causa das avaliações anuais?
Como você avalia o seu conhecimento sobre a divulgação dos
resultados da avaliação da instituição feita no ano passado?
Como você avalia as melhorias produzidas na fipen (instalação
do elevador, ar condicionado nas salas de aula, Datashow nas
salas de aula, modernização do laboratório de informática,
mudança de espaço da biblioteca, mudança da Secretaria e
coordenação)?
Como você avalia a regularidade no pagamento dos seus
salários?
Como você avalia o crescimento do número de alunos na
faculdade?

Para a tabulação dos dados quantitativos, na óptica dos Discentes,
Docentes e Técnico-Administrativos, foram utilizados os conceitos:

A ou 5
Excelente

B ou 4
Bom

C ou 3
Satisfatório

D ou 2
Regular

E ou 1
Péssimo

Considerando que o conceito E não foi atribuído às dimensões pela
comunidade acadêmica, os gráficos seguintes apontam os resultados sem esse
pilar.
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Os gráficos com as Afirmativas individuais serão apresentados a seguir.

Óptica Geral – Missão e PDI

Óptica geral – Políticas de Ensino e Normas

Óptica dos alunos – Responsabilidade Social
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Óptica geral – Comunicação com a Sociedade

Óptica geral – Polícia de Pessoal

Óptica geral – Polícia de Pessoal (continuação)
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Óptica geral – Infraestrutura

Óptica do aluno – Infraestrutura

Óptica do aluno – Infraestrutura
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Óptica do aluno – Planejamento e Atendimento

Óptica geral – Planejamento e Avaliação

Os gráficos gerais apresentados a seguir representam as médias das
respostas das questões quantitativas, elaboradas por dimensão, na óptica dos
discentes, técnico-administrativos e docentes. Na sequência, serão expostas as
avaliações dos alunos, professores e corpo técnico-administrativo, por aspecto
avaliado, exibindo os dados quantitativos e a síntese dos dados qualitativos.
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DIMENSÕES
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AVALIAÇÃO DOS ALUNOS
Dos 134 alunos, 67% do total, que responderam à pesquisa, 34% avaliaram
a IES como EXCELENTE; 45% como BOA; 13% como SATISFATÓRIA e 8% como
REGULAR. O gráfico abaixo apresenta os dados quantitativos.

Sobre os meios de comunicação utilizados pela faculdade, 75% dos alunos
avaliaram como BONS e EXCELENTES. Na avaliação qualitativa, 4% se
manifestaram da forma seguinte: São fundamentais e realmente funcionam em
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nossa faculdade. São bons, pois sempre eles respondem os emails, enviam
arquivos de apoio entre outros.
Para 73% dos alunos, a clareza das informações é avaliada como BOA e
EXCELENTE e na avaliação qualitativa, 8% se manifestaram da forma seguinte: O
método de ensino é excelente.
No que tange à atualização das informações transmitidas, 73% avaliaram como
BOA e EXCELENTE. Na avaliação qualitativa, 2% se manifestaram da forma
seguinte: Nesta parte a faculdade zela muito e é perceptível.
Quanto aos serviços da cantina, 63% dos alunos avaliaram como BONS E
EXCELENTES. Na avaliação qualitativa, 18% se manifestaram da forma seguinte:
O serviço ótimo, mas preços são altos
Para 86% dos alunos avaliam os banheiros da faculdade como BONS e
EXCELENTES. Na avaliação qualitativa, 11% se manifestaram da forma seguinte:
Os banheiros são bons e estão sempre limpos.
Para 87% dos alunos respondentes, os recursos de multimídia instalados nas salas
de aula foram avaliados como BONS e EXCELENTES. Na avaliação qualitativa,
7% se manifestaram da forma seguinte: Sempre funcionam sem nenhum
problema; A sala é bem equiparada; São ótimos, nos ajudam bastante;
Para 91% dos respondentes, o Laboratório de Informática é BOM e EXCELENTE.
Na avaliação qualitativa, 8% se manifestaram da forma seguinte: Precisa
melhorar as cadeiras.
Para 87% dos respondentes, os espaços para estudo são considerados BONS e
EXCELENTES. Na avaliação qualitativa, 3% se manifestaram da forma seguinte:
Tem mais não é usado; Muito bom ter um local para estudos, além da sala de
aula, para poder fazer reuniões, estudar com mais tranquilidade, etc; Poderia
ter mesa de ping pong no pátio para jogar nos horários vagos.
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As salas de aula, para 87% dos respondentes, são BOAS e EXCELENTES. Na
avaliação qualitativa, 5% se manifestaram da forma seguinte: As cadeiras
poderiam ser mais confortáveis.
Os serviços de Secretaria foram avaliados como BONS e EXCELENTES para 87%
dos respondentes. Na avaliação qualitativa, 6% se manifestaram assim: Sempre
resolvem meus problemas, e os e-mails são respondidos rapidamente, o telefone
também é um ótimo atendimento.
As atuações dos coordenadores foram avaliadas, para 84%, BONS e
EXCELENTES. Na avaliação qualitativa, 5% se manifestaram assim: Deveríamos
ter avaliação de professores.
A atuação dos monitores, para 98% dos alunos, é BOA e EXCELENTE. Na
avaliação qualitativa, 6% se manifestaram assim: São os melhores monitores do
mundo; Sempre alegres, bem humorados, adoro eles!; Estão sempre por perto e
dispostos a ajudar; Trabalham muito bem, auxiliam bastante e são muito
educados.
Para 88% dos respondentes avaliam o espaço da Biblioteca como BOM e
EXCELENTE. Na avaliação qualitativa, 8% se manifestaram assim: É boa, tanto do
anglo, quanto fipen.
A adequação dos espaços da fipen para receber estudantes com deficiência
foi avaliada para 82% dos respondentes como BONS e EXCELENTES. Na
avaliação qualitativa, 8% se manifestaram disseram que precisa melhorar.
Os locais de convívio disponíveis foram avaliados como BONS e EXCELNTES para
85% dos respondentes. Na avaliação qualitativa, 1% disse que precisa melhorar.
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87% dos respondentes avaliaram as instalações de um modo geral da fipen
como BOAS e EXCELENTES. Na avaliação qualitativa, 2% se manifestaram assim:
Colocar catracas para a segurança dos alunos; Conheço outras instituições
com mais anos no mercado que não possui metade da estrutura da Fipen, o
que hoje é fundamental.
Quanto ao envolvimento dos alunos com o mentoring, 67% avaliaram como
BOM e EXCELENTE. Na avaliação qualitativa, 6% se manifestaram assim: Por falta
de tempo não usei ainda;; Muito capacitado; comecei a fazer o mentoring,
mas tive que parar por falta de tempo para cumprir os horários; Utilizei no curso
de RH, achei de extrema importância. Muito bom.
Os mecanismos de apoio acadêmico (mentoring, plantões, oficina de redação,
revisão de matemática) disponibilizados pela fipen para dirimir dificuldades
acadêmicas e pessoais foram avaliados como BONS e EXCELENTES para 83%
dos respondentes. Na avaliação qualitativa, 4% se manifestaram assim: Sempre
recebi apoio.
78% dos alunos avaliaram o conhecimento sobre direitos e deveres deles na
fipen como BONS e EXCELENTES. Na avaliação qualitativa, 5% se manifestaram
assim: deveriam disponibilizar sites (netflix) para o tempo livre; sou meio
irresponsável sou de esquerda..
A possibilidade de fazer intercâmbio com instituições do exterior via parceria foi
avaliada por 54% como BOA e EXCELENTE. Na avaliação qualitativa, 9% se
manifestaram assim: preço inacessível; não pretendo sair do Brasil nem mesmo
para estudo nosso país é o melhor do mundo. A ideia é ótima, mas o valor dos
pacotes são salgados; A intenção é excelente, porém o preço não é acessível
ao perfil da maioria dos alunos.
90% dos respondentes avaliaram as melhorias produzidas na fipen (instalação
do elevador, ar condicionado nas salas de aula, Datashow nas salas de aula,
modernização do laboratório de informática, mudança de espaço da
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biblioteca, mudança da Secretaria e coordenação) como BOAS E EXCELENTES.
Na avaliação qualitativa, 2% se manifestaram assim: Melhorar sempre é um
aspecto positivo; Desde que tudo funcione.
Indagados sobre o crescimento do número de alunos na faculdade, 77%
responderam BOM E EXCELENTE. Na avaliação qualitativa, 9% se manifestaram
assim: Melhorar a divulgação. Ótimo para os alunos que quando formados
terão reconhecimento e prestígio de ter cursado faculdade em tal instituição;
Para 68% dos respondentes, a postura dos colegas em sala de aula é BOA e
EXCELENTE. Na avaliação qualitativa, 6% se manifestaram assim: Há muitos
alunos que pensam estar no ensino médio;

AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES
Dos 17 professores, 71% do total de docentes, que responderam à
pesquisa, 29% avaliaram a IES como EXCELENTE; 53% como BOA; 15% como
SATISFATÓRIA e 3% como REGULAR. O gráfico abaixo apresenta os dados
quantitativos.

88% dos professores avaliam a comunicação como BOA e EXCELENTE. Na
avaliação qualitativa, 5% se manifestaram da forma seguinte: Penso que alguns
professores não respondem os e-mails da coordenação das oficinas ou tccs.
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100% dos professores avaliam o alinhamento entre as práticas da instituição e os
propósitos formulados no PDI como BOM e EXCELENTE. Não houve manifestação
qualitativa.
82% dos professores avaliam o perfil esperado dos egressos como BOM e
EXCELENTE. Não houve manifestação qualitativa.
53% dos professores avaliam a participação deles na revisão dos conteúdos das
suas disciplinas como BOM e EXCELENTE. Na avaliação qualitativa, 5% se
manifestaram da forma seguinte: Fazemos muitas coisas em casa, talvez
devêssemos usar o tempo da reunião quando há coisas essenciais à escola.
65% dos professores avaliam a política de auxílio da fipen para apresentação
de trabalhos em eventos externos, como BOA; 35% como SATISFATÓRIA. Na
avaliação qualitativa, 5% se manifestaram da forma seguinte: Sei que 2 colegas
tiveram apoio.
83% dos docentes avaliam as informações transmitidas pelos documentos
formais da fipen, como manuais, regulamentos e outros, como BONS e
EXCELENTES. Na avaliação qualitativa, 5% se manifestaram da forma seguinte:
Precisamos ser mais objetivos.
94% dos professores avaliam os serviços da Biblioteca como BONS e EXCELENTES.
Na avaliação qualitativa, 5% se manifestaram da forma seguinte: Sempre
disponível.
100% dos docentes avaliam os recursos de multimídia instalados nas salas de
aula como BONS e EXCELENTES. Não houve manifestação qualitativa.
94% dos professores avaliam o Laboratório de Informática como BOM e
EXCELENTE. Não houve manifestação qualitativa.
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99% dos professores avaliam as salas de aula como BOAS e EXCELENTES. Não
houve manifestação qualitativa.
100% dos docentes avaliam os serviços de Secretaria como BONS e EXCELENTES.
Não houve manifestação qualitativa.
94% dos docentes avaliam a atuação dos coordenadores como BOA e
EXCELENTE. Na avaliação qualitativa, 5% se manifestaram propondo aspectos
como melhorar a acessibilidade do coordenador ou criar discussão e
acompanhamento contínuo dos cursos.
65% dos docentes avaliam os processos de tomada de decisões como BONS e
EXCELENTES. Na avaliação qualitativa, 5% se manifestaram da forma seguinte:
Os combinados são feitos, mas estamos crescendo e alguns deixam de seguir as
regras.
64% dos professores avaliam os cursos de capacitação docente como BONS e
EXCELENTES. Na avaliação qualitativa, 5% se manifestaram da forma seguinte:
Ainda não encontramos uma maneira eficaz. Às vezes muito teórica, às vezes
não contempla a todos.
88% dos docentes avaliam a participação dos docentes nos órgãos colegiados
como sendo BOA e EXCELENTE. Na avaliação qualitativa, 5% se manifestaram
da forma seguinte: Alguns faltam e não ficam sabendo das discussões.
64% dos docentes avaliam a utilização da Curva de Maturidade para medir a
produtividade acadêmica como BOA e EXCELENTE; 36% como SATISFATÓRIA e
REGULAR. Na avaliação qualitativa, 5% se manifestaram da forma seguinte:
Tenho dificuldade para cuidar disso.
100% dos docentes avaliam as melhorias produzidas na instituição por causa
das avaliações anuais como BOAS e EXCELENTES. Não houve manifestação
qualitativa.
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82% dos docentes avaliam o conhecimento sobre a divulgação dos resultados
da avaliação da instituição feita no ano passado como BOA e EXCELENTE. Não
houve manifestação qualitativa.
100% dos professores avaliam a regularidade no pagamento dos seus salários
como BOA e EXCELENTE. Não houve manifestação qualitativa.
AVALIAÇÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Dos 12 profissionais, 86% do total, que responderam à pesquisa, 44% avaliaram a
IES como EXCELENTE; 35% como BOA; 8% como SATISFATÓRIA e 13% como
REGULAR. O gráfico abaixo apresenta os dados quantitativos.

83% dos respondentes avaliam a qualificação profissional deles como BOA e
EXCELENTE. Não houve manifestação qualitativa.
67% dos respondentes avaliam os cursos oferecidos pela instituição para o
aperfeiçoamento deles como BONS e EXCELENTES. Na avaliação qualitativa, 8%
se manifestaram da forma seguinte: Temos poucos cursos de aperfeiçoamento
oferecidos pela Instituição.
83% dos respondentes avaliam a experiência profissional deles como BOA e
EXCELENTE. Não houve manifestação qualitativa.
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83% dos respondentes avaliam as condições de trabalho como BOAS e
EXCELENTES. Não houve manifestação qualitativa.
83% dos profissionais respondentes avaliam a qualificação profissional deles
como BOA e EXCELENTE. Não houve manifestação qualitativa.
83% respondentes avaliam as condições de trabalho como BOAS e EXCELENTES.
Não houve manifestação qualitativa.
83% dos profissionais respondentes avaliam a qualificação profissional deles
como BOA e EXCELENTE. Não houve manifestação qualitativa.
92% dos respondentes avaliam o apoio para execução das tarefas como BOAS
e EXCELENTES. Não houve manifestação qualitativa.
83% dos respondentes avaliam o plano de benefícios oferecidos pela instituição
como BOM e EXCELENTE. Na avaliação qualitativa, 8% se manifestaram da
forma seguinte: Não temos vale alimentação e nem plano de saúde, só o
básico exigido por lei, nada a mais.
75% dos respondentes avaliam o desempenho deles no trabalho como BOM e
EXCELENTE. Na avaliação qualitativa, 8% se manifestaram da forma seguinte:
Não temos avaliação.
75% dos respondentes avaliam o relacionamento pessoal deles com os colegas
de trabalho como BOM e EXCELENTE. Não houve manifestação qualitativa.
83% dos profissionais avaliam o interesse deles em participar da avaliação da IES
como BOA e EXCELENTE. Não houve manifestação qualitativa.
100% dos profissionais avaliam a regularidade no pagamento dos salários como
BOA e EXCELENTE. Não houve manifestação qualitativa.
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AÇÕES DESENCADEADAS
A CPA analisa as manifestações da comunidade acadêmica e, caso
tenha procedência, transforma-as em recomendações para melhoria. Nesse
sentido, foram feitas reuniões com as áreas envolvidas, objetivando a
implementação de ações de melhoria nos aspectos considerados frágeis pela
comunidade acadêmica. As reuniões e providências foram registradas em atas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO
O processo de autoavaliação Institucional está consolidado e é
responsável por destacar alguns aspectos significativos para a instituição,
servindo como instrumento de gestão por parte da Administração.
Observa-se a importância da ferramenta para o desenvolvimento
institucional e de crescimento contínuo, além da participação da comunidade
de forma ativa.
Destaca-se a contínua evolução da instituição e as melhorias, que se
seguiram aos diversos ciclos avaliativos realizados, em função do engajamento
de toda a comunidade acadêmica em prol de uma instituição mais humana e
profissional.
Dentre as melhorias introduzidas no período de abrangência deste
relatório, podem ser destacadas:
a) Introdução de melhoria semestral do Programa de Boas-Vindas dos
Alunos, ocasião em que são divulgados aspectos do Projeto
Pedagógico do Curso, Regimento, Projeto Pedagógico Institucional
e práticas da IES;
b) Expansão da infraestrutura da Instituição;
c) Parceria com o IBS-SP International Business School, que mantém
programas internacionais na área de Administração e Inglês de
Negócios nos Estados Unidos e Europa para alunos e egressos.
d) Atualização permanente da biblioteca e política de incentivo à
leitura;
e) Cursos novos de Graduação e Pós-Graduação;
f) Fortalecimento da Revista Científica Eletrônica Hermes e sua
internacionalização;
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g) Corpo docente qualificado;
h) Curso com diferenciais e metodologia que possibilita a formação
cidadã, crítica e autônoma do indivíduo;
i) Introdução do moodle móbile permitindo que os alunos possam
acessar os conteúdos disponibilizados pelo celular;
j) Incentivo aos alunos para exercerem a monitoria de disciplinas;
k) Envio de projeto ao CNPq para concorrer às cotas de bolsas do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC);
l) Criação do curso de 40h, oferecido a distância para a comunidade,
denominado Dinâmica dos Negócios Internacionais, a ser utilizado
como atividade complementar ou créditos para cursos de pósgraduação oferecidos pela fipen;
m) Incremento na comunicação com alunos, professores e egressos por
meio de mensagens digitais;
n) Acordo de cooperação na área educacional entre o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e a fipen;
o) Apresentação de proposta no processo 260/15, referente ao
chamamento de alunos da Fundação Instituto Tecnológico de
Osasco – FITO – que encerrou as atividades;
p) Participação no Grupo BNI – Business Referral Organisation da
Associação Comercial de Osasco-ACEO;
q) Criação do Convênio Médico;
r) Elaboração dos planos de carreira para

o corpo técnico-

administrativo e docente e envio ao MTb para homologações;
s) Incremento da divulgação da IES;
t) Melhorias no site da IES;
u) Elaboração e divulgação dos anais das Oficinas Profissionalizantes;
v) Introdução de instrumentos de avaliação dos coordenadores as
Oficinas Profissionalizantes e dos TCCs e avaliação dos professores
orientadores;
w) Criação da Comissão de Acolhimento objetivando o combate a
atos discriminatórios de qualquer natureza;
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x) Introdução de novos instrumentos de pesquisa junto aos ingressantes
e egressos;
y) Criação da Comissão Disciplinar;
A avaliação da IES é extensiva aos egressos. Essa avaliação permite
verificar como observam a qualidade do curso e como estão colocados no
mercado de trabalho. Este olhar é fundamental para a melhoria contínua da
FIPEN.
B – AVALIAÇÃO DO EGRESSO
Para a IES, egresso é o estudante que, tendo cumprido todos os requisitos
para obtenção da titulação na área de conhecimento do curso escolhido,
desenvolveu as competências estabelecidas no perfil do egresso, recebeu o
diploma e está apto a entrar e/ou galgar novas posições no mercado de
trabalho.
A política de acompanhamento do egresso, visando avaliar a qualidade
do ensino oferecido e alinhamento dos currículos dos cursos às demandas da
sociedade e do mercado de trabalho, estabelece que sejam realizados estudos
periódicos sobre a situação do egresso. Nesse sentido, os mecanismos para
obtenção do feedback dos egressos, existentes na IES, são os seguintes: a)
avaliação periódica em relação à adequação da formação profissional do exaluno para o mercado de trabalho; b) utilização das opiniões dos egressos para
aperfeiçoamento do processo de formação; c) criação de um cadastro, com
informações atualizadas sobre os egressos a ser aplicado a partir de 2016-1,
conforme formulário abaixo; d) promoção de um relacionamento contínuo
com os egressos.
CADASTRO DO ALUNO EGRESSO
Prezado Egresso da Faculdade Instituto Paulista de Ensino – FIPEN.
Visando mantermos um vínculo contínuo com nossos ex-alunos, para sabermos
dos seus êxitos e dificuldades, e acompanhá-los em suas inserções no mercado
de trabalho, estamos lançando o Cadastro de Egressos.
As informações obtidas nesse cadastro permitirão que melhorias sejam
implantadas em nossos cursos de graduação e pós-graduação a cada ano,
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bem como que esforços sejam direcionados aos projetos de formação
continuada ajustada às necessidades dos nossos egressos.
Manter aberto este canal é uma forma de continuar a relação que
começou nas salas de aula, estimulando o convívio universitário e a troca
permanente de informações entre egressos, alunos e a faculdade.
A aprendizagem é um processo contínuo que não acaba com a
graduação e/ou pós-graduação. Nesse sentido, o preenchimento e a
devolução deste cadastro poderão lhe trazer benefícios, por tratar-se de uma
ferramenta para ajudá-lo em sua caminhada.
Participe e contribua com as suas informações!
Atenciosamente
Diretoria Acadêmica
Nome do egresso:

Matrícula de aluno:

Data

de

nascimento:

Endereço:
Telefone:

Bairro:
Celular:

Egresso do Curso:

CEP:
E-mail:
Ano formatura:

1. Atualmente você está trabalhando?
( ) A. Sim - Por favor, responda as questões 1, 2 e 3 e continue a pesquisa.
( ) B. Não - Por favor, responda a pesquisa a partir da questão 4.

2.Qual é a área em que você atua hoje?
3.Qual o seu cargo/função atual?
4.Em qual empresa você trabalha hoje (escreva a razão social e o nome fantasia da
empresa)?
5.Quanto às suas expectativas em relação ao curso, é correto afirmar que:
( ) A. O curso ficou muito acima das minhas expectativas.
( ) B. O curso ficou acima das minhas expectativas.
( ) C. O curso ficou dentro das minhas expectativas.
( ) D. O curso ficou abaixo das minhas expectativas.
( ) E. O curso ficou muito abaixo das minhas expectativas.
6.Caso existam aspectos que poderiam ser melhorados no curso, quais seriam esses
aspectos?
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7.Quanto ao curso ter colaborado para ampliar a sua visão crítica, você avalia que:
( ) A. Colaborou muito.
( ) B. Colaborou.
( ) C. Colaborou razoavelmente.
( ) D. Colaborou pouco.
( ) E. Não colaborou.
8.Quanto ao aproveitamento do curso para a sua vida profissional, você diria que ele
foi:
( ) A. Muito proveitoso.
( ) B. Proveitoso.
( ) C. Mais ou menos proveitoso.
( ) D. Pouco proveitoso.
( ) E. Nada proveitoso.

9.Caso o curso tenha provocado mudanças em sua vida, por favor, responda:
Quais mudanças ocorreram em relação à sua formação profissional?
10.Você recomendaria o curso para algum familiar ou amigo?
( ) A. Sim
( ) B. Não
11.Em relação à continuidade de seus estudos, é possível afirmar que:
( ) A. Não pretende continuar a estudar.
( ) B. Ainda pretende estudar. Qual curso?________________________________________
( ) C. Está estudando ou já terminou outro curso. Qual curso?_________________________
12. Quais as suas demandas de cursos de curta duração ou de especialização?

13.A próxima questão é muito importante para sabermos como o nosso curso tem
contribuído para a colocação de nossos ex-alunos no mercado. Pedimos para você
responder, caso sinta-se à vontade:
Qual a sua faixa salarial?
( ) A. Estou desempregado no momento.
( ) B. Até R$ 1.000,00.
( ) C. Entre R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00.
( ) D. Entre R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00.
( ) E. Entre R$ 3.001,00 a R$ 4.000,00.
( ) F. Entre R$ 4.001,00 a R$ 5.000,00.
( ) G. Entre R$ 5.001,00 a R$ 6.000,00.
( ) H. Entre R$ 6.001,00 a R$ 7.000,00.
( ) I. Entre R$ 7.001,00 a R$ 8.000,00.
( ) J. Acima de R$ 8.001,00.
( ) K. Prefiro não responder.
14.Você autorizaria a FIPEN a utilizar sua imagem e o comentário/depoimento da
questão 13 para fins de divulgação?
( ) A. Sim
( ) B. Não
15.Caso você queira fazer algum elogio à FIPEN, sinta-se livre para utilizar o espaço
abaixo.
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Com essa política, a CPA realizou no período de abrangência deste
relatório, a avaliação da instituição sob a ótica dos egressos, conforme
apresentado, por curso, na sequência.
Sobre o perfil profissional dos egressos dos cursos de Administração,
Tecnologia em Gestão Comercial e Tecnologia em Gestão de RH, convém
esclarecer que a FIPEN objetiva formá-los priorizando a valorização do ser
humano como integrante de uma sociedade constituída e organizada, com
conhecimentos consolidados, princípios éticos, morais e profissionais e que
sejam agentes disseminadores desses conhecimentos perante a comunidade.
Espera-se que, ao final dos cursos, eles tenham condições, não apenas de se
inserirem no mercado de trabalho, mas de intervirem, de forma colaborativa e
cidadã,

na

sociedade,

e

que

valorizem

o

aprendizado

contínuo,

a

responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável.
B1) CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
Perfil do egresso
O Curso de Bacharelado em Administração objetiva formar profissionais
capacitados a compreender as questões científicas, técnicas, sociais e
econômicas da produção e de seu gerenciamento no seu conjunto,
observados os níveis graduais do processo de tomada de decisão, bem como a
desenvolver o alto gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a
assimilação de novas informações, apresentando flexibilidade intelectual e
adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas presentes ou
emergentes nos vários segmentos do campo de atuação do administrador.
A o final do curso o egresso tem conhecimento de conteúdos e possuem
competências e habilidades para atuarem com o seguinte perfil: ético e
empreendedor, com amplo domínio das estratégias empresariais, capaz de
atuar de modo integrado e sistêmico, dotado de habilidades de planejamento,
organização, direção e controle dos serviços oferecidos pelos diferentes setores
que compõem a estrutura organizacional; com valores de responsabilidade
social, justiça e ética profissional; com formação humanística e visão global que
o habilite a compreender o meio social, político, econômico e cultural onde
está

inserido

e

a

tomar

decisões

em

um

mundo

diversificado

e
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interdependente; capaz de atuar profissionalmente nas organizações, em
equipes multidisciplinares, além de desenvolver atividades técnico-científicas
próprias do administrador; capaz de atuar de forma empreendedora,
analisando

criticamente

as

organizações,

identificando

oportunidades,

antecipando e promovendo suas transformações; que compreenda a
necessidade do contínuo aperfeiçoamento.
Os egressos serão competentes para: reconhecer e definir problemas,
equacionar soluções, pensar estrategicamente, introduzir modificações no
processo

produtivo,

atuar

preventivamente,

transferir

e

generalizar

conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da
tomada de decisão; desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o
exercício

profissional,

inclusive

nos

processos

de

negociação

e

nas

comunicações interpessoais ou intergrupais; refletir e atuar criticamente sobre a
esfera da produção, compreendendo sua posição e função na estrutura
produtiva sob seu controle e gerenciamento; desenvolver raciocínio lógico,
crítico e analítico para operar com valores e formulações matemáticas
presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos,
administrativos e de controle, bem assim, expressando-se de modo crítico e
criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais; ter iniciativa,
criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de
aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das
implicações éticas do seu exercício profissional; desenvolver capacidade de
transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para o ambiente
de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos
organizacionais, revelando-se profissional adaptável; desenvolver capacidade
para elaborar, implementar e consolidar projetos em organizações; desenvolver
capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, pareceres e
perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicas e operacionais;
articular o conhecimento sistematizado com a ação profissional; atuar com
modelos de gestão inovadores; resolver problemas e desafios organizacionais
com flexibilidade e adaptabilidade; selecionar procedimentos que privilegiem
formas de atuação em prol de objetivos comuns.
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A formação profissional, voltada à realidade regional, nacional e
internacional, é complementada mediante seminários, palestras, bem como de
estágios em empresas e vivência prática, além de atividades complementares
desenvolvidas. A primeira turma de formandos ocorreu em 2008. Dessa data
até o segundo semestre de 2016, foram formados 107 profissionais.
Foram enviados 91 questionários por e-mail, com prazo de duas semanas
para resposta, para os formandos do curso de Administração dos anos de 2009
a 2015. Dos e-mails enviados, 20% responderam à pesquisa.
Os itens pesquisados e suas respostas estão apresentados abaixo. A sua
análise

permitirá refletir sobre os diversos aspectos e atividades dos egressos na vida
profissional e serão essenciais para nortear ações futuras da Instituição.
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1.
2.

Qual é a área em que você atua hoje?
Áreas administrativas.
Qual o seu cargo/função atual?
Os cargos mencionados foram: Escriturário,
Administrador.

Assistente,

Técnico,

Analista,

3.

4.

Caso existam aspectos que poderiam ser melhorados no curso, quais seriam?
Maior carga de conteúdo; melhorar critérios avaliativos das oficinas; possuir mais
dinâmicas.

5.
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6.

7.

Caso o curso tenha provocado mudanças em sua vida, por favor, responda:
7.1.
Quais mudanças ocorreram em relação à sua formação profissional?
Agora foco novos horizontes, novos cargos e me arrisco mais em outras áreas; abriu
portas para novos cargos, para o exercício de funções mais avançadas onde utilizo
o que aprendi; adquiri outra visão sobre a área que atuo, consigo enxergar de uma
forma macro; maior liderança e comunicação; adquiri uma visão mais abrangente
para decidir; Cresci profissionalmente em todos os empregos por onde tenho
passado; promoção.
7.2.

Quais mudanças ocorreram em relação à sua formação pessoal?

Tornei-me uma formadora de opinião com mais conteúdos; tenho um olhar mais
elevado do mercado, negócios, vida financeira; criei responsabilidade, disciplina,
metodologia de trabalho, padronização e organização; maior disciplina; melhores
oportunidades no mercado de trabalho; satisfação; melhorei o salário; adquiri o
hábito de ler artigos científicos que me dão muito conhecimento.
8.
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9.

A próxima questão é muito importante para sabermos como o nosso curso tem
contribuído para a colocação de nossos ex-alunos no mercado. Pedimos para
responder, caso sinta-se à vontade:
10.
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11.

12.

Caso você queira fazer algum elogio ou crítica à FIPEN, sinta-se livre para utilizar o
espaço abaixo.
Profissionais altamente qualificados, ambiente de estudo incrível; sou imensamente
grata a todos da fipen; excelente ambiente de estudo.

Para os egressos de 2016, a pesquisa será feita em 2018.
B2) CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL
Perfil do egresso:
O profissional ao se formar terá reunido competências, ou mais
precisamente

Conhecimentos,

Habilidades

e

Atitudes

para

gerir

profissionalmente as organizações de modo a torná-las mais produtivas,
competitivas e com

maior qualidade em

seus produtos ou serviços,

assegurando assim a sua posição no mercado em constante mudança. Tendo,
ao longo do curso, desenvolvido uma postura crítica, criativa, inovadora,
flexível, intuitiva e responsável, o Tecnólogo em Gestão Comercial estará
capacitado para focar as transações comerciais, organizando e implementado
as diversas formas de intervenção (varejo, atacado, representação, e outros)
de qualquer setor. Conhecendo as condições de viabilidade econômicofinanceiro-tributária, os instrumentos de relacionamento com o cliente, as
técnicas de negociação, os princípios do direto comercial, do consumidor e da
qualidade, é um profissional competente para elaborar projetos, atuar no
planejamento, operação, implementação e atualização de sistemas de
informações comerciais que proporcionem maior rentabilidade e flexibilidade
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ao processo de comercialização. Por haver incorporado tais competências que
o tornam hábil para atuar no fluxo de informações com os clientes, e com o
mercado, é capaz de promover maior visibilidade institucional da organização
em que atua, definindo estratégias de venda de produtos e serviços, bem
como no gerenciamento da relação custo e preço final.
Portanto, o Tecnólogo em Gestão Comercial egresso da FIPEN tem sua
formação estruturada em um plano pedagógico que lhe assegura estratégias
de atuação para operar com ética, eficiência, eficácia e efetividade nos
diversos processos da gestão comercial. Com esse perfil, a primeira turma de
formandos ocorreu em 2012. Dessa data até o segundo semestre de 2016, o
curso formou 13 profissionais.
Foram enviados 11 questionários por e-mail, com prazo de duas semanas
para resposta, para os formandos do curso de Tecnologia em Gestão
Comercial dos anos de 2012 a 2015. Dos e-mails enviados, 70% responderam à
pesquisa.
Os itens pesquisados e suas respostas estão apresentados abaixo. A sua
análise permitirá refletir sobre os diversos aspectos e atividades dos egressos na
vida profissional e serão essenciais para nortear ações futuras da Instituição.

13. Qual é a área em que você atua hoje?
Áreas administrativas e gestão.
14. Qual o seu cargo/função atual?
Os cargos mencionados foram: Assistente Administrativo; Gestor; Gerente.
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15.

16. Caso existam aspectos que poderiam ser melhorados no curso, quais seriam?
Melhorar a organização das grades.
17.
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18.

19. Caso o curso tenha provocado mudanças em sua vida, por favor, responda:
19.1. Quais mudanças ocorreram em relação à sua formação profissional?
Visão ampla, metodologia e processos empresariais; mais amplitude no
mercado de trabalho; visão profissional; abri minha própria loja e aplico os
conhecimentos adquiridos em meu negócio.
19.2. Quais mudanças ocorreram em relação à sua formação pessoal?
Qualidade de vida, contatos pessoais; ampliação dos horizontes; crescimento
pessoal e profissional dando-me segurar para realizar as tarefas; mais
humanizada.
20. Você recomendaria o curso para algum familiar ou amigo?
( 100% ) A. Sim
21.
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A próxima questão é muito importante para sabermos como o nosso curso tem
contribuído para a colocação de nossos ex-alunos no mercado. Pedimos para
responder, caso sinta-se à vontade:
22.

23. Você autorizaria a FIPEN a utilizar sua imagem e os seus comentários/depoimento
para fins de divulgação?
( 100% ) A. Sim
24. Caso você queira fazer algum elogio ou crítica à FIPEN, sinta-se livre para utilizar o
espaço abaixo.
Secretaria e professores excelentes, sempre prontos a ajudar; a fipen foi um
divisor de águas em minha vida, hoje coloco em prática o que aprendi;
Instituição de alto nível; o grande diferencial é a proximidade entre alunos e a
faculdade, acolhimento e aprendizado oferecido.
Para os egressos de 2016, a pesquisa será feita em 2018.
B3) CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Perfil do egresso:
O profissional formado pelo Curso Superior de Tecnologia da FIPEN Instituto Paulista de Ensino terá reunido competências, ou mais precisamente
Conhecimentos, Habilidades e

Atitudes para

gerir profissionalmente as

organizações de modo a torná-las mais produtivas, competitivas e com maior
qualidade em seus produtos ou serviços, assegurando assim a sua posição no
mercado em constante mudança. Tendo, ao longo do curso, desenvolvido
uma postura crítica, criativa, inovadora, flexível, intuitiva e responsável, o
Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos estará capacitado para atuar no
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planejamento e gerenciamento dos subsistemas de gestão de pessoas, tais
como:

recrutamento

e

seleção,

cargos

e

salários,

treinamento

e

desenvolvimento, avaliação de desempenho, gestão do conhecimento, rotinas
de pessoal, legislação social e trabalhista, relações sindicais e trabalhistas,
processos de negociação, benefícios, saúde ocupacional, gestão de carreiras,
banco de dados, auditoria e sistema de informação de recursos humanos.
Preparado para lidar com pessoas, este profissional estará apto a fazer e a
ensinar a fazer o gerenciamento do capital humano das organizações,
promovendo o desenvolvimento de competências individual (motivação),
grupal

(negociação,

liderança,

poder

e

conflitos)

e

organizacional,

desencadeando os processos de elaboração do planejamento estratégico,
programas de qualidade de vida do trabalho, atração e retenção de talentos e
avaliação do clima organizacional e processos de mudança.
O Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos egresso da FIPEN tem sua
formação estruturada em um plano pedagógico que lhe assegura estratégias
de atuação para operar com ética, eficiência, eficácia e efetividade nos
diversos processos de gestão de Recursos Humanos. Com esse perfil, a primeira
turma de formandos ocorreu em 2012. Dessa data até o segundo semestre de
2016, o curso formou 43 profissionais.
Foram enviados 18 questionários por e-mail, com prazo de duas semanas
para resposta, para os formandos do curso de Tecnologia em Gestão
Comercial dos anos de 2012 a 2015. Dos e-mails enviados, 55% responderam à
pesquisa.
Os itens pesquisados e suas respostas estão apresentados abaixo. A sua
análise permitirá refletir sobre os diversos aspectos e atividades dos egressos na
vida profissional e serão essenciais para nortear ações futuras da Instituição.
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25.

26. Qual o seu cargo/função atual?
Os cargos mencionados foram: Auxiliar, Assistente e Analista.
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27.

28. Caso existam aspectos que poderiam ser melhorados no curso, quais seriam?
Inserir disciplina de Contabilidade na grade.
29.
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30.

31. Caso o curso tenha provocado mudanças em sua vida, por favor, responda:
31.1. Quais mudanças ocorreram em relação à sua formação profissional?
Adquiri empregabilidade; melhor visão do futuro; otimizei vida pessoal e
profissional.
31.2. Quais mudanças ocorreram em relação à sua formação pessoal?
Maior senso crítico; conhecimento; visão de mercado
autoconhecimento; adquiri visão analítica; visão de futuro.
32. Você recomendaria o curso para algum familiar ou amigo?
( 100% ) A. Sim

(

de

trabalho;

) B. Não

33.

A próxima questão é muito importante para sabermos como o nosso curso tem
contribuído para a colocação de nossos ex-alunos no mercado. Pedimos para
responder, caso sinta-se à vontade:
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34.

35.

36. Caso você queira fazer algum elogio ou crítica à FIPEN, sinta-se livre para utilizar o
espaço abaixo.
Instituição séria e comprometida com o aprendizado; ótima faculdade; corpo
docente qualificado e disposto a auxiliar os alunos.

Para os egressos de 2016, a pesquisa será feita em 2018.
CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A AVALIAÇÃO DO EGRESSO
O acompanhamento dos egressos possibilita que os dados coletados
sejam armazenados em relatórios e utilizados, dentre outros motivos, para
incentivar a participação do egresso na vida da IES.
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Os dados coletados confrontados com o perfil traçado para o egresso,
fornece informações importantes com relação à aceitação do egresso no
mercado de trabalho, dando robustos inputs para fazer as adaptações
curriculares necessárias, ou então implementar melhoras no marketing
institucional para que seus egressos tenham uma boa aceitação no mercado.
Ao serem observadas dificuldades no campo profissional, as possíveis falhas são
levantadas para que sejam propostas melhorias na estrutura dos cursos, como o
currículo, por exemplo.
Ainda que os percentuais apontados nos relatórios apresentados mostrem
que a faculdade está no caminho certo, ela, também por meio de seu corpo
docente e direção, deve continuar acompanhando as evoluções do mercado,
a fim que sejam introduzidas melhorias periódicas nas disciplinas, garantindo a
qualidade dos serviços educacionais prestados pela IES.
Para o próximo acompanhamento a ser realizado em 2016, a CPA sugere
que seja acrescentada à pesquisa do egresso, a questão seguinte: Quais são as
suas demandas de cursos de curta duração ou de especialização?
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C – AVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE
A Instituição, desde 2007, incentiva os alunos a fazerem, ao final de cada
semestre, a avaliação formal do corpo docente, o que não impede de os
alunos procurarem a coordenação para tratarem de questões com professores,
sempre que sentirem a necessidade. O instrumento de avaliação formal, que se
iniciou em papel, tem mudado ao longo dos anos, tendo em vista a maior
facilidade dos alunos em mexerem com os recursos informatizados.
O instrumento de avaliação utilizado investiga uma série de itens que
fazem parte da atuação do professor, tais como: clareza na exposição de
domínio dos assuntos; estímulo à participação dos alunos nas aulas e exposição
de

suas

ideias;

acessibilidade

para

o

esclarecimento

de

dúvidas;

relacionamento professor-aluno; metodologia utilizada; forma de avaliação de
aprendizagem; esclarecimento preliminar e observância do plano de ensino;
tempo de tratamento dos assuntos e realização dos exercícios; pontualidade e
cumprimento do horário para início e término das aulas.
A Instituição entende que a avaliação do corpo docente pelo discente
possibilita que os docentes promovam melhorias em seus desempenhos e nos
resultados de aprendizagem dos estudantes.
O parâmetro estabelecido pela faculdade foi de 80% de avaliação
favorável pelo corpo discente. Percentuais inferiores mostram que o professor
deve tomar providências para a superação das deficiências identificadas.
Nesse caso, o coordenador e professor traçam o Plano de Melhoria de
Desempenho (PMD).
A partir de 2016-1 foi incluída a possibilidade de o aluno fazer comentários
sobre a atuação do docente, possibilitando a coleta de dados qualitativos.
Os resultados quantitativos no período de abrangência deste relatório
estão apontados no quadro seguinte:
DOCENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2015-2
85,34%
80,67%
68,89%
85,72%
**
91,66%
80,55%
58,41%
87,77%

AÇÃO

PMD

AVALIAÇÃO DO SEMESTRE
2016-1 AÇÃO
2016-2
81,7%
94,2%
97,6%
100%
82,7%
92,4%
*
96,8%
96,4%
22,6%
85,7%
90,3%
94,3%
95,0%
84,7%
78,2%
92,9%
64,8%

AÇÃO

PMD

PMD
PMD
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

* Não ministrou disciplina.

70,67%
PMD
99,1%
89,76%
98,8%
86,43%
100%
85,56%
100%
**
78,6%
91,25%
98,2%
81,37
90,5%
88,08%
92,9%
84,32%
98,1%
81,38%
95,6%
Xxx
92,0%
79,05%
PMD
69,0%
86,75%
83,7%
100%
100%
90,88%
99,4%
** Iniciou em 2016-1.

PMD

97,9%
95,8%
97,9%
98,0%
79,6%
100%
88,4%
98,6%
99,7%
98,2%
100%
100%
89,3%
98,8%
99,4%

PMD

Um resumo dos dados qualitativos colhidos a partir de 2016-1 é
apresentado no quadro seguinte:
Docente
Professor 1

2016-1
Tive dificuldade
no
entendimento
da matéria.





Professor 2

Nenhum
comentário.



Professor 3

Professora
muito
competente





Professor 4

Não ministrou
disciplina no
semestre.







Professor 5

Nenhum
comentário.





2016-2
Melhorar método de ensino, ser mais dinâmico
e tirar as repetições;
O professor foi acessível para esclarecer as
dúvidas dos alunos, porém nem sempre
conseguia sanar essas dúvidas
O método de ensino é muito bom! Ele é super
calmo.
Ótimas explicações e tirou todas as dúvidas que
surgiram em sala de aula, ele conta
experiências reais, do dia-a-dia! Adoro isto! Pois
exemplifica o assunto.
Outra disciplina que não aprendemos nada.
Adoro a Dri! Muito inteligente, sabe do que fala!
A professora Adriana é uma excelente
professora, e vi nela o prazer de ensinar sobre
aquilo que ama.
Verdadeiro.
Pelo fato de psicologia ser uma matéria muito
complexa acho que alguns vídeos ajudaria o
aprendizado dos alunos.
Show!Fico grata pelo respeito que o Professor
tem com os alunos, pela iniciativa em querer
sempre mudar a forma de ensino observando
as necessidades de aprendizagem e mudanças
necessárias.
Me sinto muito feliz por ter sido aluna do
Professor Xandó; Professor envolvente que
conseguiu repassar muito conhecimento.
A professora é muito rápida e isso é péssimo,
pois ela apresenta o tema do conteúdo já em
seguida passa um exercício e novamente entra
em outro tema já passa um único exercício e
assim foram 2 semestres temos a pior nota nessa
disciplina.
Com relação a resposta da pergunta número
11, o fato não ocorreu, pois a turma é limitada e
a professora teve que seguir o ritmo dos alunos.
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Professor 6

Deixou a
desejar quanto
a postura em
sala de aula.





Professor 7

Professora
excelente.








Professor 8

Alguns alunos
respondem à
chamada na
terceira aula e
vão embora.

Professor 9

Nenhum
comentário.






Tive muito dificuldade em entender os
conteúdos.
Professora bem objetiva e organizada, nada a
reclamar!
O professor tem o domínio da matéria, porém,
não sabe transferir o conhecimento de forma
clara. Professora super atenciosa, e demonstra
prazer em nos ensinar.
Sua posição em explicações mais claras sobre o
conteúdo não me favoreceu .
Ótimo Professor. Professor André Cardoso se
colocou bem presente na vida profissional dos
alunos, mantivemos um convívio harmonioso no
decorrer no semestre, abordou os assuntos de
sua disciplina TGA com domínio e sempre
disposto a ajudar em nossas dúvidas.
Acredito, que a metodologia utilizada não foi
muito muito abrangente, uma vez que a
matéria tem muitos conteúdo, e pór esse
motivo a utilização de textos fez muita falta.
Professor excelente! Nota mil!
Professora Andréia é uma profissional exemplar
em Libras, apaixonada em passar seu
conhecimento foi contagiante e alegre
aprender, um ponto negativo foi o pouco
tempo dedicado a disciplina.
A professora Andréia é um amor de pessoa,
amei ter aula com ela, sempre feliz, contente e
amei as aulas de libras.
uma ótima professora, muito carismática, com
uma ótima didática digo também que ela faz
parte dos melhores professores da fipen.
A professora nos estimulou muito, e nos fez
enxergar Libras com outros olhos. Agradeço
pela oportunidade de ter sido sua aluna.
Professora sensacional!
Achei extremamente antiquada a dinâmica de
dar matéria em uma aula e disponibilizar outras
duas ou três aulas apenas para resolução de
exercícios e revisão da matéria para quem não
entendeu a matéria ou para quem se ausentou.
Achei arcaico o método de passar exercícios,
nos fazendo desenhar tabelas para entregar,
desperdiçando um tempo valioso que poderia
ser utilizado para nos passar conteúdos. Foi um
absurdo extremo termos que ficar diversas aulas
fazendo absolutamente nada apenas para
esperar alguns terminarem os exercícios, e
tendo que aguardar o horário de saída, muitas
vezes com a promessa de que seria iniciado
conteúdo novo, o que ocorria apenas na aula
seguinte. Diversas vezes terminei e entreguei o
exercício, e tive de ficar na sala pois o professor
não nos dispensava, mesmo que não houvesse
conteúdo a ser passado naquele dia.
Nessa disciplina só vi vídeos que não
agregaram em nada para conhecimento e
ajuda para concluir trabalhos. Reprovo a
metodologia aplicada a aula, o profº não
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Professor 10

Professor 11

Professor 12

Foi o melhor
professor do
semestre!

Uma das
melhores
professoras do
semestre.

Ótima aula.



















apresentou conteúdo suficiente para nos
avaliar, chegava sempre atrasado e liberava
mais cedo, cobrou no fim do semestre uma
matéria que não deu, criou atrito entre os
alunos em todas as atividades propostas e em
seis meses de aula, apresentou um único
conceito que repetia a cada nova aula.
Parecia desinteressado em mostrar novos
conceitos, com respostas vazias e sem mostrar
nenhuma vontade em dar aula. Colocava
vídeos de música em todas as aulas, o que
tirava o foco das atividades, além de passar
atividades que em nada acrescentaram ao
meu conhecimento, achei um desperdício de
tempo e dinheiro essa disciplina, em nada
acrescentou ao meu currículo, uma pena, uma
vez que o plano de ensino parecia tão
promissor.
Relatórios de estágio burocráticos e mal
planejados para estudantes trabalhando na
CLT.
Trazer mais dinâmicas à aula. O prof Diogenes
só tenho que parabenizar.
Nota 1000, amei ter matéria com esse Professor.
Professor com excelente didática!
Melhor professor da Fipen! Professor nota mil!
Profissionalismo é o que não falta!
Única coisa a ser melhorada e a questão dos
textos serem pagos.
Péssima relação com os alunos!
Professora Dulce foi uma experiência marcante,
aula prática, dinâmica, contexto abrangente,
cresci no modo de persuasão sendo a disciplina
Liderança e Negociação.
Excesso
de
conteúdo
dificultou
a
aprendizagem, os alunos não conseguiram
compreender a matéria por completo. Professor
Edvaldo é dinâmico, atencioso, domina sua
matéria e trouxe exemplos da realidade
vivenciada nas empresas na disciplina
Comunicação
Empresarial,
excelente
profissional!
Com muitos assuntos por aula, tem que "correr"
com a matéria.
O professor estimula a participação dos alunos,
mas ele poderia fazer isto mais vezes!
Para mim, ouvir experiências reais funciona
muito, mostra que, o que estamos aprendendo
pode ser aplicado no dia-a-dia.
Coloquei que o tempo de tratamento dos
assuntos não facilitou a aprendizagem pelo
simples fato da matéria ter muito conteúdo, ser
muito complexa, e acreditar que poderia ser
dividida em dois semestres, para podermos nos
aprofundar em cada item. Mas ressalto a
excelente aula dada pelo Prof Edvaldo, que
mostrava ter preparado a aula, com conteúdo
e dedicação.
Sempre pontual, e compromissado, mostrou
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Professor 13

Excelente
professor!



Professor 14

Nenhum
comentário.



Professor 15

Foi um dos
melhores
professores.
Quero ter mais
aulas com ele.
Nenhum
comentário.



Professor 16












domínio com uma turma bastante cheia, sem
jamais permitir que outros assuntos tirassem o
foco da matéria. Parabéns ao professor.
Gostei bastante do método de ensino, da
postura, matéria e atividades propostas.
Aula hiper dinâmica, assuntos tratados da
melhor maneira e faz com que o aluno interaja
com muita frequência durantes o período
letivo.
Em minha opinião foi a melhor aula durante
esses semestre.
O prof Frank é sempre uma caixinha de
surpresas, com suas frases fora de contexto
(que sempre nos traziam um momento de
graça na aula), com suas citações das muitas
experiências
vividas,
agregando
conhecimentos mútuos a turma, e claro sua
peculiar forma de ver a vida. Agradeço sua
dedicação, e paixão pelo ensino, e fico
eternamente agradecida por ter sido sua aluna.
Professor se perde fácil na matéria e costuma
passar muitas definições e pouco exercício.
Assim acabamos nos perdendo em meio a
tanta coisa. Professor muito didático, não dá
exercício, fazendo as aulas muitos cansativas,
mesmo sendo um baaaita mestre , ele passa de
uma matéria para a outra muito rápido, mesmo
sem a compreensão do aluno.
Melhor professor. Adoro as aulas do Domingos,
sempre me ajudou à esclarecer dúvidas dentro
e fora da faculdade. Particularmente o adoro.

Entusiamo é a palavra que define a professora.
Uma ótima professora, muito atenciosa aos
problemas e dificuldades dos alunos, somente
tenho elogios para com ela.
Muito confuso a metodologia utilizada pela
FIPEN na elaboração dos TCC's 1 e 2.
A professora Lindy é uma ótima profissional.
Minha sugestão é não apenas cobrar os alunos
em redes sociais, mas se dispôs á ajuda-los e
tentar entender o que acontece. Entendo que
a professora está disposta a ajudar, mas acaba
pressionando e fazendo com que se sintam
desconfortáveis da forma com que ela os
aborda (não falo só por mim). Apesar disso, ela
é uma ótima professora e domina muito bem o
assunto abordado.
Só precisa ouvir mais os alunos ao invés de
tentar impor suas idéias como se fossem
verdades absolutas.
MUITO DEDICADA !
Matéria de TCC seria muito mais proveitosa se
tivesse como objetivo apenas auxiliar a
elaboração do trabalho e não fosse
considerada obrigatória.
A matéria é confusa. E os alunos deviam ter
opção de opinião.
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Obrigara a ir de sábado é errado.
Mesmo os alunos novos deviam ter ajuda de
todos. E explicação de como funciona.
 Divertida, paciente e incentivadora, nota 10!
 As aulas do prof Márcio são espetaculares!
 A metodologia é perfeita.
 Um ótimo professor, só tenho elogios para ele
 Magnífica,
um
poço
sem
fim
de
conhecimentos; de fato o que me motivou a
continuar na FIPEN, foi ela!!!!!!! Maria Ines.
 Bom da professora não tenho o que falar mas
da disciplina muito pois não acho que agregou
em nada pois nessas aulas ficamos ouvindo a
opinião dos outros e vendo tudo de filosofia que
estamos cansados de saber e revendo o que foi
ensinado do ensino fundamental.
 Uma docente que vai ficar para minha história!
Aulas muito interativas, faz com que todos
tenham a vontade de participar.
 Nunca havia tido aula com ela, adorei esse
semestre!
 Professora Inês transbordou conhecimento em
sua Disciplina Filosofia e Ética, sua aula é muito
agradável e bem dinâmica no decorrer de
todo o curso, maravilhosa profissional e pessoa.
Professora muito aplicada, uma verdadeira e
excelente mestra!

Ótima Professora.
 Professora nota dez, admiro
muito
a
metodologia usada.
 Se todos os homens fizessem o que gostam
realmente o resultado do trabalho seria
excelente como é o da Professora.
 Excelente professora, além de ter total domínio
sobre a matéria que lecionou sempre disposta a
ajudar os alunos não apenas em sua disciplina,
mas em outras também. Ass. Cristiano Saltorello.
 Não tenho nem como descrever o quanto ela é
maravilhosa!
Nenhum comentário.



Professor 17

Adorei todas as
aulas.

Professor 18

Nenhum
comentário.

Professor 19

Professora
muito boa.

Professor 20

Ótimo
professor!
Professora
excelente,
porém
desorganizada.
Nenhum
comentário.

Professor 21

Professor 22



Professora maravilhosa! Uma professora super
didática!



As aulas poderiam ser mais didáticas e as
provas mais objetivas e sem pegadinhas.
A professora sempre chega atrasada e demora
muito pra começar a aula depois do intervalo
quanto ao horário de saída não tenho o que
falar sempre foi cumprido com rigor.
A única observação que faço sobre ela, é a
que precisa melhorar a sua didática, sei que
seu tema é maçante, mas pode deixar mais
interativo.
Devido a matéria ter muito conteúdo
acarretando em muita coisa a ser estudada,
principalmente em dia de prova, o conteúdo
devia ter sido explicado com um pouco mais
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Professor 23

Ótimo professor
e ótima aula!











Professor 24

Foi a melhor
aula. Deve
melhorar o
linguajar.







de calma para uma maior absorção.
Ótimo professor, porém as aulas deveriam ser
mais dinâmicas para os alunos interagirem mais
é ser menos cansativa, pois o assunto é um
pouco maçante.
Ótimo Professor.
A aula aborda assuntos interessantes, mas se
você não ficar muito atento você dorme. A sala
é quieta, o professor explicando os slides ou
distribuindo os papeis para sala de aula, sempre
assim, vira uma "rotina", e infelizmente a maioria
das aulas me dá sono. Uma dica, o professor
poderia passar alguma atividade para nos
mantes "acordados" e que possamos prestar
mais atenção!
Adoro as experiências profissionais que ele
compartilha!
Acredito que as aulas seriam mais aproveitadas,
se tivesse mais atividades dinâmicas, pois o
conteúdo é muito interessante e o professor,
capacitado para aplicar a disciplina, porém, a
maioria dos alunos trabalham e chegam muito
cansados na faculdade, inclusive eu, e não
temos um bom aproveitamento, pois é
discutido muitos textos longos e acabamos não
nos dedicando bastante devido o cansaço.
Mas o professor é muito bom e eu adoro a
matéria.
Muito obrigada Professor, aprendi muito com
você. Aulas maravilhosas!!! Método utilizado de
mesclar leituras, uso de projetor e explicações é
excelente, assim como a apresentações
divididas entre grupos.
É um professor exemplar e dedicado, faz com
que todos os alunos se interessem pela matéria,
método tranquilo e de fácil compreensão, traz
muitos exemplos do dia a dia para aula, todos
os outros professores poderiam assistir uma aula
dele para se aperfeiçoarem mais. Melhor
professor!!!!!!! Admirável metodologia de ensino!
Parabéns prof.
O melhor professor do semestre. Um excelente
professor, com uma excelente didática (Nota
10).
Sem duvida um dos melhores professores, se
não for o melhor.
Gente BOA.

D – CURVA DE MATURIDADE
Outra forma que a IES utiliza para avaliar o corpo docente, estimular a
produtividade acadêmica e promover o desenvolvimento e aperfeiçoamento
profissional do docente é a Curva de Maturidade. Ferramenta implantada em
2007 e aperfeiçoado ano a ano para atender às demandas identificadas no
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período

anterior.

Essa

ferramenta

faz

o

diagnóstico

do

desempenho

acadêmico-profissional dos professores em um ano. A avaliação se baseia em
um conjunto de fatores escolhidos como fundamentais e conceituados pela
comissão de avaliação da IES, conforme será demonstrado a seguir.
A progressão por merecimento, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 24,
do Quadro de Carreira, ocorre quando a pontuação final do docente é
superior a 80 pontos, e a média do número de alunos entrantes e pagantes, nos
dois semestres anteriores, é igual ou superior a 100.
A seguir serão relacionados e descritos os fatores que compõem o
instrumento de produção docente durante o ano:
Relação dos Fatores de Maturidade e Documentos Utilizados para Análise.
A apuração dos pontos é feita em planilha, conforme Anexo I. 2, onde os
docentes anexam os documentos comprobatórios de eventos externos a esta
IES. Os eventos ocorridos internamente são informados pela Secretaria
Acadêmica.
1.

Assiduidade nas aulas.
Esse dado é informado pela Secretaria Acadêmica com base nas listas de

presença do professor nas aulas. Tem direito à pontuação, o professor que
estiver presente em 100% das aulas.
2.

Assiduidade nas reuniões de professores.
Esse dado é informado pela Secretaria Acadêmica com base nas listas de

presença do professor nas reuniões pedagógicas. Tem direito à pontuação o
professor que estiver presente em mais de 80% das reuniões previstas no
calendário acadêmico.
3.

Avaliação do professor feita pelo aluno.
Ao final do semestre, os alunos avaliam a atuação do professor em cada

disciplina ministrada com notas de 0 a 10. Professores que ministram mais de
uma disciplina no semestre ou ministram aulas nos dois semestres anuais terão
calculado a média aritmética de suas notas para compor a nota anual. Esse
dado é informado pela Secretaria Acadêmica.
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4.

Pontualidade na entrega da documentação (acadêmica e pessoal) na

Secretaria.
Informado pela Secretaria Acadêmica, a quem cabe avaliar a
pontualidade de cada professor na entrega de documentos acadêmicos e
pessoais.
5.

Oferta de plantões no ano.
É informado pela Secretaria Acadêmica, com base nas listas de presença

do professor. A pontuação se faz por disciplina que oferece plantão
continuamente.
6.

Orientação Oficinas Profissionalizantes.
A orientação das equipes (no máximo duas equipes por semestre) será

informada pela Secretaria Acadêmica, tendo por base a entrega do
documento produzido que comporá o dossiê anual.
7.

Orientação para elaboração de trabalho de finalização de curso.
A orientação do trabalho de finalização de curso (no máximo cinco

alunos) será computada no depósito final do trabalho, na Secretaria
Acadêmica.
8.

Participação em bancas.
Os docentes devem anexar os comprovantes das participações em

bancas de fora. As bancas internas serão informadas pela Secretaria, baseada
na

indicação

do

docente

pelo

professor

coordenador

das

Oficinas

Profissionalizantes. São consideradas as participações efetivas; não sendo
pontuadas as indicações como suplente, sem participação efetiva.
9.

Participação em Conselho Editorial, Departamental e outras Comissões.
Será comprovada pela Secretaria Acadêmica a presença dos docentes
nas reuniões. Caso não ocorram as reuniões, nenhum docente será
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pontuado. Têm direito à pontuação, o titular e o suplente, desde que
presentes em 100% das reuniões.
10.

Participação em eventos externos relativos à Administração ou à

Educação/Ensino.
O professor deve anexar o documento que comprove a participação
como ouvinte ou palestrante nos eventos externos. A pontuação será feita por
nível do evento: regional, nacional ou internacional.
11.

Participação

em

eventos

relativos

à

Administração

ou

à

Educação/Ensino.
A participação como ouvinte ou palestrante será comprovada pela
Secretaria Acadêmica. A pontuação será feita por hora e por natureza da
participação.
12.

Organização ou coordenação de eventos.
A atuação do docente será comprovada pela Secretaria Acadêmica. A

apuração se faz pelo número de eventos até um mês, semestral e/ou anual.
13.

Projetos envolvendo estudantes
Será comprovado pela Secretaria Acadêmica, apenas se o projeto

estiver em execução. A pontuação é distinta para membro e o coordenador.
14.

Participação no programa de iniciação científica.
Os professores não devem exceder o limite máximo de 10 alunos

orientados. Será comprovado pela Secretaria Acadêmica, apenas se o
programa estiver em execução. A pontuação é feita pelo número de
orientandos.
15.

Publicação em mídia digital ou impressa de textos didáticos, resumos,

artigos e textos de conferências em periódicos, ou eventos nacionais e
internacionais.
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O professor deverá anexar comprovante de autoria de cada publicação.
Não serão consideradas revisões posteriores. É pontuada uma publicação para
cada evento.
16.

Organização de publicação em mídia digital ou impressa de periódicos

ou livros.
O professor deverá comprovar a organização da publicação.
17.

Publicação em mídia digital ou impressa de textos didáticos e manuais.
O professor deverá anexar comprovante da autoria. São consideradas as

produções iniciais e revisões posteriores.
18.

Atuação como parecerista.
A avaliação de artigos científicos para publicação em documentos

científicos externos deve ser comprovada pelo professor. A avaliação de artigos
científicos para a Revista Científica Hermes será feita com base na informação
prestada pelo editor chefe da revista à Secretaria Acadêmica.
19.

Publicação de artigos, entrevistas e resenhas na Revista Científica Hermes.
A Secretaria Acadêmica comprovará com base nas revistas publicadas

nos dois semestres.
20.

Trabalhos técnicos: consultorias e prestação de serviços especializado.
O

professor

deve

comprovar

o

trabalho

os

cursos

realizado,

mediante

ministrados,

mediante

apresentação de contrato ou similar.
21.

Outros cursos ministrados fora.
O

professor

deve

comprovar

apresentação de declaração ou similar. Além disto, deve existir pontuação
diferenciada para os níveis de cursos ministrados.
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Planilha dos Fatores e Pesos para a Construção da Curva de Maturidade.
Docente:

Ano:

FATORES

PONTO

PRODUTO

1. Assiduidade nas aulas:
1.

Até 99%

0

2.

100%

6

2. Assiduidade nas reuniões de professores:
1.

até 80%

0

2.

de 81 a 100%

2

3. Avaliação do professor feita pelo aluno.
1.

até 79%

0

2.

de 80 a 89%

1

3.

de 90 a 99%

2

4.

100%

3

4. Pontualidade na entrega da documentação acadêmica e pessoal na Secretaria:

5

1.

até 79%

0

2.

de 80 a 99%

1

3.

100%

2

Disciplinas que ofereceu plantões no ano. Nº:

0,5

6. Orientação Oficinas Profissionalizantes: Nº de grupos (no máximo duas 3
equipes por semestre):
7. Orientação para elaboração de trabalho de conclusão de curso (no 3
máximo 5 alunos). Nº:
8. Participação em bancas:
1.

TCC ou Monografias – fora da FIPEN. Nº:

1

2.

Exame de capacitação, qualificação para mestrado e doutorado. 1,25

Nº:
3.

Dissertação. Nº:

1,5

4.

Tese. Nº:

2

5.

Internas na FIPEN. Nº:

1,5

9. Participação em Conselho Editorial, Departamental ou outras Comissões da FIPEN.
1. Titular. Nº em que participou 100% das reuniões:

3

2. Suplente. Nº em que participou 100% das reuniões:

2

10. Participação em eventos externos relativos à Administração ou à Educação/Ensino:
Como ouvinte.
1. Evento regional. Nº de eventos:

0,25

2. Evento nacional. Nº de eventos:

0,50

3. Evento internacional. Nº de eventos:

0,75
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Como palestrante, ou instrutor, ou coordenador.
1.

Evento regional. Nº de eventos:

1

2.

Evento nacional. Nº de eventos:

1,25

3.

Evento internacional. Nº de eventos:

1,5

11. Participação em eventos na FIPEN relativos à Administração ou à Educação/Ensino:
Como ouvinte. Nº total de horas:

0,25

Como palestrante, instrutor ou outro termo. Nº total de horas:

0,5

12. Organização ou coordenação de eventos na FIPEN.
1.

Até um mês. Nº de eventos:

0,5

2.

Semestral. Nº de eventos:

3,0

3.

Anual. Nº de eventos:

6,0

13. Projetos em execução na FIPEN envolvendo estudantes:
1.

Como membro. Nº:

2

2.

Como coordenador(a). Nº:

4

14. Participação no programa de iniciação científica na FIPEN:
1. Número de alunos (limite 10)

3

15. Publicação em mídia digital ou impressa de textos didáticos, resumos, resenhas, artigos e textos
de conferências, em periódicos ou eventos nacionais e internacionais (em qualquer área do
conhecimento).
Tipo de publicação:
1.

Resumo e/ou resenha. Nº:

1

2.

Anais de congressos/seminários. Nº:

1,5

3.

Artigos em periódicos. Nº:

2

4.

Capítulo de livros. Nº:

3

5.

Livro inteiro. Nº:

5

16. Organização de publicação em mídia digital ou impressa de edições de 2
periódicos ou livros. Nº:
17. Publicação em mídia digital ou impressa, na FIPEN, de textos didáticos e manuais.
1.

Manuais. Nº:

2

2.

Textos didáticos para disciplinas. Nº de textos:

1

18. Atuação como parecerista:
1.

Fora da FIPEN. Nº:

0,5

2.

Na FIPEN. Nº:

1

19. Publicação de artigos, entrevistas e resenhas na Revista Científica Hermes:
1. Número:

3

20. Trabalhos técnicos (consultorias, assessorias e prestação de serviços especializados)
Nº de projetos:

1

21. Outros cursos ministrados fora da Fipen
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Curso livre. Nº:

0,25

Disciplina de graduação. Nº:

0,5

Disciplina de pós-graduação. Nº:

1

TOTAL

CONSIDERAÇÕESA FINAIS SOBRE A AVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE
Os resultados das avaliações do corpo docente norteiam ações para
melhorar o desempenho de cada docente, envolvendo ações individuais,
resultantes do Plano de Melhoria de Desempenho, e coletivas. Na linha coletiva,
como resultado da avaliação do primeiro semestre de 2015, a capacitação
docente teve como tema a metodologia para elaboração de projetos e a
metodologia de pesquisa científica. Foram dois cursos de 40 horas, ministrados a
distância e ao longo do primeiro semestre de 2016, visando preparar o docente
para orientar os alunos em seus trabalhos acadêmicos seguindo os padrões
normativos da faculdade. Como resultado da avaliação de 2016, a
capacitação docente teve como tema Inteligência Emocional na Interação
Professor-Aluno.
Em relação à aplicação da Curva de Maturidade, os docentes são
conscientes da importância de cada um melhorar as suas pontuações, não
apenas pelo aumento da produção acadêmica, que impacta sobre o
aumento salarial (este é apenas um estímulo), mas, principalmente, para
manterem o processo de contínuo desenvolvimento e contribuírem mais
efetivamente para a projeção do nome da faculdade.
E – AUTOAVALIAÇÃO DO CORPO DISCENTE
Ao final de cada semestre, o estudante faz sua autoavaliação em cada
disciplina, seguindo os fatores apontados em formulário próprio, conforme
abaixo:
Prezado Aluno
Chegou o momento de você fazer a sua autoavaliação na disciplina acima
mencionada. Faça desse momento uma oportunidade de aprendizado e de reflexão
interior sobre as aprendizagens realizadas por você ao longo do semestre. Depois,
responda silenciosamente.
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AVALIAÇÃO FORMATIVA
Faça, por favor, um X na coluna que representa a sua situação em relação às três
dimensões abaixo:
1. Leitura/Pesquisa
Li todos os textos com postura crítica, estabelecendo relações entre autores,
compreendendo os conceitos /categorias.
Li a maior parte dos textos, estabelecendo parcialmente as relações entre os
autores, compreendendo parcialmente os conceitos /categorias.
Li parcialmente os textos, não estabelecendo relações entre os autores, sem
compreensão dos conceitos/categorias.
Não li os textos.
2. Participação e Discussão
Refleti e analisei todo o conteúdo, participando das discussões em grupo com
relatos e reflexões da teoria e da prática.
Refleti e analisei o conteúdo em grupos com relatos e reflexões da teoria e da
prática de forma parcial.
Não consegui refletir e analisar o conteúdo e participei apenas quando
solicitado.
Não refleti e nem analisei todo o conteúdo, não participei das discussões em
grupo com relato e reflexão da teoria e da prática.
3. Registro/Produção
Realizei as atividades propostas com responsabilidade e observação das datas
estabelecidas, clareza das idéias propostas, articulação entre teoria e prática,
observando os elementos textuais e a metodologia (citações e autorias).
Realizei parcialmente as atividades propostas com responsabilidade e
observação das datas estabelecidas. Tive dificuldade na clareza das idéias
propostas, no estabelecimento de relações entre teoria e prática e nas regras
metodológicas.
Minha produção foi frágil.
Não fiz as atividades propostas.

No momento de preencher o formulário, o aluno tem a oportunidade de
fazer uma reflexão sobre seu envolvimento e desempenho na disciplina. Feita a
reflexão, o instrumento preenchido é entregue ao professor, a quem cabe
atribuir a pontuação de zero até meio ponto ao aluno.
A CPA sugere que a próxima autoavaliação do aluno (2017-1) seja feita
de modo informatizado, facilitando o processo de coleta e tratamento dos
dados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A AUTOAVALIAÇÃO DO CORPO DISCENTE
A prática visa estimular o aluno a pensar e sentir-se sujeito do processo
ensino-aprendizagem. Nesse, como em todos os instrumentos de avaliação, os
alunos mais autocríticos

costumam

se avaliar abaixo dos

parâmetros

percebidos pelos professores e, de modo oposto, os alunos com menos
autocrítica se avaliam nos estágios superiores, razão pela qual foi delegado ao
docente, pelos próprios alunos, a autoridade para atribuir a pontuação de
autoavaliação do aluno.

F – AVALIAÇÃO DAS OFICINAS PROFISSIONALIZANTES
As Oficinas Profissionalizantes constituem uma atividade pedagógica que
permite iniciar os alunos nos fundamentos do conhecimento científico e da
elaboração de projetos. Em um semestre letivo, os alunos, orientados por um
professor, têm a oportunidade de realizarem pesquisas científicas, tabularem e
interpretarem dados, refletirem e discutirem em equipe sobre um determinado
fenômeno. Como produto final, os alunos elaboram artigos científicos.
Em outro semestre, os alunos, orientados por um professor, elaboram um
projeto tecnológico com o objetivo de corrigir um problema identificado. Os
projetos nascem da necessidade de encontrar solução para um problema ou
demanda de criação e/ou desenvolvimento de um novo produto, processo ou
procedimento. Desse modo, o projeto tem foco definido e, portanto, objetivos a
serem atingidos.
Em reunião do colegiado, é estabelecido o tema central norteador das
Oficinas anuais, bem como o professor que será seu coordenador. Em seguida,
cada professor define o subtema que será estudado por ele em conjunto com
os alunos, seus orientados.
Ao final do semestre, os alunos apresentam seus estudos a uma banca
constituída de professores da faculdade e alunos. A avaliação é feita utilizando
os critérios do formulário seguinte:
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Os temas, subtemas, professores orientadores e número de alunos das
Oficinas Profissionalizantes realizadas nos anos de 2015-2 a 2016-2 estão
apresentados a seguir:
18ª. Oficinas Profissionalizantes FIPEN 2015/2 Modalidade Projeto –
Tema: Geração de valor financeiro nas organizações
Sub-temas

Prof. Orientador

Estratégias corporativas para alavancar valores financeiros por
meio da exposição em comunicação de massa.
O aumento do custo do frete com os pedágios para a empresa e
para o Brasil
O impacto da presença do PCD no ambiente de trabalho

Profª Renata Ferreira
Tacini
Prof.Claudio Dalmolin

Retorno sobre Investimentos em Treinamento para incorporação
de competências
A Cultura de uma sociedade e sua força de influência nas
empresas
A importância dos Códigos de Conduta no ambiente empresarial
Contribuições das estratégias financeiras na geração de valor
Avaliação de Fornecedores para melhorar os custos
A Visão Baseada em Recursos (VBR) e a geração de valor nas
empresas
As estratégias de Porter e a geração de valor nas organizações
Investimento em treinamento de liderança
A Dimensão Humana na Criação de Valor para as Organizações

03

Profª Andreia Massa
Dalmolim
Profª Maria Lúcia Gili
Massi
Profª Maria Inês
Zampolim Coelho
Profª Maria Inês
Zampolim Coelho
Prof. Adalberto Tacini
Prof. Adilson Furlan
Prof. Victor W Kenski

05

Prof. Victor W Kenski
Profa. Dulciane T Lins
Prof. Alexandre dos
Santos
Prof. Andre E Cardoso
Profa. Sonia Rocha
Ladeia
Prof. Diógenes Gomes
Prof. Edvaldo N. Rocha
Filho Rocha
Prof. Walter Budacs

05
05
06

Resultados financeiros baseados na gestão da qualidade
Assédio moral no ambiente do trabalho e a responsabilidade da
empresa
Gerar valor financeiro por meio da análise SWOT
A importância da comunicação empresarial adequada no
auxílio da geração de receita para as corporações.
A criatividade como fator de geração de recursos financeiros nas
organizações a fim superarmos a crise econômica do país."
19ª. Oficinas Profissionalizantes FIPEN 2016/1 – Modalidade: Artigo Científico
Tema: Governança corporativa
Sub-tema

Professor Orientador

A contribuição da governança corporativa na gestão
estratégica das empresas
3 Práticas de Governança Corporativa essenciais às empresas:
Hierarquia Clara; Reuniões de Acompanhamento e Conselho
Consultivo
A Responsabilidade da Administração de
Compras na Governança Corporativa
O impacto da governança de TI no desempenho organizacional

Prof. Adalberto Tacini

O papel da área de TI na Governança
Corporativa
A responsabilidade do Administrador na governança
corporativa
Complaince: ferramenta de regulação organizacional
Gestão do Conhecimento na Governança Corporativa
Governança corporativa em empresas familiares
Guerra à inadimplência - Metas para zerar a inadimplência em

Nº.
alunos
05

04
06
05
06
05
05

05
05
04
04
04

No.
alunos
04

Prof. Adilson Furlan

05

Prof. Adilson Furlan

06

Profa. Adriana
Clementino
Profa. Adriana
Clementino
Prof. Andre E Cardoso

06

Prof. Andre A Cardoso
Prof.Diógenes Gomes
Prof.Diógenes Gomes
Prof. Domingos Lima

06
06
06
06

06
06
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tempos de crise
Demonstrativo de resultados – A importância da agilidade deste
documento gerando planos de ação
A cultura organizacional como fator preponderante na
implementação eficaz do modelo de governança
Corporativa
A importância da Comunicação Empresarial como estratégia
de relacionamento no modelo de governança corporativa
A gestão ética como estratégia corporativa."
Como adequar a área de vendas ao programa de complaince
da empresa
Governança Corporativa – diferenças entre
Brasil, Inglaterra e EUA
Padrões Internacionais de Governança
Corporativa"
A importância dos projetos de responsabilidade social na
governança corporativa
Eficácia das melhores práticas em governança corporativa no
combate à corrupção
A importância do planejamento tributário nas organizações.
Como gerenciar a concorrência desleal - ética e sigilo
empresarial.
O estado como acionista: desafio para a governança
corporativa
A governança corporativa influenciada pelos modelos de
gestão da administração contemporânea
A influência da governança corporativa no âmbito
sustentabilidade

Prof. Domingos Lima

05

Profa. Dulciane T Lins

06

Profa. Dulciane T Lins

05

Prof. Edvaldo N. Rocha
Filho N Rocha
Prof. Edvaldo N. Rocha
Filho N Rocha
Profa. Lindiane V
Moretti
Profa. Lindiane V
Moretti
Profa. Maria Ines
Zampolin
Profa. Maria Lucia G
Massi
Profa. Sonia R Ladeia
Profa. Sonia R Ladeia

06

Prof. Victor Kenski

06

Prof. Walter Budacs

06

Prof. Walter Budacs

06

06
06
06
06
06
06
06

20ª. Oficinas Profissionalizantes FIPEN 2016/2 - Modalidade Projeto Tecnológico
Tema Estado da arte da Administração e o estado da arte da Engenharia
Sub-tema
Transformação em suprimentos, conceitos e estratégias.
KPI (Key Performance Indicator) – indicadores estratégicos
Big Data como recursos de tomada de decisão nas empresas
Estudo sobre o uso da Tecnologia de Informação Móvel nas
organizações
O CRM como influenciador em decisões administrativas
O Business Intelligence (BI) como suporte à gestão de negócios
A gamificação no processo de ensino-aprendizagem
A inovação em tempos de guerra
Os grandes erros em projetos
Inovação tecnológica
A automação e o mercado de trabalho do engenheiro de
produção
Empresa familiar: processo de sucessão e profissionalização
A utilização dos conceitos de Taylor na administração moderna
Capital humano, o grande diferencial nos negócios
Por que os clientes são tão mal atendidos?

Professor Orientador
Prof. Adilson Furlan
Prof. Adilson Furlan
Profa. Adriana
Clementino
Profa. Adriana
Clementino
Prof. Edvaldo N. Rocha
Filho
Prof. Edvaldo N. Rocha
Filho
Profa. Maria Lúcia G
Massi
Profa. Cláudio
Dalmolim
Profa. Cláudio
Dalmolim
Profa. Cláudio
Dalmolim
Profa. Cláudio
Dalmolim
Prof. Walter Budacs
Prof. Walter Budacs
Prof. José Domingos
Prof. José Domingos

No.
alunos
06
06
06
05
06
06
05
06
05
06
05
06
05
06
05

82

Qualidade de vida nos ambientes laborais: efeitos sobre as
finanças da empresa e na saúde do trabalhador
Peter Drucker: pensando a Administração
A influência da categoria gênero nos processos de Gestão de
RH
A terceirização e os efeitos nas relações de trabalho
Vantagens e desvantagens da empresa individual de
responsabilidade Ltda. - EIRELI
A ética na relação com os clientes
A ética no pós-venda e o SAC
A administração do tempo dentro das Organizações
Planejamento estratégico: novas abordagens para avaliar o
panorama esterno da empresa

Seguindo

sugestão

da

CPA,

o

Prof. André Cardoso

06

Prof. André Cardoso
Prof. Alexandre dos
Santos
Profa. Sonia de F. R.
Ladeia
Profa. Sonia de F. R.
Ladeia
Profa. Maria Inês
Z.Coelho
Profa. Maria Inês
Z.Coelho
Prof. Diógenes Gomes
Prof. Victor Kenski

05
06

coordenador

das

06
06
06
06
06
06

oficinas

profissionalizantes, bem como os professores orientadores das oficinas foram, a
partir de 2016-2, avaliados pelos professores e alunos, utilizando os instrumentos
inseridos no Google Docs, conforme segue.
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO COORDENADOR
Prezado (a) estudante/professor
O questionário abaixo tem o objetivo de coletar dados relacionados ao
processo

de

coordenação,

cujos

responsáveis

são

coordenados

e

coordenadores dos trabalhos de conclusão de curso ou das oficinas
profissionalizantes. Suas informações serão tratadas com sigilo e impulsionarão
futuras melhorias.
Instruções: Seja sincero em suas respostas. Responda a todas as questões.
Nome do(a) coordenador(a):
ITENS DE AVALIAÇÃO DO COORDENADOR
Organização dos trabalhos e estabelecendo
de datas para entregas parciais dos estudos:

Disponibilidade
do
coordenador
para
atendê-lo
(por
e-mail,
telefone
ou
pessoalmente):
Devolutiva
dos
trabalhados/problemas
ocorridos pelo coordenador:

Modalidade: ( ) Oficina ( ) TCC
ALTERNATIVAS
( ) Não houve organização
( ) A organização foi muito precária
( ) A organização poderia ter sido melhor
( ) A organização foi muito boa
( ) Não disponível
( ) Raras vezes disponível
( ) Algumas vezes disponível
( ) Sempre disponível
( ) Nunca devolveu
( )Não ofereceu contribuição pertinente
( ) Algumas vezes ofereceu contribuição
pertinente
( ) Sempre ofereceu contribuição pertinente

Faça, a seguir, uma AUTOAVALIAÇÃO de sua participação na coordenação.
Frequência com que você procurou o ( ) Nunca procurei, pois não precisei
coordenador no semestre (por e-mail, ( ) Procurei poucas vezes
telefone ou pessoalmente):
( ) Procurei algumas vezes
( ) Procurei muitas vezes
Pontualidade nas entregas durante a ( ) Nunca fui pontual
coordenação:
( ) Fui pontual poucas vezes
( ) Fui pontual algumas vezes
( ) Fui pontual sempre
Apresentação de questões relevantes para o (
) Nunca apresentei, pois não houve
coordenador:
necessidade
( ) Apresentei, mas não surtiu efeito
( ) Apresentei e percebi melhoria
( ) Todas as minhas questões foram
consideradas
Aproveite o espaço abaixo para fazer seus comentários, sugestões e justificativas.

Data e Assinatura:
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO PROFESSOR ORIENTADOR DAS OFICINAS
PROFISSIONALIZANTES
Prezado (a) estudante
O questionário abaixo tem o objetivo de coletar dados relacionados ao
processo de orientação, cujos responsáveis são orientador e orientando. Suas
informações serão tratadas com sigilo e impulsionarão futuras melhorias.
Instruções: Seja sincero em suas respostas. Responda a todas as questões.
Nome do(a) orientador(a):

Modalidade: ( ) Oficina ( ) TCC

ITENS DE AVALIAÇÃO DO ORIENTADOR

ALTERNATIVAS

Seu orientador das Oficinas Profissionalizantes definiu
o plano de ação, indicou bibliografia e definiu
atividades na primeira reunião com o grupo de
oficinas? (só para grupos de oficinas)
Seu orientador indicou bibliografia para seu estudo?

( ) Sim
( ) Não

( ) Sim
( ) Não
Disponibilidade do orientador para atendê-lo (por e- ( ) Não disponível
mail, telefone ou pessoalmente):
( ) Raras vezes disponível
( ) Algumas vezes disponível
( ) Sempre disponível
Devolutiva dos trabalhados analisados pelo ( ) Nunca devolveu
orientador:
( ) Não ofereceu contribuição
pertinente
( ) Algumas vezes ofereceu
contribuição pertinente
( ) Sempre ofereceu contribuição
pertinente
Pontualidade do orientador nas devolutivas durante ( ) Nunca foi pontual
a orientação:
( ) Foi pontual poucas vezes
( ) Foi pontual algumas vezes
( ) Foi pontual muitas vezes
Faça, a seguir, uma AUTOAVALIAÇÃO de sua participação na orientação.
Frequência com que você procurou seu orientador ( ) Nunca procurei
no semestre (por e-mail, telefone ou pessoalmente):
( ) Procurei poucas vezes
( ) Procurei algumas vezes
( ) Procurei muitas vezes
Pontualidade nas entregas durante a orientação:
( ) Nunca fui pontual
( ) Fui pontual poucas vezes
( ) Fui pontual algumas vezes
( ) Fui pontual sempre
Utilização da bibliografia recomendada pelo ( ) Não utilizei
orientador:
( ) Utilizei poucas
( ) Utilizei algumas
( ) Utilizei todas
Apresentação de questões relevantes para discussão ( ) Nunca apresentei
na orientação:
( ) Apresentei poucas vezes
( ) Apresentei algumas vezes
( ) Apresentei muitas vezes
Iniciativa
para
pesquisar
e
ampliar
seus ( ) Não tive iniciativa
conhecimentos durante a orientação:
( ) Tive pouca iniciativa
( ) Tive muita iniciativa
( ) Sempre tive iniciativa
Aproveite o espaço abaixo para fazer seus comentários, sugestões e justificativas.
Nome do estudante, Data e Assinatura:
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS
SOBRE
A
AVALIAÇÃO
DAS
OFICINAS
PROFISSIONALIZANTES
A cada novo semestre, essa prática incorpora ações de melhoria. Em
2015-2, foi modificada a metodologia de elaboração de projetos, cujo projeto
passou a ser fundamentado pelas variáveis do Balanced Scorecard, uma
metodologia de gestão do desempenho organizacional baseada em quatro
indicadores: financeiros, aprendizado e crescimento, clientes e processos. Em
2016-1, os alunos foram treinados em liderança de equipes, devido aos conflitos
ocorridos entre os membros. Em 2016-2, foram introduzidas as avaliações do
coordenador, do comprometimento dos alunos com as oficinas e dos
professores orientadores.
A seguir serão apresentados os gráficos dos resumos da avaliação do
coordenador das Oficinas Profissionalizantes e dos alunos avaliando seus
comprometimentos com as oficinas:
AVALIAÇÃO COORDENADOR DAS OFICINAS
1) Organização dos trabalhos e estabelecendo de datas para entregas
parciais dos estudos:

2) Disponibilidade do coordenador para atendê-lo (por e-mail, telefone ou
pessoalmente):
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3) Devolutiva dos trabalhados/problemas ocorridos pelo coordenador:

AUTOAVALIAÇÃO ALUNO
1) Frequência com que você procurou o coordenador no semestre (por email, telefone ou pessoalmente):

2) Pontualidade nas entregas durante a coordenação:

3) Apresentação de questões relevantes para o coordenador:
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G – AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC
Os trabalhos de conclusão de curso (TCC) podem ser elaborados nas
modalidades: Artigo Científico ou Monografia para os alunos do curso de
Administração, e Projeto Tecnológico para os alunos dos cursos de Tecnologia
em Gestão de RH, Comercial e Comércio Exterior.
No TCC I, os alunos elaboram um plano de trabalho que, ao final do
semestre, é apresentado à banca. O plano de trabalho escrito é enviado a
uma banca composta pelo professor orientador, um professor da faculdade e
um aluno que se voluntariou a participar da banca.
É oportuno esclarecer que durante o TCC I, os alunos iniciam suas
pesquisas para elaboração do trabalho final.
Segue o modelo do instrumento de avaliação do TCC I – plano de
trabalho - na modalidade Projeto Tecnológico, utilizado pela banca de
avaliação.
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO - Projeto 1
Orientador(a)

Estudante
Título

Avaliador (a)
Formulário de Avaliação de Projetos - Fase 1

Resumo/abstra Apresenta pontos essenciais ao texto
ct
Introdução
Justifica, delimita e apresenta o tema
Apresenta os objetivos claramente
Processos
sistemas
Clientes
Recursos
humanos
Recursos

e Apresenta a infraestrutura necessária ao produto, fluxo dos
serviços, sequência para chegar ao produto, software ou outros
Apresenta o perfil, a(s) estratégia(s) de marketing, o diferencial do
produto, formas de comunicação, medidas de satisfação
Lista os profissionais necessários, suas competências, estratégias
de formação e treinamento, qualidade do serviço ou gestao da
qualidade

Pontos

Elogios e Sugestões de aperfeiçoamento

0,5
2,5
1
1

1

Apresenta os investimentos necessários a consecução do projeto
1

financeiros
Usa a lingua portuguesa adequadamente

0,5

O texto demonstra que o estudante domina os conteúdos da área

0,5

O projeto é inovador ou surpreende em algum quesito

0,5

Referências
Autores citados estão nas referências, utiliza autores reconhecidos
0,5
bibliográficas e/ou publicações atuais
Apresentação Domina o conteúdo
Utiliza recursos audio visuais
Utiliza o tempo dado (nem muito mais nem muito menos)
Responde as perguntas adequadamente e com propriedade,
1
exemplicando para facilitar a compreensão
Total de pontos
10
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Segue o modelo do instrumento utilizado para fazer a avaliação do TCC I
– Plano de trabalho - nas modalidades Monografia e Artigo Científico.

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO - ARTIGO OU MOOGRAFIA - TCC 1
Estudante

Orientador(a)

Título

Avaliador (a)
Critérios

Pontos

Resumo/abstract

Apresenta pontos essenciais ao texto

0

Introdução

Justifica, delimita e apresenta o tema

2

Elogios e Sugestões de aperfeiçoamento

s/n

Apresenta os objetivos claramente
Materias/Métodos

Apresenta metodologia adequada

1

Desenvolvimento/Dis Desenvolve a ideia principal analisando-a e utilizando a
cussão
metodologia

2

Utiliza conceitos essenciais ao tema
Utiliza gráficos, imagens, tabelas... se necessário
Conclusão

Volta ao objetivo e verifica se foi atingido

1

Usa a lingua portuguesa corretamente (ortografia, coesão e coerência)

1

O texto demonstra que o estudante domina os conteúdos da área

0,5

O projeto é inovador ou surpreende em alguns itens.

0,5

Referências
bibliográficas

Autores citados estão nas referências, são variados,
reconhecidos e/ou atuais

1

Apresentação

Domina o conteúdo

1

Utiliza recursos áudio visuais
UItiliza bem o tempo
Responde as perguntas adequadamente e com propriedade,
exemplicando para facilitar a compreensão
Total de pontos

10

Convém registrar que até 2016-1, os TCCs I eram apresentados à banca
em forma de banner, a partir de 2016-2, os alunos apresentam seus planos
utilizando o PowerPoint. Ao final das apresentações, as bancas fazem seus
comentários

e

entregam

a

via

com

as

sugestões

de

melhoria

do

encaminhamento do estudo.
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Segue o modelo do instrumento utilizado para fazer a avaliação do TCC
final nas modalidades Monografia e Artigo Científico.
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO - ARTIGO OU MOOGRAFIA - TCC Final
Estudante
Título
Orientador(a)
Avaliador (a)
Resumo/abstract

Critérios
Apresenta pontos essenciais ao texto

Introdução

Justifica, delimita e apresenta o tema

Pontos
0,5
2

Apresenta os objetivos claramente
Materias/Métodos

Apresenta metodologia adequada

Desenvolvimento/D Desenvolve a ideia principal analisando-a e utilizando a
iscussão
metodologia
Utiliza conceitos essenciais ao tema

1
2

Utiliza gráficos, imagens, tabelas... quando necessário
Conclusão

Volta ao objetivo e verifica se foi atingido

1

Usa a lingua portuguesa adequadamente

0,5

O texto demonstra que o estudante domina os conteúdos da área

0,5

O projeto é inovador ou surpreende em algum quesito

0,5

Referências
bibliográficas

Autores citados estão nas referências, utiliza autores
reconhecidos e/ou publicações atuais, utiliza uma variedade de
referências

1

Apresentação

Domina o conteúdo

1

Utiliza recursos áudio visuais
Utiliza o tempo dado (nem muito mais nem muito menos)
Responde as perguntas adquadamente e com propriedade,
exemplicando para facilitar a compreensão
Total de pontos

10

Elogios e sugestões de mudanças,correções, ajustes, errata
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Segue o modelo do instrumento utilizado para fazer a avaliação do TCC final na
modalidade Projeto Tecnológico.
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO - PROJETO FINAL
Estudante
Título
Orientador(a)
Avaliador (a)
Critérios
Resumo/abstract Apresenta pontos essenciais ao texto
Introdução
Justifica, delimita e apresenta o tema
Apresenta os objetivos claramente
Processos
e Apresenta a infraestrutura necessária ao produto, fluxo
sistemas
dos serviços, sequência para chegar ao produto, software
ou outros materiais
Clientes
Apresenta o perfil, a(s) estratégia(s) de marketing, o
diferencial do produto, formas de comunicação, medidas
de satisfação
Recursos
Lista os profissionais necessários, suas competências,
humanos
estratégias de formação e treinamento, qualidade do
serviço ou gestao da qualidade
Recursos
Apresenta os investimentos necessários a consecução do
financeiros
projeto
Usa a lingua portuguesa adequadamente

Pontos
0,5
2,5

O texto demonstra que o estudante domina os conteúdos da área

0,5

O projeto é inovador ou surpreende em algum quesito.

0,5

Referências
bibliográficas
Apresentação

0,5

Autores citados estão nas referências, utiliza autores
reconhecidos e/ou publicações atuais
Domina o conteúdo
Utiliza recursos áudio visuais
Utiliza o tempo dado (nem muito mais nem muito menos)
Responde
as perguntas adequadamente
e com
propriedade, exemplicando para facilitar a compreensão
Total de pontos
Elogios e sugestões de mudanças,correções, ajustes, errata

1

1

1

1
0,5

1

10

O TCC II é apresentando pelo aluno em PowerPoint. Na sequência, eles
são argüidos pela banca, composta pelo orientador, professor da faculdade e
um aluno. Ao final, os candidatos recebem as vias do trabalho em que os
membros da banca fizeram suas sugestões de melhoria. Todas as sugestões de
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melhoria passam pelo crivo do orientador, antes de serem ou não introduzidas
no trabalho.
Seguindo sugestão da CPA, foram avaliados, a partir de 2016-2, via
Google Docs, o coordenador dos TCCs, pelos professores e alunos, e os
professores orientadores pelos alunos e coordenador, utilizando os mesmos
modelos apresentados para avaliação desses protagonistas nas Oficinas
Profissionalizantes.
Na tabela seguinte estão relacionados os trabalhos acadêmicos
elaborados pelos alunos concluintes dos anos de 2015/2 a 2016/2 e suas
respectivas bancas:
Aluno
James Rafael
Correa
Márcia Lemos

Rafael Augusto
Cardeal

Aluno
Ailton A. Feitosa

Aline C. Teixeira

Aline Gabriela A.
Santos

Amanda Karina

TCC I – elaborados e apresentados em 2015/2
Tema
Modalidade
Orientador
Turnover nas
Projeto
Victor W. Kenski
empresas
Tecnológico
O impacto da
Projeto
Maria Lúcia G.
música
Tecnológico
Massi
ambiente,
durante o horário
do almoço, na
QVT dos
empregados
Comunicação
Artigo Científico
Andréia M.
verbal e
Dalmolim
marketing
pessoal
TCC II – elaborados e apresentados em 2015/2
Tema
Modalidade
Orientador
A evolução do
Monografia
Adriana
índice de
Clementino
compras
realizadas pelo
consumidor
brasileiro a partir
do e-commerce
Gestão e Cultura
Monografia
Adriana
da segurança no
Clementino
trabalho nas
organizações
Influência da
Monografia
Maria Lúcia G.
ambientação e
Massi
integração na
manutenção do
novato na
empresa
Qualidade de
Monografia
Victor W. Kenski
vida no trabalho
Ergonomia do
trabalho Nr17

Banca
Dulce Lins
Andréia Massa
Dalmolin

Márcio Hiro
Hamasuna

Banca
Márcio H.
Hamasuna

Sonia de F. R.
Ladeia

Andréia Massa
Dalmolin

Dulce Lins
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Amanda Paula

Anna Carolina
Tavares
Diogo Rabahim

Lizandra da Sila

Loarah S. Vilas
Boas

Pesquisa de
clima com
profissionais do
DP
Motivação:
afiliação, poder
e realização.
Modelos de
gestão de
pessoas
adaptados à
realidade
tecnológica
Qualidade de
vida no trabalho
e a satisfação
dos empregados
O conceito de
economia hoje é
o mesmo de
antigamente?

Projeto
Tecnológico

Maria Lúcia G.
Massi

Maria Inês Z.
Coelho

Monografia

Maria Lúcia G.
Massi

Márcio Hiro
Hamasuna

Monografia

Adriana
Clementino

Walter Budacs Jr

Projeto
Tecnológico

Maria Lúcia G.
Massi

Adalberto Tacini

Monografia

Maria Lúcia G.
Massi

Cláudio Dalmolin
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TCC I – elaborados e apresentados em 2016-1
Aluno
Abigail
C.Gomes
Agatha Maria
de J.S.Oliveira

Alexssandro
Lima Roseno
Amanda Arosti
Moreira
Bruna dos
Santos Lima
Carlos A.de
Almeida
Carolyne Alves
Paulino
Claudia
C.Oliveira
Clotildes S.Silva
Cristiano S. Silva

Diego Noberto
Diniz
Edmilson
V.Santos
Erika Alves
Martins
Fabio R.de
Oliveira

Tema

Modalidade

Orientador

Banca

Home Office e sua relação
Artigo
com a qualidade de vida do
Científico
trabalhador
Incentivo Financeiro como
Projeto
forma de auxiliar o processo Tecnológico
de Recrutamento e Seleção
CallCenter
O perfil do consumidor na
Projeto
definição das estratégias de Tecnológico
vendas.
Treinamento em Vendas
Projeto
como Diferencial Competitivo Tecnológico

Maria Lúcia
Gili Massi

Dulce Lins

Maria Inês
Zampolim
Coelho

Maria Lúcia Gili
Massi

Maria Inês
Zampolim
Coelho
Edvaldo N.
Rocha Filho

Adalberto Tacini

Tecnologia aplicada em
recursos humanos
Treinamentos corporativos:
Gastos ou investimentos?
O estudo de clima
organizacional para a
motivação dos colaboradores
Saúde ocupacional em
Clínica Médica
LNT Gerencial

Adriana
Clementino
Maria Lúcia
Gili Massi
Maria Inês
Zampolim
Coelho
Maria Lúcia
Gili Massi
Maria Lúcia
Gili Massi
Victor
Wolowski
Kenski

Projeto
Tecnológico
Projeto
Tecnológico
Projeto
Tecnológico
Projeto
Tecnológico
Projeto
Tecnológico
Projeto
Tecnológico

As principais causas das
reclamações trabalhistas e a
responsabilidade do RH para
evitá-las
O que a organização deve
Monografia
fazer para poder se adaptar
às mudanças.
Análise de problema de
Projeto
desempenho na empresa
Tecnológico
Avaliação de desempenho
Projeto
como melhoria e crescimento Tecnológico
individual e organizacional
Perfil do 5 S
Projeto
Tecnológico

Franciele de
Paula Silva

O novo perfil do líder
administrativo do século XXI.

Monografia

Guilherme de
Oliveira

O mercado de jogos
eletrônicos no Brasil nos
últimos cinco anos
Inovação da tecnologia no
mercado gastronômico
brasileiro
Treinamento e
Desenvolvimento nas
Organizações

Monografia

Guilherme
Rebouças
Oriolo
Helena
M.R.Lima

Monografia

Projeto
Tecnológico

Antonio
Fernandes
Barreto
Alexandre dos
Santos
Lindiane Viviane
Moretti
Maria Lúcia Gili
Massi
Walter Budacs
Junior
Renata Ferreira
Tacini
Paulo Cesar
Duarte de
Oliveira

Victor
Wolowski
Kenski
Maria Lúcia
Gili Massi
Maria Lúcia
Gili Massi

Paulo Cesar
Duarte de
Oliveira
Renata Ferreira
Tacini
Dulce Lins

Paulo Cesar
Duarte de
Oliveira
Victor
Wolowski
Kenski
Maria Inês
Zampolim
Coelho
Maria Inês
Zampolim
Coelho
Victor
Wolowski
Kenski

Maria Inês
Zampolim
Coelho
Maria Inês
Zampolim
Coelho
Adalberto Tacini

Victor Wolowski
Kenski
Maria Lúcia Gili
Massi
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TCC I – elaborados e apresentados em 2016-1
Tema
Modalidade
Orientador
Banca
Segurança do Trabalho e
Projeto
Maria Lúcia
Walter Budacs
Saúde Ocupacional.
Tecnológico
Gili Massi
Junior
Execução da administração
Monografia
Victor
Paulo Cesar
estratégica
Wolowski
Duarte de
Kenski
Oliveira
Jefferson dos
Um estudo sobre a aplicação Monografia
Maria Inês
Adalberto
Santos Ribeiro
e implicações do
Zampolim
Tacini
empowerment nas empresas
Coelho
Joelma D. de
A falta de comunicação
Projeto
Edvaldo N.
Maria Inês
Carvalho
interna nas micro e pequenas Tecnológico
Rocha Filho
Zampolim
empresas.
Coelho
Karen
Propaganda: esclarecedora, Monografia
Victor
Adalberto
Jacqueline de
enganosa ou abusiva?
Wolowski
Tacini
Oliveira
Kenski
Kátia da Silva Transformação organizacional Monografia
Victor
Maria Inês
Pereira
Wolowski
Zampolim
Kenski
Coelho
Kelly C.Silva
Procedimento para
Projeto
Maria Lúcia
Dulce Lins
Souza
identificação e correção das Tecnológico
Gili Massi
causas da rotatividade de
pessoas nas empresas
Lindinalva
A música na qualidade de
Monografia
Adriana
Alexandre dos
V.Santos
vida do trabalhador
Clementino
Santos
Luana da
Motivação no trabalho
Projeto
Maria Lúcia
Lindiane
S.Souza
Tecnológico
Gili Massi
Viviane Moretti
Michelle
Implantação de um espaço
Projeto
Maria Inês
Sonia de Fátima
S.Santos
criança na empresa para os Tecnológico
Zampolim
Rocha Ladeia
filhos de colaboradoras.
Coelho
Nahor da Silva
Planejamento, recrutamento Monografia
Victor
Diogenes
Bernardo
e seleção de pessoas no
Wolowski
Gomes da Silva
panorama globalizado atual
Kenski
Rafael de Jesus
Empowerment e a equipe
Monografia
Victor
Antonio
Oliveira
autogerida
Wolowski
Fernandes
Kenski
Barreto
Rogério
Sistema Tributário Nacional:
Monografia
Adalberto
Victor Wolowski
Rodrigues
Análise do panorama da
Tacini
Kenski
Santos
substituição tributária de PIS e
COFINS à luz do Simples
Nacional
Sandra
Líder e Motivação
Projeto
Alexandre dos Sonia de Fátima
Carvalho de
Tecnológico
Santos
Rocha Ladeia
Brito Moreira
(Xandó)
Simone R.Silva
Programa de
Projeto
Maria Lúcia
Lindiane
desenvolvimento gerencial
Tecnológico
Gili Massi
Viviane Moretti
Stephanie
Gestão Empresarial e
Monografia
Victor
Maria Inês
Flávia R.Costa
Conscientização com ênfase
Wolowski
Zampolim
em Sustentabilidade e
Kenski
Coelho
Responsabilidade Social
Vivian
Prática esportiva e de
Projeto
Maria Lúcia
Sonia de Fátima
M.Carvalho
atividades físicas no ambiente Tecnológico
Gili Massi
Rocha Ladeia
empresarial
Aluno
Iracema
S.Souza
James Alves
Costa
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Orientandos
Andressa Silva
dos Santos

TCC II – elaborados e apresentados em 2016-1
Tema
Modalidade
Orientador

Banca

Projeto Tecnológico

Victor Wolowski
Kenski

Adalberto
Tacini

James Rafael
Rivail Correa

Mercados de
empilhadeiras
elétricas e à
combustão
Turnover nas
empresas

Projeto Tecnológico

Victor Wolowski
Kenski

Lindy
Moretti

Luana Almudi
Jorge

Qual é o
clima?

Projeto Tecnológico

Lindiane Viviane
Moretti

Victor
Wolowski
Kenski

Rafael Augusto
Cardeal

Geração X e
Y

Artigo Científico

Walter Budacs
Junior

Maria Lúcia
G. Massi
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TCC I – elaborados e apresentados em 2016-2
Orientandos

Tema

Modalidade

Orientador

Banca

Ana Flávia de
Souza

Treinamento: estratégia de
vendas para maximizar
resultados.

Monografia

Edvaldo N.
Rocha Filho

Márcio H.
Hamasuna

Ana Paula S.P.
Miyazon

Saúde no trabalho

Projeto
Tecnológico
Projeto
Tecnológico

Alexandre dos
Santos
Adriana
Clementino

Projeto
Tecnológico

Diógenes G.
da Silva

Projeto
Tecnológico

Maria Inês Z.
Coelho

Projeto
Tecnológico
Projeto
Tecnológico
Projeto
Tecnológico

Adalberto
Tacini
Maria Inês Z.
Coelho

Aniele Lucena
Bruna Cristiane
dos S. Alves
Daniele Gregório
Januário
Edileia Gabriela
M. de Lima
Guilherme Pedro
de Oliveira
Janaina de
Oliveira Costa
Jaqueline Rocha
da Silva
Jean França
Santos
Joyce Pardinho M.
Ernesto
Juliana Afonso
Kesley Santos
Oliveira
Larissa Auana da
Silva
Letícia dos Santos
Luciano
Mayara Cristina
da S. Dias
Ramirez Balbino
da Silva
Silvia de Oliveira
Souza
Thays de Souza
Xavier
Yeda Diniz Morais

Rede Social: como
alavancar o negócio.
Dress Code: guia para
inovar o mundo
corporativo
Inteligência Emocional
Marketing nas PME
familiares
Empowerment: liderança
compartilhada
Liderança em call Center
Abordagens eficazes em
vendas
A comunicação dentro
das empresas
Jovem no mercado de
trabalho: ferramentas de
inserção.
Gestão por processos no
serviço de saúde
empresarial.
Diagnóstico da situação
de negócio do
empreendedor liberal.
Feedback como
ferramenta
Campanha de doação de
órgãos.
Consultoria em RH:
eficiência em
recrutamento.
Como a falta de lazer
pode influenciar na vida
dos colaboradores
Influência das MPE na
economia de Osasco
Consultoria de liderança
em PME de construção
civil.
Avaliação de
competências em
recrutamento e seleção.

Lindy Moretti

Frank F. Sene
Celso Lima
José
Domingos
Renata
Ferreira
Tacini
Márcio H.
Hamasuna
Dulce Lins
Victor W.
Kenski
Márcio H.
Hamasuna
Andréia
Massa

Monografia

Walter Budacs

Projeto
Tecnológico

José Domingos

Monografia

Lindy Moretti

Frank F. Sene

Monografia

Adilson Furlan

Márcio H.
Hamasuna

Projeto
Tecnológico

André
Cardoso

Celso Lima

Projeto
Tecnológico
Projeto
Tecnológico

Alexandre dos
Santos
Maria Inês Z.
Coelho

Edvaldo N.
Rocha Filho
Márcio H.
Hamasuna

Projeto
Tecnológico

Maria Lúcia
Gili Massi

José
Domingos

Projeto
Tecnológico

Maria Lúcia
Gili Massi

Sonia de F.
R. Ladeia

Monografia

Diógenes G.
da Silva

André
Cardoso

Projeto
Tecnológico

Dulce Lins

Antonio F.
Barreto

Projeto
Tecnológico

José Domingos

Maria Inês Z.
Coelho
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Orientandos

TCC II – elaborados e apresentados em 2016-2
Tema
Modalidade
Orientador

Banca

Abigail
Camargo
Gomes
Ágatha Maria
de Jesus Souza
de Oliveira

Home Office e qualidade de
vida do trabalhador

Artigo
Científico

Maria Lúcia
Gili Massi

Dulce Lins

Recrutamento intermo:
indicação por funcionários.

Projeto
Tecnológico

Andréia
Massa

Alexssandro
Lima Roseno

O perfil do consumidor na
definição das estratégias de
vendas.
O perfil do consumidor na
definição das estratégias de
vendas.
Treinamento corporativo –
gasto ou investimento?

Projeto
Tecnológico

Maria Inês Z.
Coelho
Walter
Budacs
Maria Inês Z.
Coelho

Claudia
Clementino

Amanda Arosti
Moreira

Cláudio
Dalmolim

Projeto
Tecnológico

Edvaldo N.
Rocha Filho
Rocha
Maria Lúcia
Gili Massi

Saúde ocupacional

Projeto
Tecnológico

Maria Lúcia
Gili Massi

Antonio F.
Barreto

Clotides Souza
Silva

Levantamento de
necessidades de treinamento
gerencial.

Projeto
Tecnológico

Maria Lúcia
Gili Massi

Renata
Ferreira
Tacini

Cristiano
Saltorello da
Silva

As principais causas das
reclamações trabalhistas e a
responsabilidade do RH para
evitá-las.

Projeto
Tecnológico

Victor W.
Kenski

Sonia de F.
R. Ladeia

Devany Alves
Pereira
Diego Noberto
Diniz

Inteligência emocional nas
empresas.
Adaptabilidade e a
aprendizagem organizacional

Monografia
Monografia

Lindiane
Moretti
Victor Kenski

Sonia de F.
R. Ladeia
Paulo C. D.
de Oliveira

Edmilson Vieira
Santos

Análise de problema de
desempenho

Projeto
Tecnológico

Maria Lúcia
Gili Massi

Renata F.
Tacini

Érika Alves
Martins

Avaliação de desempenho
como melhoria e crescimento
individual e organizacional
Programa 5S

Projeto
Tecnológico

Maria Lúcia
Gili Massi

Dulce Lins

Projeto
Tecnológico
Monografia

Paulo C. de
Oliveira
Victor W.
Kenski
Maria Inês Z.
Coelho
Maria Inês Z.
Coelho

Cláudio
Dalmolim
Maria Inês Z.
Coelho
Adalberto
Tacini
Adilson
Furlan

Carlos Alberto
de Almeida

Fábio Rodrigues
de Oliveira
Franciele Paula
da Silva
Guilherme
Oliveira
Guilherme
Rebouças
Oriolo

Liderança para o século XXI
Mercado de jogos eletrônicos
no Brasil
A tecnologia no mercado
gastronômico brasileiro
Orientadora: Profa. Ms. Maria
Inês Z. Coelho

Projeto
Tecnológico

Ana Rebeca
M. Castella

Monografia
Monografia

Andréia
Massa
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Orientandos
Helena Magali
Rocha de Lima
Iracema Silva
Souza
James Alves
Costa
Jefferson dos
Santos Ribeiro
Joelma David
de Carvalho

TCC II – elaborados e apresentados em 2016-2
Tema
Modalidade
Orientador

Banca

Treinamento e
Desenvolvimento nas
Organizações.
A orientação profissional de
autista: inclusão no mercado
de trabalho
Execução: lacunas entre meta
e resultado.
Um estudo sobre a aplicação
e implicações no
empowerment nas empresas.
Importância da comunicação
interna interpessoal.

Projeto
Tecnológico

Victor W.
Kenski

José
Domingos

Projeto
Tecnológico

Maria Lúcia
Gili Massi

Lindy Moretti

Monografia

Victor W.
Kenski
Maria Inês Z.
Coelho

Paulo C. D.
de Oliveira
Adalberto
Tacini

Edvaldo
Neiva Rocha
Filho
Victor W.
Kenski

Maria Inês Z.
Coelho

Monografia

Projeto
Tecnológico

Karen
Jacqueline de
Oliveira
Kátia da Silva
Pereira

Publicidade enganosa ou
abusiva

Monografia

Edvaldo N.
Rocha Filho

Segurança do trabalho e a
importância das NR’s

Monografia

Victor W.
Kenski

Maria Inês Z.
Coelho

Kelly Cristina
Silva Souza

Rotatividade nas empresas e
suas respectivas soluções.

Projeto
Tecnológico

Maria Lúcia
Gili Massi

Dulce Lins

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A AVALIAÇÃO DOS TCCS.
A banca examinadora desempenha papel importante para a avaliação
dos estudos feitos pelos alunos, não somente pelos comentários sobre o trabalho
feito, mas também com informações relevantes que estimulam os alunos a
seguirem o caminho da pesquisa e a se envolverem com a área acadêmica.
Por outro lado, as avaliações dos professores orientadores e coordenador
dos TCCs são importantes para que possam conhecer a opinião dos envolvidos no
processo e atuarem de modo a corrigir as discrepâncias identificadas, resultando
na melhoria de seus desempenhos.
Outra

inovação

importante

foi

a

introdução

da

avaliação

do

comprometimento do aluno com as atividades relativas à execução das etapas
de seus trabalhos de conclusão de cursos.
A seguir serão apresentados os gráficos dos resumos da avaliação do
coordenador dos TCCs e dos alunos avaliando seus comprometimentos com as
atividades relativas aos seus trabalhos de final de curso:
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AVALIAÇÃO COORDENADORA TCC
1) Organização dos trabalhos e estabelecendo de datas para entregas
parciais dos estudos:

2) Disponibilidade do coordenador para atendê-lo (por e-mail, telefone ou
pessoalmente):

3) Devolutiva dos trabalhados/problemas ocorridos pelo coordenador:
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AUTOAVALIAÇÃO ALUNO
1) Frequência com que você procurou o coordenador no
semestre (por e-mail, telefone ou pessoalmente):

2) Pontualidade nas entregas durante a coordenação:

3) Apresentação de questões relevantes para o coordenador:
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H – AVALIAÇÃO DA REVISÃO DAS DISCIPLINAS
A IES tem como política oferecer cursos sintonizados com as necessidades
do mundo corporativo e da sociedade, desenvolvendo nos alunos as
competências requeridas pela sua área profissional. Para fazer o alinhamento
dos currículos dos cursos com o mercado, a fipen: a) utiliza as opiniões dos
egressos expostas nas pesquisadas realizadas; b) mantém reuniões com o
colegiado docente e com o Núcleo Docente Estruturante (NDE). O corpo
docente, os egressos e os membros do NDE são profissionais atuantes no
mercado, o que favorece o diagnóstico das demandas relacionadas à
formação profissional que o curso pretende atingir.
Nos encontros dos docentes com os membros do NDE também são
abordadas questões didático-pedagógicos e do relacionamento professoraluno.
As mudanças são relatadas em atas e as novas demandas bibliográficas
são enviadas para a Biblioteca.
I – PERFIL DO ALUNO INGRESSANTE
Todos os ingressantes respondem ao Questionário Sócio-Cultural dos
Ingressantes no Ensino Superior semestralmente. O questionário tem por objetivo
investigar o perfil dos alunos de todos os cursos de graduação mantidos pelas
IES, a fim de conhecer o perfil do grupo em vários aspectos, tais como: volume
de leitura; escolaridade dos pais; facilidade de acesso a internet; notebook
pessoal; horas dedicadas ao estudo; horas dedicadas ao trabalho ou estágio;
motivos para a escolha do curso dentre outros. Essas informações permitem
melhor atendê-los em suas necessidades estudantes.
Após a coleta, os dados são tabulados e apontados em um relatório, que
é enviado aos docentes para que conheçam o perfil dos ingressantes e ajustem
as suas aulas conforme esse perfil.
Até 2016-2, os ingressantes respondiam a um questionário em papel, a
partir de 2017-1, responderão utilizando o formulário disponível no Google Docs,
cujo modelo segue abaixo:
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QUESTIONÁRIO SÓCIO-CULTURAL DO INGRESSANTE
1. Quantas vezes você prestou concurso vestibular?
Nenhuma vez.
Uma vez.
Duas vezes.
Mais de duas vezes.
2. Em quantos concursos vestibulares você foi aprovado?
Nenhuma vez.
Uma vez.
Duas vezes.
Mais de duas vezes
3. Durante o seu curso médio, quantos livros você leu em média por ano, excetuando-se os
livros escolares?
Nenhum.
Um.
Dois a quatro.
Cinco a sete.
Mais de sete.
4. Durante o seu curso médio, quantas horas por semana você dedicou, em média, aos seus
estudos, excetuando-se as horas de aula?
Uma a duas.
Três a cinco.
Mais de cinco.
5. Como fez os estudos no ensino médio?
Só em escola pública.
A maior parte em escola pública.
Só em escola particular.
6. Que atividade(s) extraclasse você mais desenvolveu durante o seu curso médio?
Nenhuma.
Atividades artísticas.
Atividades desportivas.
Línguas estrangeiras.
Todas as anteriores.
7. Por qual tipo de instrumento você foi mais avaliado pelos professores durante o curso
médio?
Provas escritas e discursivas.
Testes objetivos.
Trabalhos em grupo.
8. Como você avalia o nível de exigência do seu curso médio?
Deveria ter exigido muito mais de mim.
Deveria ter exigido um pouco mais de mim.
Exigiu de mim na medida certa
9. Qual das habilidades abaixo foi melhor desenvolvida por você durante o seu curso médio?
Comunicação.
Trabalhar em equipe.
Raciocínio lógico.
10. O que você espera obter em um curso superior? (indique o motivo predominante)
Aumento de conhecimento e de cultura geral.

103

Formação profissional para futuro emprego
Melhorar a atividade que já desenvolve.
11. Você já fez ou está fazendo algum curso superior? Indique a alternativa que melhor
expressa sua situação no referido curso.
Não fiz e nem estou fazendo.
Já fiz em outra Instituição e abandonei.
Já fiz em outra Instituição e concluí.
12. Você fez cursinho pré-vestibular?
Não
Sim
13. Por que você optou por esta Instituição?
Oferece o melhor curso de minha opção.
Pela sua credibilidade.
Próximo de casa.
Facilidade de acesso.
14. Qual o motivo principal que o levou a decidir pelo curso escolhido?
O mercado de trabalho é garantido.
Afinidade pessoal, vocação, realização pessoal.
Permite conciliar com o exercício da profissão.
15. Você pretende trabalhar enquanto faz o curso superior?
Não.
Sim, apenas em estágios para treinamento.
Sim, desde o 1º ano, em tempo integral.
Sim, apenas nos dois últimos anos de estudo.
16. Quanto aos estudos, após a conclusão do curso superior, o que você pretende?
Fazer outro curso de graduação.
Fazer cursos de aperfeiçoamento e especialização/ MBA.
Fazer o mestrado.
17. Qual a sua participação na renda familiar?
Não trabalha e recebe ajuda financeira da família.
Trabalha e contribui parcialmente com a família.
Trabalha e é responsável pelo sustento da família.
18. Caso você exerça atividade remunerada, quantas horas trabalha por semana?
Trabalha até 30 horas por semana.
Trabalha até 40 horas por semana.
Nenhuma das anteriores
19. Qual a sua posição no trabalho?
Empregador.
Empregado de empresa particular.
Nenhuma das anteriores
20. Principal responsável pelo sustento da família é:
Seu pai.
Sua mãe
Seu cônjuge
Você.
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21. Em qual das faixas está a soma da renda mensal dos membros da sua família que moram em
sua casa?
Dois salários mínimos.
Três a cinco salários mínimos.
Seis a dez salários mínimos.
Mais de 10 salários mínimos.
22. Qual o grau de escolaridade de seu pai?
Ensino fundamental incompleto.
Ensino fundamental completo.
Ensino médio completo.
Ensino superior incompleto.
Ensino superior completo
Pós-graduação.
23. Qual o grau de escolaridade de sua mãe?
Fundamental incompleto.
Fundamental completo.
Ensino médio completo.
Ensino superior completo.
Pós-graduação.
24. Qual a situação de trabalho de seu pai?
Desempregado.
Trabalha em empresa privada.
Trabalha em empresa pública.
É falecido.
Outra situação.
25. Qual a situação de trabalho de sua mãe?
Não trabalha.
É aposentada.
Trabalha em empresa privada.
Vive de rendas.
Outra situação.
26. Existe microcomputador em sua casa?
Sim, e eu o utilizo bastante.
Sim, mas eu pouco utilizo.
Não. Uso fora de casa.
27. Para que você utiliza microcomputador?
Apenas para entretenimento.
Para preparar trabalhos escolares.
Para preparar trabalhos profissionais.
Preparar trabalhos escolares e entretenimento.
28. Caso utilize microcomputador em seus trabalhos escolares e profissionais, que tipo de
programa(s) você opera?
Todos os programas desenvolvidos por mim.
Processadores de texto e planilhas eletrônicas.
Os dois tipos de programas acima, além de programas de apresentação gráfica.
Não utilizo microcomputador em meus trabalhos escolares e profissionais.
29. Você tem predominantemente acessado a Internet a partir de que equipamento?
Daquele disponível no meu trabalho.
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Daquele à disposição em outro local.
Daquele disponível na minha residência.
30. Você costuma ler jornais?
Raramente.
Duas vezes por semana.
Diariamente.
Só aos domingos
31. Qual o meio que você mais utiliza para se manter atualizado sobre os acontecimentos?
Revista
TV.
Internet.
Outro. Qual?
32. Em sendo aprovado no processo vestibular, qual meio de transporte você utilizará chegar à
Faculdade?
Carro próprio.
Transporte coletivo (ônibus, trem)
33. Onde se localiza a sua residência?
Osasco.
Carapicuíba.
Barueri.
Outro. Qual?
34. Dispõe de carro próprio para se locomover?
Sim.

Não

35. Meio pelo qual você tomou conhecimento do nosso Processo Seletivo?
Indicação de amigo ou parente.
Indicação de alunos ou ex-alunos desta Instituição.
Indicação de professor ou funcionário da instituição
De contato direto com a Instituição.
Página da FIPEN na Internet
Rede Social: ( ) Facebook ( ) outra _________
Propaganda em ônibus
Propaganda em trem
Durante prova do ENEM
Folheto ou jornal
Empresa ou escola parceira. Qual?____________
Outros. Qual?

J – AÇÕES PARA EVITAR A EVASÃO
Combater a evasão dos cursos superiores é meta de instituições públicas
e privadas. São considerados no conceito de evasão, alunos que abandonam,
trancam,

desligam-se

ou

se

transferem

para

outra

instituição.

Independentemente do tipo de universidade, os números são considerados
altos pelo MEC. Em 2013, de acordo com o Mapa do Ensino Superior no Brasil
2015, o índice de evasão nos cursos presenciais, no estado de São Paulo, nas
universidades públicas era de 16,6% e nas privadas, 28,1%.
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Para combater a desistência do ensino superior, é preciso identificar as
suas causas para que sejam tomadas medidas eficazes.
As pesquisas feitas com os estudantes da fipen que trancam, desligam-se
ou se transferem para outras Instituições, utilizando o instrumento abaixo,
mostram que as causas da evasão mais apontadas são: financeiras, defasagem
acadêmica ou dificuldade para acompanhar o ritmo das aulas ou para realizar
os trabalhos solicitados.
Instrumento para identificação das causas da evasão dos alunos fipen
Prezado aluno
Solicitamos que responda ao questionário abaixo. A sua sinceridade será importante para
corrigirmos eventuais problemas. Muito obrigada. Diretoria Acadêmica
Nome:
Curso:
Período em que está matriculado
Idade:

Estado Civil:

Gênero:

Faixa de renda familiar mensal:

Escolaridade do pai:

Escolaridade da mãe:

Além de estudar você desenvolve alguma outra atividade? SIM ( ) NÂO ( )
Qual?
Dentre os possíveis motivos abaixo que o levam a abandonar o curso, atribua nota de 0 a 10,
sendo 10 o motivo mais forte.
Possíveis motivos
Falta motivação para você continuar no curso.
Dificuldade para acompanhamento do conteúdo ministrado no curso
Dificuldade para acompanhamento do curso devido ao tempo necessário para os
estudos.
Você percebeu que não se sentirá bem na profissão.
Deficiência didática dos professores.
Você entrou no curso porque passou no processo de seleção, mas, na verdade, essa
não foi a sua escolha.
O curso não é o que você imaginava.
Deficiências na infraestrutura da instituição.
Desempenho acadêmico insatisfatório (suas notas não são suficientes para você ser
aprovado nas disciplinas).
Falta de atenção (receptividade) dos professores.
Ainda não tem certeza se essa profissão oferecerá o retorno financeiro que você
deseja.
A instituição não oferece apoio para você se adaptar ao ritmo universitário.
Pouca ênfase em disciplinas profissionalizantes (técnicas).
Dificuldade para acompanhar o curso devido à falta de recursos financeiros.
Perda de prestígio da carreira.
Currículo do curso desatualizado.
Dificuldade na adaptação ao sistema universitário.
A instituição de ensino não disponibiliza informações sobre o curso.
Dificuldade para conciliar o horário das aulas com as atividades profissionais.
Isolamento (você não consegue estabelecer amizade com seus colegas).
Outro. Qual?

Nota
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Você pretende voltar a estudar na fipen?
Você pretende ir para outra instituição de ensino superior? SIM ( ) NÃO ( ) Para qual?
Há alguma coisa que a fipen possa fazer para você continuar estudando aqui?
SIM ( ) NÃO ( )
Se sim, o que a fipen pode fazer para você permanecer aqui?

Data

Assinatura:

No quadro seguinte, são apresentados os percentuais de evasão
registrados no período de 2015-2 a 2017-1 no conjunto dos cursos de
Administração; Tecnologia em Gestão de RH e Tecnologia em Gestão
Comercial. Para diagnosticar a evasão, a fórmula utilizada é: P (total de alunos
que não se evadiram) = Total matrícula no período menos total de alunos
ingressantes no período, dividido pelo total de matrícula do período anterior,
menos total de egressos do período anterior. O índice de evasão é obtido pela
fórmula: 1- P (multiplicar por 100 para obter o %).
Evasão do conjunto dos cursos no período de 2015-2 até 2017-1
AnoTotal de Ingresso Matrículas Egresso P
Evasão
semestre matrículas (Ig)
período
Período
período
anterior
anterior
2015-2
113
54
59
12
1,25
-0,25*
2016-1
228
131
113
09
0,93
0,07
2016-2
207
30
228
04
0,79
0,21
2017-1
414
240
208
34
1,0
0

%

**Permanência
7% Evasão
21% Evasão
**Permanência

* valores negativos significam que ingressaram mais alunos do que saíram, ou seja, a faculdade cresceu
em relação ao número de alunos do período anterior.
** Permanência = Não houve evasão.

Comparando os percentuais apresentados acima com os índices de
evasão divulgados no Mapa do Ensino Superior no Brasil 2015, para os cursos
presenciais, no estado de São Paulo, nas faculdades privadas, podemos
concluir que, ainda que os percentuais de evasão da fipen tenham crescido,
ele está abaixo do último percentual divulgado para o estado de São Paulo,
que é de 28,1%. Certamente essa situação se deve à identificação dos motivos
que levam os estudantes a se evadirem e às ações realizadas pela fipen para
evitá-la, a saber:
Motivos alegados:
Financeiros.

Dificuldade

para

Ações para evitar:
Parcelamento da mensalidade.
Ampliação do número de vagas no PROUNI e FIES.
Troca de curso.
Aulas de reforço, plantões para esclarecimento de dúvidas.
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acompanhar o ritmo das
aulas
ou
trabalhos
solicitados.
Desempenho
acadêmico
insatisfatório.
Dificuldade de inserção no
meio acadêmico

Em
busca
de
outras
experiências
extracurriculares.
Reprovação em disciplinas.

Troca de curso.

Incentivo a participar das seções de Mentoring.
Programa de boas-vindas semestral.
Aluno veterano atuando como mentor do ingressante.
Estimular o ingressante a ter maior proximidade com o corpo
docente dentro e fora da sala de aula.
Incentivo a participar das seções de Mentoring.
Utilizar a parceria de intercâmbio com universidades
estrangeiras.
Troca de curso.
Incentivar a participação dos estudantes nos plantões diários.

A CPA sugere que, para o próximo período, o cálculo da evasão seja
feita por curso.
K - UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DO ENADE PARA MELHORIA DOS CURSOS
O Enade é um indicador de qualidade da educação superior que avalia
o desempenho dos estudantes a partir dos resultados obtidos no exame pelos
alunos,

por

sua

importância

no

acompanhamento

do

processo

de

aprendizagem e do desempenho acadêmico dos estudantes em relação aos
conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de
graduação, seus resultados são analisados pelos NDEs da fipen de modo a
definir ações que contribuam para a melhoria dos cursos oferecidos.
Nesse sentido, os membros do NDE comparam o conteúdo específico
abordado no exame com os conteúdos das disciplinas ministradas na fipen.
Caso sejam identificadas lacunas, essas são supridas com a inclusão de novos
conteúdos nas ementas das disciplinas. Com essa ação e a utilização de outros
indicadores, tais como a pesquisa com os egressos e as demandas do mercado
de trabalho, o NDE entende que entrega para a comunidade um curso de
qualidade.
Com as ações apontadas neste relatório, a IES reforça seu compromisso
de constante busca da qualidade e da excelência na formação de nível
superior, desempenhando desse modo seu papel social.
Prof. Adalberto Tacini
Coordenador da CPA:
Osasco, 01 de fevereiro de 2017.
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