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

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

1.2 O SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Em 22 de janeiro de 1942, por meio do decreto-lei 4.048 do presidente Getúlio
Vargas, é criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), com um objetivo
explícito e urgente: oferecer um ensino profissional de qualidade para a recém criada
indústria de base. O SENAI expande-se por quase todo o território nacional, no Estado de
São Paulo iniciou suas atividades em 28 de agosto de 1942, sob a direção do engenheiro
Roberto Mange, professor da Escola Politécnica de São Paulo, que, desde a década de 20,
vinha aperfeiçoando métodos de formação profissional de trabalhadores. No início da
década de 70, a base das necessidades e investimentos que o Brasil ensaiava era em
direção ao domínio de tecnologias industriais mais avançadas.
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1.3 A Faculdade de Tecnologia SENAI de Tecnologia Gráfica
A primeira escola de Artes Gráficas do SENAI foi instalada em 1945 no bairro do
Belém, na capital de São Paulo e era destinada à formação de aprendizes para atender à
demanda dos estabelecimentos gráficos do Estado e que empregava, já naquela
época cerca de 12.000 trabalhadores.
Nos anos seguintes o SENAI paulista intensificou a oferta de cursos e treinamentos
e, em 1951, transferiu a Escola de Artes Gráficas para um novo edifício, no bairro do
Cambuci que, em 1962, passou a se chamar Escola SENAI Felício Lanzara, em
homenagem ao importante líder do setor gráfico.
Nove anos depois, em 1971, graças à cooperação técnica da Associação de
Construtores Industriais de Máquinas Gráficas e Afins (ACIMGA), da Itália, o SENAI-SP
inaugurou o Colégio Industrial de Artes Gráficas (atual Escola SENAI Theobaldo De
Nigris), no bairro da Mooca, onde passou a oferecer o Curso Técnico em Artes Gráficas.
Com o intuito de otimizar recursos humanos e instalações, o SENAI-SP
unificou, em 1978, as escolas Theobaldo De Nigris (de ensino técnico) e Felício Lanzara
(de formação de aprendizes) na Mooca. Em 1998, aproveitando a mesma infraestrutura
das escolas, mas acrescendo à equipe, docentes com os perfis adequados, foi implantada
a Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica para oferecer, inicialmente, o Curso Superior de
Tecnologia em Produção Gráfica. As escolas já contavam com uma boa biblioteca
especializada, cujo acervo foi também adequado à oferta de educação em nível superior.
Em 2002, o curso superior passou por processo de reconhecimento pelo MEC e foi
avaliado com menção final “A”. Em abril de 2005 a Faculdade passou a atuar no nível de
pós-graduação “lato sensu”, oferecendo o programa de especialização “Tecnologia de
Impressão Offset: Qualidade e Produtividade”. Hoje, além de atuar de forma harmônica e
integrada com todas as outras ofertas educacionais do campus, oferece:


01 (um) curso superior de Tecnologia em Produção Gráfica, com 40
(quarenta) vagas semestrais ou 80 anuais;



05 (cinco) cursos de pós graduação lato sensu, sendo:
o

Desenvolvimento e Produção de Embalagens Flexíveis;

o

Gestão eM Engenharia de Produção;

o

Gestão da Produção de Celulose e Papel;

o

Gestão de Projeto de Embalagem;

o

Planejamento e Produção de Mídia Impressa.
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A Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica, a Escola SENAI Theobaldo De Nigris
e a Escola SENAI Felício Lanzara constituem, assim, um centro integrado de formação
profissional que oferece programas de formação profissional para os segmentos gráfico,
de celulose e de papel, desde o nível básico até a pós-graduação. A atuação
integrada permite aperfeiçoar os recursos disponíveis e oferecer aos estudantes
oportunidade de aprimorar sua formação continuamente.
O centro de formação profissional recebe, frequentemente, estudantes de outros
estados e de outros países da América Latina. Atende empresas privadas e públicas,
associações empresariais e de trabalhadores e instituições de ensino em todo o território
nacional, inclusive outras escolas da rede SENAI. Dada a sua característica única no país,
tem como clientes todos os segmentos relacionados com a comunicação impressa,
incluindo empresas fabricantes de celulose e papel, fornecedores da indústria gráfica,
estudantes de outros cursos e a comunidade em geral.
As parcerias com empresas fornecedoras da indústria gráfica e de celulose e papel
têm se concretizado na forma de doações e comodatos de equipamentos e softwares; na
capacitação de alunos, docentes e usuários finais; no patrocínio de viagens de estudos; na
realização de eventos técnicos conjuntos; na divulgação de tecnologias etc. Dessas
atividades beneficiam-se tanto a comunidade escolar quanto as empresas fornecedoras e
as indústrias gráficas.
Sua oferta se dá em regime anual, totalizando três anos letivos e um período
adicional de estágio supervisionado. Cada ano terá, no mínimo, duzentos dias letivos de
atividades escolares efetivas. As classes serão compostas por 40 alunos no período
noturno, de segunda a sexta-feira, das 19:00 as 22:35h.
A composição do corpo docente está efetivada para atendimento à todos os anos
do curso, com potencial para planejar a ampliação da oferta em cursos de extensão e pósgraduação lato sensu.

5

2. Conceitos obtidos pela IES nas avaliações externas institucionais e de
curso
Recredenciamento - a última avaliação externa realizada para Recredenciamento da IES
aconteceu no período de 06 a 10/06/2010, sendo avaliado o conceito final foi 4. O
Recredenciamento deu-se de acordo com o Parecer CNE/CES nº 17/2012, de 28/03/2012,
e homologado pelo Ministro na portaria nº 1082 de 31 de agosto de 2012 e com publicação
no Diário Oficial da União, em 04 de setembro de 2012.
Reconhecimento – a avaliação in loco para renovação de reconhecimento do curso
aconteceu

de 02 a 05/05/2012, sendo que o curso obteve o conceito final foi 4. A

renovação do reconhecimento deu-se de acordo com o Parecer CNE/CES nº
17/2012, e homologado pelo Ministro na portaria MEC/SERES nº263 de 16/11/2012

e com publicação no Diário Oficial da União, em 20 de novembro de 2012.
3. Projetos e processos de autoavaliação
O processo de autoavaliação responde ao Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004. De
acordo com o disposto no inciso VIII do Art. 3º, da Lei do SINAES, o “planejamento e
avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional”
devem ser considerados nas ações de avaliação e de desenvolvimento institucional. A
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) publicou, em 2004, as
“orientações gerais para o roteiro da autoavaliação das instituições”, estas definem, para
cada dimensão do SINAES, os tópicos que devem integrar os processos de avaliação
interna de todas as instituições e os tópicos optativos, além de, naturalmente, dispor sobre
as linhas gerais conceituais e organizativas do processo de avaliação. Ainda no Art. 3º, § 2º,
define-se que “para a avaliação das instituições, serão utilizados procedimentos e
instrumentos diversificados, dentre os quais a autoavaliação e a avaliação externa in loco”.
A seção do relatório destinada ao desenvolvimento deverá ser organizada em cinco tópicos,
correspondentes aos cinco eixos que contemplam as dez dimensões.
Assim sendo, o processo de autoavaliação da Faculdade SENAI de Tecnologia
Gráfica, para o ano de 2018, fundamentou-se em um projeto específico que envolve os
relatórios dos Relatório de gestão, relatórios de satisfação discente, PROVEI, SAPES para o
período, segundo as Orientações da CONAES. Este projeto estabelece as etapas e sub
etapas de acordo com o cronograma abaixo:
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Etapa
Preparação
Desenvolvimento

Subetapa
Elaboração do projeto de avaliação
Sensibilização
Coleta de dados e informações

Prazo
Jan/2018
Jan/2018
Fev/2018

Consolidação

Análise dos dados e informações
Emissão de relatórios parciais
Elaboração do relatório

Fev/2018
Mar/2018
Mar/2018

Divulgação
Balanço crítico

Mar/2018
Mar/2018

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


Melhoria da qualidade da educação superior;



Orientação e expansão da sua oferta;



Aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social;



Promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais da
instituição de educação superior.

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

4.1 Divulgação
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A divulgação, como continuidade do processo de avaliação interna, deve oportunizar
a apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas etapas anteriores.
Quanto à divulgação dos resultados da autoavaliação, esta ocorre em dois níveis:
comunicação interna e comunicação externa.
A comunicação interna entre a instituição (corpo diretivo e CPA), os docentes e corpo
técnico-administrativo ocorre, principalmente, através de reuniões, e-mails, circulares e
quadros de aviso. Com o Colegiado Discente, apresentamos ao representante discente em
reunião e divulgamos no site da faculdade para consulta de todos.
A comunicação externa se dá principalmente através da internet. O site apresenta,
permanentemente, informações sobre a instituição, os cursos oferecidos, o corpo docente e
notícias sobre o que acontece na faculdade. Além disso, o site oferece um link com
informações da CPA, onde constam as autoavaliações, as avaliações internas, contato da
CPA, componentes da comissão e regulamentos sobre a Autoavaliação Institucional.

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


Indicadores de Qualidade - aproveitamento escolar, frequência, taxa de permanência
escolar, taxa de promoção escolar e taxa de concluintes de estágio;



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



Acompanhamento pedagógico – avaliação qualitativa e documental;



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



SAPES, análise quantitativa e qualitativa.

A Autoavaliação coordenada pela CPA consiste numa das etapas do
processo de Avaliação Institucional instituído pelo Sistema Nacional de Avaliação da
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Educação Superior SINAES e destina-se a assegurar o processo de avaliação da
IES, dos cursos de graduação ofertados e do desempenho acadêmico dos
estudantes.

5. Plano de melhorias a partir dos processos avaliativos
Pelos fatos e fundamentos apresentados pela análise dos Relatórios de
Autoavaliação e do PDI, da apurada reflexão sobre o PPC e apuração dos avanços e
práticas realizadas, cabe ressaltar que a IES cresceu e fortaleceu seus processos técnicos,
pedagógicos e acadêmicos, zelando pelos resultados na formação de alunos, sem
comprometer os cuidados nas relações com os professores e demais trabalhadores da
comunidade acadêmica.

Abaixo, segue uma tabela demonstrando as ações de melhoria destacadas
nos processos de avaliação:

Ações planejadas

Ações realizadas, resultados e sua incorporação ao planejamento

Implementar melhorias nos itens com
índice abaixo da meta

Com relação ao “rendimento escolar” os números se mantiveram acima da
meta. No item “frequência escolar” os números continuam abaixo da meta. A
evasão escolar é outro ponto em que a IES continuará implementando ações
sua redução.

Treinar os docentes na metodologia de
formação por competências.

Todos os docentes do curso superior foram treinados na metodologia.

Ampliar divulgação do processo de estágio
aos discentes do curso

A ação de divulgação do manual do estagiário foi repetida, de acordo com o
estabelecido nos anos anteriores, em caráter de reforço, com divulgação das
ações realizadas pela coordenação de estágios.

Acompanhamento contínuo da ação
docente pela coordenação técnica e
pedagógica.

As ações de acompanhamento da ação docente, revisão dos planos de
ensino, capacitação dos docentes em nova metodologia, avaliação contínua
do aprendizado, incremento de ações de recuperação da aprendizagem e
implantação do portal educacional foram realizados e devem ser uma ação
contínua tendo como objetivo a melhoria das métricas referentes ao
rendimento escolar.

- Oferecer de novos programas de pósgraduação lato sensu, nas áreas de
embalagem, design gráfico e gestão.

O curso de pós-graduação lato sensu “Gestão de Projetos de embalagens”
elaborado em parceria com a ABRE, Associação Brasileira de Embalagem foi
oferecido com sucesso, iniciando a primeira turma em fevereiro 2016.
Esta ação está prevista no atual PDI, tendo estudo de implantação para o ano de
2018. Em 2016 foram abertas duas turmas de extensão, uma a mais que no ano
de 2015. A ideia é atender um público demandante de atualização e formação
na área de gestão que, no entanto, não possui ensino superior completo.

- Ampliar a oferta de programas de
extensão universitária.

- Iniciar a oferta de extensão a
distância

Esta ação está prevista no atual PDI, tendo estudo de implantação para o ano de
2018.
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- Intensificar a divulgação dos cursos de
graduação e pós-graduação.

Esta ação é contínua e dela depende o sucesso da missão da instituição,
pois visa atingir públicos que poderão ser transformados socialmente pelas
ofertas por ela realizadas.
Nos anos de 2015, 2016 e 2017, foram utilizados os seguintes instrumentos de
divulgação:
- Divulgações na Revista ABIGRAF, Tecnologia Gráfica, Publish, Embanews.
- Realização de eventos técnicos;
- Visitas a empresas do segmento por consultores da própria instituição;
- Fortalecimento do uso das mídias sociais; (incluindo facebook, linkedin
instagram);
- Banner em sites parceiros;

- Ampliar a análise e o debate dos
resultados da Autoavaliação Institucional,
junto aos corpos discente e docente.

Esta ação, que deverá ter continuidade por todo o período, teve como espelho
resultados que foram divulgados através dos meios digitais de comunicação,
com base nos relatórios gerados pela CPA e disponibilizados no site da IES.

- Concluir a implantação da nova grade
curricular do Curso Superior de Tecnologia
em Produção Gráfica

A nova grade curricular do Curso Superior foi concluída no ano de 2017. A
grade anterior estava estrutura em semestres e a nova foi estrutura para ser
desenvolvida anualmente.

- Ampliar a utilização de livros para o
desenvolvimento das aulas no curso
superior, estimulando o hábito de leitura e
de pesquisa.

As campanhas de incentivo à leitura são uma forma de incentivar os alunos a
ler. Elas são realizadas semestralmente próximo do período de férias dos
alunos.

- Ampliar a participação de professores e
alunos na revista da escola – Tecnologia
Gráfica – com a publicação de artigos
técnicos.

No ano de 2015, foram publicados 17 artigos desenvolvidos na instituição ou
por membros dela. Em 2016, 15 artigos e em 2017, foram publicados 14
artigos.

- Capacitar docentes em estratégias e
metodologia para o ensino por
competências.

A partir do programa instituído pelo SENAI-SP “PROEDUCADOR” completouse 100% do corpo docente capacitado pela metodologia.

- Implantar novo sistema de banco de
dados para gestão do acervo da
biblioteca, melhorando eficiência e
ampliando recursos.

Este programa permite aos usuários o empréstimo de 5 livros durante o período
de férias (jun./jul e dez./jan.). Esta ação será continuada para que cada vez mais
incentivemos os alunos a ler.

Como ação a ser tratada a IES deve incentivar que seus docentes e discentes
cada vez mais produzam artigos técnicos para alimentar a Revista Tecnologia
Gráfica, que tem periodicidade trimestral.

Em processo de implantação e aguardando novas diretrizes da mantenedora. Já
foi adquirido um novo escâner.

- Concluir obras de readequação das
oficinas de pré-impressão.

As obras de readequação nas oficinas de pré-impressão foram
finalizadas em 2017.

Programa de bolsas de estudo
aos estudantes.

Em 2015, 2016 e 2017 foram concedidas bolsas de estudos. Além do programa
do próprio SENAI, o SINDIGRAF (Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado
de São Paulo) oferece em parceria com a unidade o custeio de 50% do valor
das mensalidades para alunos do curso selecionados de acordo com essa
modalidade.
A seleção para o programa próprio do SENAI se dá de forma muito criteriosa
pelo serviço social da unidade.
Houve, ainda, o incremento do programa de bolsas de iniciação científica com a
sua interlocução com o projeto integrador realizado pelos dos alunos no curso.
A divulgação dos programas de bolsas é feita através do portal educacional, site
da faculdade e parceiros.

Realizar atendimento à comunidade:

Trata-se do aproveitamento dos recursos dos laboratórios e oficinas gráficas da
Faculdade e das Escolas Theobaldo De Nigris e Felício Lanzara para a
produção de materiais solicitados por instituições filantrópicas. A produção é
sempre feita gratuitamente e de forma integrada às atividades de ensino. Dessa
maneira, de forma prática, a Faculdade envolve a comunidade acadêmica
nessas ações de responsabilidade social.
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Ampliar atendimento à comunidade
docente, discente e externa com
palestras gratuitas.

De 25 a 29 de setembro de 2017, foi realizada a “Semana de Tecnologia
Gráfica”. O evento contou com palestras, visitação às oficinas e laboratórios
da IES. Nesta nova versão da Semana de Gestão e Tecnologia da Área Gráfica
foram realizadas palestras gratuitas, workshops, visitação as oficinas da IES e
exposição de produtos e serviços de parceiros da escola. No evento de 2017, o
envolvimento e participação dos alunos foi importante. A cada noite foram
apresentadas várias palestras técnicas gratuitas, proferidas por profissionais da
área. Os dois auditórios foram utilizados para a realização das palestras, de
acordo com o tema os alunos ficavam livres para escolher qual palestra lhe
interessava mais.
De 26 a 30 de setembro de 2016, foi realizada a “Semana de Gestão e
Tecnologia Gráfica”. O evento contou com palestras técnicas, apresentações
de trabalhos de alunos e debates sobre a área. .No evento de 2016, houve
grande envolvimento e participação dos alunos. A cada noite era apresentada
uma palestra principal, proferida por profissional da área e, na sequência, eram
apresentadas palestras especiais com os acadêmicos que se destacaram no
desenvolvimento de projetos de pesquisa.
De 26 a 30 de outubro de 2015, foi realizada a “Semana de Gestão e Tecnologia
Gráfica”. O evento contou com palestras técnicas, apresentações de trabalhos
de alunos e debates sobre a área. A cada noite era apresentada uma palestra
principal, proferida por profissional da área e, na sequência, eram apresentadas
palestras especiais com os acadêmicos que se destacaram no desenvolvimento
de projetos de pesquisa.

Revista “Tecnologia Gráfica”

Trata-se de revista especializada, editada pela escola SENAI Theobaldo De
Nigris em parceria com a Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica.
Sem fins lucrativos a publicação busca, por meio da venda de anúncios,
garantir sua sustentabilidade. Quase toda a tiragem é distribuída gratuitamente.
Seu objetivo é difundir conhecimentos aplicados em todos os campos da
produção gráfica. Docentes e estudantes participam da elaboração de artigos
técnicos. O conteúdo trata de temas ligados a novas tecnologias, melhoria e
aperfeiçoamento de processos, gestão ambiental, design gráfico, memória da
indústria gráfica e de seus profissionais, notícias sobre cursos e orientação
sobre formação profissional gratuita, entre outros.
Todos os docentes e alunos (cursando) da faculdade recebem exemplares
gratuitos da Revista “Tecnologia Gráfica”.

Manter atividades da Analista de qualidade
de vida.

O Serviço Social realiza avaliação de bolsas de estudo duas vezes ao
semestre. Inicialmente com os alunos já matriculados, e, posteriormente, com
os que iniciam o 1º semestre. Esta ação envolve divulgação da Coordenação
do Curso Superior, constando no mural do Bloco F o período de entrega de
documentos, para avaliação socioeconômica. Efetivada a entrega, os
processos são encaminhados para a Analista de qualidade de vida para devida
análise, incluindo verificação da documentação, agendamento de entrevista,
relatório social e parecer. Concluído o processo, é feito o encaminhamento
para a Coordenação do Curso, que irá avaliar e definir o resultado final junto à
Direção da instituição. Além do parecer da Assistente Social, são considerados
dados de frequência e notas.
Os atendimentos sociais pertinentes à área ocorrem quando a Coordenação
do Curso Superior ou um docente percebe a necessidade e encaminha o caso.
Este trabalho é realizado todos os semestres junto aos alunos do curso
superior para seleção e análise da situação sócio econômica dos candidatos às
bolsas de estudo.

Apoiar as ações do Diretório Acadêmico:
Trote solidário

O trote solidário, já é uma tradição entre os alunos do curso. Foi criado pelo
Diretório Acadêmico 7 de Fevereiro. A partir de campanhas de arrecadação e
doação de alimentos não perecíveis, livros, brinquedos e agasalhos, o trote
solidário tem cumprido seus objetivos, a saber: a integração dos alunos do curso;
o incentivo ao trote não violento; a promoção do trabalho em equipe; e ações de
responsabilidade social.
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Acesso de alunos e docentes ao portal O portal do aluno foi implementado. Alunos e professores tem acesso a ele
educacional
por meio de login e senha pessoal. Todos os docentes já foram instruídos
sobre o uso do portal educacional e devem utilizá-lo diariamente. A cada nova
turma os alunos são instruídos a como utilizar o portal educacional.

- Ampliar a participação de professores e
alunos na revista da escola – Tecnologia
Gráfica – com a publicação de artigos
técnicos.

No ano de 2015, foram publicados 17 artigos desenvolvidos na instituição ou
por membros dela. Em 2016, 15 artigos e em 2017, foram publicados 14
artigos.
Como ação a ser tratada a IES deve incentivar que seus docentes e
discentes cada vez mais produzam artigos técnicos para alimentar a Revista
Tecnologia Gráfica, que tem periodicidade trimestral.

Oferta de bolsas de estudo do SENAI para O programa de bolsas de estudo (iniciação científica e monitoria) - destinado
monitoria e iniciação científica.
aos alunos que se destacam pelo seu rendimento escolar – constitui
importante estratégia para incentivar os estudantes a realizar pesquisa e
aprofundar seus conhecimentos.
Como ação da IES, este tipo de bolsa deveria ser mais divulgado junto aos
alunos, visando o desenvolvimento de projetos inovadores, pesquisas e
aplicações práticas. Deve-se fazer um trabalho junto do CONSEPE para
incentivar os alunos a participarem de projetos de pesquisa e inovação na
IES.

Acompanhamento contínuo da ação docente O acompanhamento da coordenação pedagógica e técnica neste período foi
pela coordenação técnica e pedagógica.
direcionado à implantação definitiva da metodologia de formação por
competências. Os docentes que ainda não haviam sido treinados tiveram a
oportunidade de revisar seus planos de ensino e aprimorar o material de
apoio utilizado em suas aulas. Foram implantadas melhorias no sistema de
avaliação formativa e somativa nos planos das turmas que ingressaram no
primeiro semestre de 2017.
Participação em eventos, congressos e
produção de material técnico e científico.

Acredita-se que com a criação do CONSEPE a IES conseguirá aumentar a
quantidade de trabalhos e pesquisas que poderão ser enviados para revistas
técnicas do segmento.
Também ampliará desenvolvimento de novos projetos com empresas parceiras
ou clientes que tenham alguma necessidade.
A IES deve também incentivar que seu corpo docente e discente participe de
eventos e congressos que ela esteja oferecendo ou que outras entidades
ofereçam.
Esta deve ser uma ação contínua por parte de IES.

Intensificar as ações de comunicação
interna durante todo o período

As ações compreenderam a colocação de banners e cartazes informativos em
diferentes pontos estratégicos na escola tratando de assuntos de interesse
geral da comunidade acadêmica. As ações de intensificação da comunicação
foram mantidas no período de 2015 a 2017, aplicando ainda o uso das
ferramentas de comunicação via mídias sociais.
A própria CPA foi objeto de divulgação para toda a comunidade acadêmica.

Reforçar o uso da comunicação digital

Como nos anos anteriores, a mídia digital foi amplamente utilizada sendo
enviados os calendários das inscrições dos cursos em assinaturas de
mensagens, bem como seus prospectos a alunos, ex-alunos, docentes,
funcionários, parceiros, clientes, empresas e instituições, como ABIGRAF,
ABFLEXO, ABIEA, ABRAFORM e ABTG. A estratégia foi reforçada no período
de 2015 a 2017 com a utilização de novas ferramentas de comunicação como
por exemplo: Instagram e Linkedin
A Faculdade deu continuidade ao uso de sua página no Facebook,
transformando essa forma de comunicação em um hábito. Todos os parceiros
da instituição fazem uso da rede social para estabelecer contato com a
instituição.

13

Intensificar a participação em eventos e
divulgação

Foi feita distribuição de material impresso (cartazes e filipetas) para os alunos,
em sala de aula, de todas as programações. Foram distribuídos cartazes,
filipetas e prospectos em cursos promovidos por instituições parceiras como:
ABTG, , empresas como Heidelberg e Canon, não só em suas instalações
localizadas nas dependências da Faculdade como em seus escritórios
centrais. Foi feito um reforço na divulgação dos cursos nos eventos
promovidos na Faculdade, entre eles a Semana de Gestão e Tecnologia.

Ampliar o uso da Publicidade – Meio
Impresso, digital e ferramentas
promocionais

A folhetaria sobre os cursos oferecidos pela faculdade continuou a ser usada nos
anos de 2015 a 2017.
Nesse material encontra-se a reforçada a nova característica do curso baseada
na avaliação por competências, evidenciando o novo modelo de formação
proposto pela instituição.
Foram utilizados os seguintes instrumentos de divulgação:
- Divulgações em revistas da área
- Visitas a empresas do segmento por consultores da própria instituição;
- Uso das mídias sociais;
- Publicação em cadernos especiais sobre ensino nos jornais Folha e Estado de
SP;

Material didático

Por meio do acompanhamento da ação docente foi solicitado aos docentes
que as apresentações fossem renovadas e colocadas no novo padrão da
IES.

Acompanhar as ações da
coordenação de estágio
supervisionado

O ano de 2016 e 2017 foram atípicos na contratação de estagiários para o
Curso Superior de Tecnologia Gráfica – CSTG, muito devido aos problemas
econômicos que o Brasil passa e em específico o mercado Gráfico que vem
tendo grandes dificuldades para superar este momento.
Sugere-se que a IES realize um plano de ação para reduzir esse número de
alunos pendentes quanto ao estágio, muitas vezes os alunos já trabalham na
área e apenas não trouxeram a documentação que os dispensa do estágio.

Ampliar a realização por parte dos docentes
de Programas de Desenvolvimento Pessoal

A mantenedora criou um programa chamado PROEDUCADOR que visa
desenvolver os docentes na área pedagógica, pois a maioria de seus docentes
são muitos técnicos.
Os docentes também podem participar de congressos, feiras do setor, palestras
e workshops.
Esta ação deve ser continua por parte da IES, visando a qualificação de seus
docentes e mantendo-os atualizados.

Ampliar a divulgação das atividades de
autoavaliação realizada pela CPA.

No período de 2015 a 2017, a CPA contou com a divulgação de cartazes
com o objetivo de fazer a aproximação entre este órgão e a comunidade
acadêmica.
Além dos instrumentos de avaliação utilizados na instituição, a CPA criou seu
próprio instrumento avaliativo de cunho institucional. Nesta abordagem,
foram trabalhados os públicos: docente; discente e funcionários técnicos e
administrativos.

Organizar ambientes da unidade para
início da reforma e recebimento dos
investimentos, previstos no plano.

Entre 2015 e 2017, as obras de reforma foram finalizadas.

Aumentar a taxa de empréstimo de livros.

As campanhas de incentivo à leitura são uma forma de incentivar os alunos a
ler. Elas são realizadas semestralmente próximo do período de férias dos
alunos.
Esta ação será continuada para que cada vez mais incentivemos os alunos a
ler.

Nesse período foram realizados serviços de adequação estrutural para
realocação de laboratórios incluindo redes de energia elétrica e de
transmissão de dados. As obras de adequação foram realizadas dentro do
prazo estabelecido, no recesso escolar, o que permitiu que as atividades de
ensino previstas pudessem ser realizadas conforme planejado.
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6. Processos de gestão
A Faculdade atua com Gestão Participativa, com vários órgãos colegiados próprios
da IES: Conselho Consultivo (formado pelo corpo diretivo da unidade, por docentes,
discentes e comunidade, que define macro metas organizacionais); CPA - Comissão Própria
de Avaliação (que conduz o processo de autoavaliação institucional permanente, integrando
os diversos processos avaliativos promovidos pela unidade); NDE - Núcleo Docente
Estruturante (formado por docentes, e que acompanha a concepção, consolidação e
realização do projeto pedagógico do curso); CTP - Conselho Técnico Pedagógico (formado
pelo coordenador Pedagógico, pelo coordenador do curso e pelos docentes, e que tem a
função de auxiliar na concepção do projeto pedagógico e acompanhar o desenvolvimento e
a avaliação do curso); Equipe de Gestão (que integra o corpo diretivo da Faculdade com os
demais dirigentes do campus, a fim de integrar e harmonizar as ações).
É nítida a evolução na implantação das boas práticas e, em especial, os órgãos
colegiados têm sido ouvidos em todas as suas proposições e têm sido solicitados a opinar
nas ações de gestão educacional, como um todo, com a finalidade de alinhamento do PDI,
PPC, Legislação Educacional e, Diretrizes da Mantenedora SENAI. Assim sendo satisfatório
o desempenho da IES, no período, considerando-se sua evolução na série histórica de
análise de relatórios de avaliação dos PDIs, das CPAs, e as ações decorrentes.
Visando trabalhar de forma preventiva a IES realiza, anualmente o levantamento da
Satisfação do Cliente - aluno interno - para verificar possíveis melhorias no aspecto
educacional ou administrativo.
A Taxa de satisfação do cliente participante no Curso Superior de Tecnologia Gráfica
no ano de 2017 obteve uma média de 84,23 pontos percentuais. Abaixo os dados
estratificados dos últimos três anos:

Ano

%

2015

78,83

2016

86,90

2017

84,23

A ação docente foi acompanhada ao longo do ano pela coordenação técnica,
conforme previsto, com especial atenção para a implementação dos planos de ensino e dos
instrumentos de avaliação.
O conjunto dos resultados das variáveis de controle para o Curso Superior de
Tecnologia Gráfica é apresentado no quadro seguinte.
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Variável de Controle

Resultados

2015

2016

2017

Aproveitamento médio

80,57

80,49

79,13

Frequência

63,18

58,59

60,63

Evasão

28,58

39,00

33,72

Promoção escolar

97,67

91,67

99,19

Os resultados gerais do Curso Superior de Tecnologia em Produção Gráfica
evidenciam um curso com bom desempenho e alcance do perfil sustentado pelo
desenvolvimento qualitativo de habilidades. Nas avaliações, os alunos superara a meta de
75%. Na taxa de Frequência manteve-se uma média de 60%. Em 2017 houve uma redução
na taxa de evasão em relação ao ano anterior. A promoção escolar ultrapassou a meta em
2017. Os indicadores apresentam bom desempenho.

7. Demonstração de evolução institucional
Pelos fatos e fundamentos apresentados e pela detalhada análise dos Relatórios de
Autoavaliação, do PDI, da reflexão sobre o PPC, e apuração dos avanços e práticas
realizadas, cabe ressaltar que a IES vem apresentado resultados positivos em relação aos
esforços implementados zelando pelos resultados na formação de alunos, sem
comprometer os cuidados nas relações com os professores e demais trabalhadores da
comunidade acadêmica.
De acordo com o SAPES 2017, Sistema de Acompanhamento de Egressos do
SENAI, observou-se que nos resultados por áreas tecnológicas a Gráfica obteve 80% de
taxa de ocupação apresentando por conseguinte as maiores remunerações mensais médias
entre as pesquisadas.
A denominação do Curso atende ao prevista no Catálogo Nacional de Curso de
Tecnologia, assim como sua duração.
A IES tem desenvolvido esforços para manter a coerência entre as políticas e
investimentos definidos no seu PDI com as práticas implantadas pela mesma nos últimos
ciclos de Autoavaliação e avaliação externa. O processo de Avaliação Institucional tem se
configurado como instrumento para identificar oportunidades de melhorias em suas práticas
administrativas e acadêmicas. As iniciativas e investimentos para melhorias nas práticas e
estrutura física da instituição em função das fragilidades identificadas nos últimos ciclos de
Autoavaliação da IES e das últimas avaliações externas realizadas pelo INEP são
evidências para essa afirmação. Tal postura consolida a articulação entre o processo de
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Autoavaliação Institucional (CPA), as avaliações externas realizadas por examinadores do
MEC, e o planejamento da IES em seu PDI.
Por fim, denota-se que há um grande caminho a ser percorrido rumo a excelência no
quesito Autoavaliação Institucional, porém o vislumbre de que nosso trabalho se constituirá
em importante ferramenta de acompanhamento e gestão é motivação poderosa para
seguirmos adiante no aprimoramento das atuais práticas de Autoavaliação.
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