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APRESENTAÇÃO

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Tecnológica INAP apresenta o Relatório
Final da Auto Avaliação Institucional referente ao ano de 2009, conforme portaria nº
821, de 24 de agosto de 2009.
Esse Relatório contém os dados coletados, as análises e conclusões que foram
sintetizadas pela Comissão Própria de Avaliação.

1.1 Apresentação Institucional
A Faculdade Tecnológica INAP (FAT‐INAP) sediada à Avenida Carandaí, nº 507 – Bairro
Funcionários – Belo Horizonte – MG é uma Instituição de Ensino Superior, de natureza
particular, mantida pelo Centro de Ensino Superior INAP Ltda., pessoa jurídica de
direito privado, com fins lucrativos igualmente sediado e com foro em Belo Horizonte,
no Estado de Minas Gerais.

Credenciada pela Portaria MEC 1.154 de 03/12/2007, teve o funcionamento de seus
cursos autorizados pela Portaria MEC 600 de 13/12/2007, retificada no final de janeiro
de 2008.

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Consoante com o citado acima e pelo fato da Portaria do MEC de Nº 600 de
13/12/2007, devido a incorreções, ter sido retificada e publicada no final de janeiro de
2008, os cursos foram iniciados em 06/08/2008 e os primeiros Processos Seletivos
ocorreram em junho e julho de 2008.
O presente relatório tem como objetivo apresentar e comunicar os resultados da
avaliação relativa ao ano de 2009 à comunidade acadêmica, à comunidade externa e
aos órgãos governamentais que são responsáveis pela gestão da Educação Superior no
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Brasil. Pretende‐se explicitar o instrumento utilizado na coleta de dados, a
metodologia aplicada, a interpretação dos resultados e conclusões que subsidiam
algumas respostas às diversas perguntas surgidas durante o processo. Este documento
pretende ser uma comprovação material do trabalho de auto‐avaliação realizado. Nele
devem estar expressas as virtudes, méritos, potencialidades, mas também as
deficiências e fragilidades que envolvem as ações Institucionais, uma vez que o
processo pela excelência e qualidade de ensino é contínuo.

O desenvolvimento deste trabalho foi pautado na coerência em relação a missão
institucional de formar profissionais para atuarem como agentes:
• de mudança na sociedade, com competência técnica e capacidade crítica,
preservando os valores do cidadão consciente;
• participantes na formação de uma nova visão de mundo e da sociedade
alicerçada em uma consciência coletiva;
• contribuintes para o exercício da cidadania;
• formadores de jovens e adultos em nível superior tecnológico, bem como
oferecer educação continuada;
• geradores e difusores de tecnologia atendendo a demanda do setor produtivo;
• na busca de parcerias com órgãos governamentais e não governamentais para
fortalecimento da qualidade do ensino, melhoria da qualidade de vida dos
seres humanos e o cumprimento das leis e normas ambientais.

Norteia também todo o trabalho desenvolvido a proposta desta Instituição de Ensino
de:
• promover, de forma articulada, o ensino, a pesquisa e a extensão;
• fomentar o desenvolvimento tecnológico, científico, filosófico, literário,
artístico, coerente com os princípios que orientam a prática institucional de
cidadania, liberdade, democracia, responsabilidade, justiça, ética, respeito a
vida e ao meio ambiente, comprometimento social, pluralidade, integração e
criatividade;
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• formar profissionais e especialistas de nível superior em cursos de graduação,
pós‐graduação, extensão e programas especiais de educação continuada;
• estimular a cultura local e nacional;
• disseminar o conhecimento cultural, científico e tecnológico, através do ensino,
de publicações e outras formas de divulgação;
• promover a integração da Faculdade Tecnológica INAP com a comunidade,
contribuindo assim para a democratização do saber e das oportunidades de
ensino;
• promover intercâmbio com as organizações culturais, educacionais e técnicas,
públicas e privadas, nacionais e internacionais;
• incentivar a produção e a inovação científico‐tecnológica e suas aplicações no
mundo do trabalho, preservando o rigor científico e os princípios éticos;
• desenvolver competências profissionais científicas e tecnológicas gerais e
específicas para a gestão de processos e produção de bens e serviços;
• propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e
ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas
tecnologias;
• promover o desenvolvimento de uma cultura de educação continuada como
recurso importante para permanência no mundo do trabalho e adaptação
frente às mudanças deste universo.

3. ESTRUTURA DAS AÇÕES DO PROJETO DE AUTO – AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

3. 1 Planejamento das Ações

3.1.1 Constituição de CPA
A composição da CPA é norteada pela orientação pesquisada que diz sobre a
necessidade de seus componentes serem agentes representantes de todos os
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segmentos da comunidade universitária, da sociedade civil organizada e do ato de sua
constituição ser de iniciativa da IES.

Assim no dia 15 de outubro de 2008, Ato Normativo de n° 02/2008, na sala de
reuniões da Faculdade Tecnológica INAP foram designados, pelo Diretor Geral, José
Barbosa Sodré, em obediência a Lei nº 10.861, de 14 de dezembro de 2004, Portaria
Normativa nº 2.051, de 9 de julho de 2004 e ao PDI – Plano de Desenvolvimento
Institucional, os membros da Comissão Própria de Avaliação com mandato de 02 (dois)
anos.
Em 29 de outubro de 2009, através de reunião com os componentes da CPA que
conduziu a Auto Avaliação Institucional referente ao ano de 2008, presidida pelo
Diretor Geral José Barbosa Sodré foi confirmada a nomeação dos membros da
Comissão Própria de Avaliação responsável por esta Auto avaliação referente ao ano
de 2009 abaixo relacionados.

3.1.2 Composição da CPA
Andréa Almeida de Andrade ‐ Coordenadora da CPA ‐ Representante da Coordenação
Airton Márcio Cruz ‐ Representante da Coordenação
Aristides de Souza Godinho ‐ Representante do Corpo Técnico Administrativo
Cláudio Valentin da Silva ‐ Representante dos discentes
Ana Cristina Mesquita do Prado‐ Representante dos discentes
Ingrid Taline Neves Lopes ‐ Representante do Corpo Técnico Administrativo
Leandro Marques Viana ‐ Representante da sociedade civil organizada
Marcelo Ferreira Arantes ‐ Representante dos docentes
Marcelo Uflacker‐ Representante da sociedade civil organizada
Marcellus Phillip Rangel Soares ‐ Representante do Corpo Técnico Administrativo
Valdeci Corrêa Ferreira ‐ Representante dos docentes
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3.1.3 Sensibilização
Buscou‐se o envolvimento da comunidade acadêmica na busca de sua participação no
processo através de reuniões, conversas, explanações, entre outros. O enfoque seria a
busca da excelência no Sistema de Ensino.

Para isto foram realizadas reuniões no fim do 2º semestre de 2008 e no 1º
semestre de 2009 com o objetivo de busca da excelência no sistema de ensino e o
planejamento do semestre posterior. Estas reuniões foram realizadas nesta Faculdade
e tiveram como abordagem inicial a conscientização de cada indivíduo em relação a
importância do seu papel para se atingir esta excelência. Uma Reunião Geral feita no
início de cada semestre contou com a participação do corpo docente, corpo técnico
administrativo dos seguintes setores: Secretaria, Departamento de Informática e
Processamento de Dados, Biblioteca , Departamento de Marketing, Apoio Operacional,
Tesouraria, Recursos Humanos, Coordenação dos Cursos e Diretorias. Estas reuniões
tem sido marcos das iniciativas componentes da Auto Avaliação desta IES.

É importante observar que a sensibilização é uma das ações que deverá acontecer a
todo o momento, para que não se perca o foco e os objetivos traçados sejam
alcançados. Portanto, essa ação será contínua e realizada através de palestras,
reuniões, seminários e comunicações utilizando‐se dos meios disponíveis e eficazes.

3.1.4 Planejamento com elaboração do Projeto de Auto‐Avaliação
Definiu‐se como objetivo e razão da Auto‐Avaliação a excelência da IES. Para isto
adotou‐se posturas pró‐ ativas com definição dos objetivos, estratégias, metodologia,
recursos e calendário das ações avaliativas com definição de prazos para a execução
das principais ações, datas de reuniões, de encontros com foco nos prazos
estabelecidos pela Portaria nº 821.
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ATIVIDADES PLANEJADAS
Reunião para confirmação substituição de dois membros da CPA, com nomeação dos
substitutos.
Reunião da CPA para a definição de instrumentos para coleta de dados e respectivos
grupos focais.
Elaboração da proposta de auto‐avaliação e apresentação para a comissão, com
definição dos grupos de trabalho.
Elaboração dos instrumentos de pesquisa.
Sensibilização da comunidade acadêmica.
Aplicação dos instrumentos de pesquisa .
Coleta de dados.
Processamento dos dados.
Análise dos dados.
Elaboração do relatório final de auto‐avaliação por membros CPA designados para tal.
Apresentação do relatório final de auto‐avaliação ao conselho Superior de
administração.
Apresentação do relatório final de auto‐avaliação para o INEP.
Disponibilização dos dados para a sociedade em geral.
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3.1.5 Listagem das realizações das atividades planejadas
ATIVIDADES REALIZADAS
Reunião para confirmação substituição de dois membros da CPA,
com nomeação dos substitutos.

DATAS DE
REALIZAÇÃO
29/10/2009

Reunião da CPA para a definição de instrumentos para coleta de
dados e respectivos grupos focais.
Elaboração da proposta de auto‐avaliação e apresentação para a
comissão, com definição dos grupos de trabalho.

03/11/2009

10/11/2009

Elaboração dos instrumentos de pesquisa.

17/11/2009

Sensibilização da comunidade acadêmica.

24/11/2009

Aplicação dos instrumentos de pesquisa para discentes, docentes
e corpo administrativo.
Coleta de dados.

30/11/2009 a
20/02/2010
30/11/2009 a
20/02/2010

Processamento dos dados.

22 a 26/02/2010

Análise dos dados.

01 a 12/03/2010

Elaboração do relatório final de auto‐avaliação por membros CPA
designados para tal.
Apresentação do relatório final de auto‐avaliação ao conselho
Superior de administração.

15 a 26/03/2010

29/03/2010

Apresentação do relatório final de auto‐avaliação para o INEP.

29/03/2010

Disponibilização dos dados para a sociedade em geral.

05/04/2010
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3.2. Execução

3.2.1 Metodologia de Aplicação
Para a realização da auto‐avaliação institucional, a Comissão Própria de Avaliação
considerando a complexidade e o impacto decorrente desta iniciativa no contexto
institucional, optou pela abordagem participativa para assegurar o compromisso de
todos os segmentos da Instituição adotando o método Survey com aplicação de
questionários estruturados para colher dados e quantificá‐los a partir de tabulação
sistêmica possibilitando o cruzamento de dados para avaliação necessária segundo PDI
e orientações do MEC. Utilizou como instrumento de pesquisa o Diagnóstico que é
subdividido em dois: o questionário pedagógico e o questionário administrativo, além
da avaliação do professor e o questionário destinado ao corpo técnico administrativo
da Instituição.

A pontuação utilizada no questionário discente em relação ao docente varia de 1 a 5.

a) Diagnóstico Pedagógico
No diagnóstico das questões pedagógicas o objeto de análise é o acompanhamento do
desenvolvimento técnico‐didático e metodológico dos cursos. Para tanto são avaliados
o corpo docente, a aula, o curso e a coordenação.

Nos aspectos relativos ao corpo docente, os alunos avaliam o grau de conhecimento
de cada professor, o seu compromisso com a aprendizagem dos discentes, a
organização do processo ensino‐aprendizagem, a integração com a equipe e a
atualidade do seu plano de ensino.

No item referente à coordenação, os alunos avaliam a equipe que compõe seu curso e
o conteúdo proposto. A satisfação em relação ao curso também é somada, para ter
uma visão de como o curso está sendo oferecido segundo a ótica do aluno.
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b) Diagnóstico Administrativo

O diagnóstico dos aspectos administrativos tem por objeto de análise a infra‐estrutura
física, recursos e os serviços de apoio prestados aos alunos. As questões fazem
referência ao atendimento da biblioteca, laboratórios, secretaria de ensino, cantina.

c) Avaliação do Docente

A pesquisa é um instrumento de avaliação respondido pelo corpo docente. Consiste
num questionário fechado com o objetivo de avaliar a dimensão administrativa. Todos
os professores são convidados a responder a avaliação. Os resultados são
apresentados por meio de gráficos e divulgados nos meios de comunicação da
Faculdade Tecnológica INAP.

d) Avaliação do Corpo Técnico‐Administrativo

A avaliação do corpo técnico‐administrativo consiste num questionário fechado com o
objetivo de avaliar a infra‐estrutura, o ambiente de trabalho, satisfação profissional e
gestão.

3.2.2 Aplicação dos questionários
Para realização da Auto‐Avaliação institucional definiu‐se utilizar o preenchimento
presencial dos instrumentos de avaliação, no período de 28 de novembro de 2009 a 20
de fevereiro de 2010. Estabeleceram‐se horários para os cursos conforme apresentado
abaixo.
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HORÁRIO

CURSOS

TURNO

08:50

Design de Interiores

Manhã

20:30

Design de Interiores

Noite

08:50

Design Gráfico

Manhã

20:30

Design Gráfico

Noite

No período estabelecido alguns membros da Comissão Própria de Avaliação
apresentaram o questionário de Auto‐Avaliação institucional, orientando os discentes
em relação aos procedimentos de preenchimento.

Ressalta‐se a importância do preenchimento do questionário para a satisfação e
crescimento da comunidade acadêmica, formação profissional, qualidade de ensino e
crescimento Institucional.

Posteriormente os questionários foram entregues aos aplicadores e guardados em sala
especial, destinada para a tabulação dos mesmos.

No processo de auto‐avaliação, docentes e corpo técnico‐administrativo, preencheram
os questionários em suas respectivas salas e setores de atuação.

Os próprios membros da Comissão Própria de Avaliação, treinados e conscientes da
importância da fidedignidade e sigilo dos resultados aplicaram os questionários.

Ao se aplicar os questionários foi orientado que não seria necessária a respectiva
identificação. Apesar disso, grande parte dos alunos colocou seus nomes. Todos os
questionários deixavam aberta a última pergunta para sugestões, reclamações, críticas
e observações caso fosse da vontade dos entrevistados. Com o objetivo de explicitar a
intenção de maior fidelidade possível em relação as colocações feitas optou‐se por
apresentá‐las aqui na íntegra .
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a) Público envolvido

Para demonstrar o total de participantes estabeleceram‐se dois grupos: servidores
(docentes e corpo técnico‐administrativo) e discentes.
Utilizamos como referência o número de alunos matriculados e frequentes neste
semestre e o número de servidores da Faculdade Tecnológica INAP.

Curso Superior de
Tecnologia em:
Design Gráfico
Design de Interiores

Servidores

68

Nº de
Participantes

Percentual
de

Discentes

Participação

53

78%

Nº de

Percentual de

Participantes

Participação

181

58%

313

b) Apresentação do perfil dos envolvidos
Será apresentado o perfil do público atendido para melhor reflexão sobre as ações da
Instituição e ao mesmo tempo contribuição para que a comunidade acadêmica
conheça as características dos envolvidos e atores que constroem juntamente com
esta Instituição a sua história.

Curso Superior

Nº de Discentes

Nº de

Matriculados e

Questionários

Frequentes

Respondidos

Manhã/Noite

198

109

55%

Design Gráfico Manhã/Noite

115

72

63%

de Tecnologia

Turno

em:
Design de
Interiores

Percentual de
Participação
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Foram então aplicados 4 questionários no universo acadêmico da Faculdade
Tecnológica INAP.

1. Corpo Discente: Dois dos questionários foram aplicados no corpo discente
dentro das salas de aula com os alunos presentes nos dias 30 de novembro e 01
de dezembro de 2009.

Questionário 1
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QUESTIONARIO 2 Design Gráfico/Design de Interiores:

15

16

2. Corpo Docente: A aplicação no corpo docente foi efetivada com os professores
que tivessem disponibilidade ou estivessem em atividade no dia 10 de
dezembro

de

2009

em

ambiente

que

possibilitasse

sigilo.

No Questionário não houve campo de identificação para aumentar a
contribuição crítica do corpo docente com relação às perguntas feitas.

QUESTIONARIO 3:
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3. Corpo Técnico Administrativo: A aplicação no corpo técnico administrativo foi
efetivada com os Funcionários que estavam em atividade no dia 19 de fevereiro
de 2010.
No Questionário não houve campo de identificação para aumentar a
contribuição crítica do corpo docente com relação às perguntas feitas.

QUESTIONARIO: 4
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C) Universo de pesquisa

Corpo Discente
Foram aplicados 181 questionários em um universo de 313 alunos matriculados
alcançando, portanto uma condição fiel e de credibilidade nos dados colhidos;

Corpo Docente
Foram aplicados 33 questionários em um universo de 47 professores;

Corpo Técnico Administrativo
Foram aplicados 20 questionários dentro de um universo de 21 funcionários tendo
sido alcançado com satisfação a meta de abordagem pela CPA.

Ajustes Necessários

Ao tabular os dados para gerar os gráficos, a Comissão constatou que havia a
necessidade de adequar e ajustar algumas situações que poderiam comprometer os
resultados. São eles: alguns alunos de Design de Interiores e Design Gráfico não
haviam tido aula com professores que na Disciplina específica de laboratório era
necessário dividir a turma. Com isso, dentro da amostra foi relacionado o professor
conforme as respostas de 1 a 5. Aparecendo “0” ou “não se aplica” a média era feita
com a subtração das ocorrências, dando assim condições de ter dados fiéis no seu
resultado.
Os demais questionários foram tabulados para gerarem dados percentuais onde seria
possível trabalhar com uma projeção mais sistêmica dos mesmos.

Desvio Padrão

A condição de percentual que pode ser considerado a partir da relação
universo/amostra é de que temos uma margem de erro de 2 pontos percentuais para
mais ou para menos nos resultados alcançados
19

3.3 Levantamento de dados, tabulação dos questionários, análises, relatórios
parciais
Envolvidos no processo de Auto ‐ Avaliação

Apresentamos os dados e gráficos do público envolvido no processo de auto‐avaliação
da Faculdade Tecnológica INAP.

Os dados demonstrados abordam os dois cursos Design de Interiores e Design Gráfico
nos dois turnos manhã e noite da Faculdade Tecnológica INAP.

Os gráficos de 1 a 6 demonstram as características do público discente dos Cursos
Design de Interiores e Design Gráfico turnos manhã e noite.
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21

22

Os gráficos de 7 a 10 referem‐se ao perfil Institucional em relação à gestão dos
cursos e meios de comunicação.

23

24

Os gráficos de 11 a 18 referem‐se ao perfil Institucional em relação à qualidade do
ensino, espaço físico e sua infra‐estrutura.

25

26

27

28

Os gráficos de 19 a 24 referem‐se à qualidade do atendimento dos setores da
Faculdade Tecnológica INAP.

29

30

31

Os gráficos de 25 a 27 referem‐se a fatores pessoais externos relacionados ao
ingresso e meios de comunicação.

32

33

A questão 28 é qualitativa para sugestão do aluno no que se refere a melhorias e
suas reclamações a respeito da Faculdade INAP:
A Tabela mostra a resposta e o número de vezes que a mesma incidiu.

PESQUISA QUALITATIVA DESIGN DE INTERIORES E
DESIGN GRÁFICO MANHÃ/NOITE 2010
RESPOSTA
Melhorar ou trocar a cantina
Melhorar área de convivência
Melhorar o respeito dos professores em relação ao aluno
Melhorar ar condicionado
Inserção de uma área para fumantes
Professores mais adequados
Aumentar tamanho da cantina
Sistema de plotagem na copiadora – A3 e A2
Melhorar o respeito da coordenação em relação ao aluno
Trazer mais inovações para o curso
Criação de programa de cotas de Xerox
Melhorar o atendimento da cantina
Uma junta de profissionais mais qualificados dentro de uma área especifica.
Pois na mudança de período, professores de algumas matérias se repetem
em disciplinas diferentes, dando a entender que qualquer profissional da área
é apto à todos os conhecimentos. Uma vez que isso se torna impossível ou
impraticável.
Conforto Salas de Aula
Adequar banheiro para cadeirantes
Disponibilizar boletim de notas no site (área do aluno)
Melhorar didática dos professores
Melhorar o respeito dos professores em relação ao aluno
Melhorar o atendimento na secretaria
Melhorar o atendimento na copiadora
Melhorar a disponibilidade de material na copiadora
Melhorar o material audiovisual
Aumento de espaço físico da faculdade
Melhorar os preços da copiadora
Área coberta para cantina
Aumento do conhecimento prático

QUANTIDADE

8
6
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
10
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
34

Melhorar didática dos professores
Conforto Salas de Aula
Passar aulas de sábado para o turno da manhã
Mais segurança na portaria
Melhorar o acesso a rede dos laboratórios
Intranet para notas, faltas e observações
Melhorar material para os professores
Melhorar conteúdo do programa
Melhorar corpo docente
Melhorar ou trocar a cantina(atendentes, área para sentar, qualidade dos
alimentos, preço)
Melhorar área de convivência(área coberta para abrigar da chuva, lugares
para sentar).
Melhorar didática dos professores
Melhorar a ventilação das salas(falta mais ar condicionado e os que já existem
estão velhos e com muito ruído)
Melhoria da Biblioteca (Disponibilizar mais livros atualizados)
Limpeza e manutenção dos banheiros(diárias e no período que antecipa os
intervalos)
Falta adaptar porta no banheiro para cadeirantes
Acompanhamento individual durante as aulas ou contratar mais monitoria
Melhorar didática dos professores
Aumento de espaço físico da faculdade
Melhorar os preços da copiadora
Melhorar a ventilação das salas
Disponibilizar boletim de notas no site(área do aluno)
Melhores computadores
Melhorar a comunicação em relação a assuntos da área de estudo
Mais atividades externas
Mensalidades
Gráfica rápida dentro da faculdade
Melhorar a semana do Design
Carteirinha do INAP poderia ser menor
Aulas de reforço
Faculdade com ambientes espaços mais artísticos
Coordenação mais unida

1
2
1
1
1
2
1
1
1
24
17
2
6
4
3
1
1
1
1
1
4
7
2
1
1
3
2
2
1
1
2
1
35

Salas mais apropriadas para as disciplinas
Poder retirar mais livros por vez na biblioteca
Melhorar a sinalização da Faculdade
Mesas de corte
Mais atenção por parte da portaria
Usar os trabalhos dos alunos
Melhorar o atendimento na secretaria
Aumento de espaço físico da faculdade
Melhorar o site
Melhorar a comunicação em relação a assuntos da área de estudo
Treinar melhor os funcionários
Incentivar os alunos através de concursos
Alunos desmotivados com o Inter
Maior interação do aluno com a Faculdade
Conforto Salas de Aula
Disponibilizar boletim de notas no site(área do aluno)
Melhorar o respeito dos professores em relação ao aluno
Melhorar o atendimento na secretaria
Aumento de espaço físico da faculdade
Melhorar os preços da copiadora
Melhorar a ventilação das salas
Estágios internos
Rever conteúdos de algumas matérias
Descontos e bolsas
Espaços com informativos
Mais atividades externas
Eliminar as provas
Gráfica rápida dentro da faculdade
Disponibilizar boletim de notas no site(área do aluno)
Melhorar o atendimento na copiadora
Impressora colorida a disposição dos alunos com número de cópias
Melhorar o site
Pontualidade
Enviar torpedos para os alunos com pontuação de provas e trabalhos
Melhorar a comunicação em relação a assuntos da área de estudo

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
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Melhorar a ventilação das salas
Disponibilizar mais livros na biblioteca
Impressora colorida a disposição dos alunos com número de cópias
Melhoria na grade
Estacionamento
Melhores computadores
Criação de um espaço virtual para relacionamento com o aluno
Conforto Salas de Aula
Disponibilizar boletim de notas no site(área do aluno)
Melhorar didática dos professores
Melhorar o atendimento na copiadora
Melhorar os preços da copiadora
Área coberta para cantina
Melhorar a ventilação das salas
Melhorar a comunicação em relação a assuntos da área de estudo
Coordenação
Ouvir mais os alunos
Trocar os quadros de giz
Material das salas
Trabalho interdisciplinar
Aplicação de exercícios para prática das disciplinas de computação
Apoio para as pranchetas
Melhorar horária biblioteca – Fecha cedo demais
Área coberta no espaço físico
Melhorar processo seletivo para uma seleção mais adequada dos discentes.
Mais opções de turnos para aulas aos sábados
Ajustar os horários da cantina e copiadora de acordo com as aulas
Opções mais diferenciadas na cantina
Calouradas do curso, eventos e visitas técnicas
Melhor dialogo entre aluno e faculdade
Flexibilidade para aceitar a opinião dos alunos em relação à escolha de
profissionais para um melhor aprendizado
Criar uma área do aluno na internet para divulgação de notas, faltas e
observações
Flexibilidade para que o aluno monte a sua grade de ensino
Cota de impressões e Xerox

1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
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As informações a seguir demonstram a média da avaliação dos discentes em relação
aos

docentes

pontuando

metodologia

de

ensino,

didática,

postura

e

profissionalismo.
As tabelas apontam as médias dos cursos ofertados pela Faculdade Tecnológica INAP
em seus respectivos horários ‐ Design de Gráfico Manhã/Noite e Design de Interiores
Manhã/Noite

Média geral dos docentes da Faculdade Tecnológica INAP

Apresentamos à média geral dos docentes de Design Gráfico a partir das perguntas do
Questionário Estruturado com questionamentos que vão de 1 a 14 listados abaixo,
O corpo docente alcançou média de 4,4
1‐ Pontualidade e assiduidade com o horário estabelecido da aula.
2‐ Apresentação e discussão do conteúdo da disciplina.
3‐ Receptividade às críticas e sugestões dos alunos.
4‐ Organização e planejamento para o desenvolvimento das aulas.
5‐ Transmissão do conteúdo e metodologia de aprendizagem.
6‐ Utilização de recursos multimídia.
7‐ Motivação do aluno em aula e atividades.
8‐ Valorização da participação do aluno em sala de aula.
9‐ Divulgação aos alunos dos resultados das avaliações nos prazos estipulados pelo
Calendário Escolar.
10‐ Comprometimento com o desenvolvimento da turma.
11‐ Orientação ao aluno em suas dificuldades de aprendizagem.
12‐ Atualização e sintonia com as tendências e mudanças de mercado.
13‐ Articulação da importância do conteúdo ministrado com a realidade do mercado
de trabalho.
14‐ Valorização do desenvolvimento de estudos, práticas e pesquisa fora do
ambiente escolar.
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Apresentamos o gráfico referentes à média geral dos docentes de Design de Interiores
a partir das perguntas do Questionário Estruturado com questionamentos que vão de
1 a 14 listados abaixo, o corpo docente alcançou média de 4,4
1‐ Pontualidade e assiduidade com o horário estabelecido da aula.
2‐ Apresentação e discussão do conteúdo da disciplina.
3‐ Receptividade às críticas e sugestões dos alunos.
4‐ Organização e planejamento para o desenvolvimento das aulas.
5‐ Transmissão do conteúdo e metodologia de aprendizagem.
6‐ Utilização de recursos multimídia.
7‐ Motivação do aluno em aula e atividades.
8‐ Valorização da participação do aluno em sala de aula.
9‐ Divulgação aos alunos dos resultados das avaliações nos prazos estipulados pelo
Calendário Escolar.
10‐ Comprometimento com o desenvolvimento da turma.
11‐ Orientação ao aluno em suas dificuldades de aprendizagem.
12‐ Atualização e sintonia com as tendências e mudanças de mercado.
13‐ Articulação da importância do conteúdo ministrado com a realidade do mercado
de trabalho.
39

14‐ Valorização do desenvolvimento de estudos, práticas e pesquisa fora do
ambiente escolar.
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Avaliação do Corpo Docente

Os gráficos de 1 a 5 demonstram as características do corpo docente da Faculdade
Tecnológica INAP.
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Os gráficos de 6 a 24 referem‐se ao perfil Institucional (relacionamento interpessoal,
recursos materiais, espaço físico e infra‐estrutura).
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Nos gráficos 25 e 26 foram auferidos dados Auto‐avaliativos do Docente
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A tabulação abaixo mostra os Dados Qualitativos a partir do questionamento livre e a
incidência de respostas semelhantes, notando‐se que há observações dos docentes em
relação a outros docentes:

PESQUISA QUANTITATIVA DO CORPO DOCENTE
RESPOSTA
Usar de firmeza com os alunos
Impor respeito e ter atitude
Parar de incentivar o aluno a procurar a todo momento pela coordenação
Resolver os problemas dentro de sala de aula
Ouvir mais os professores experientes
Melhoria da biblioteca
Maior participação dos professores nas reuniões de curso
Que o trabalho interdisciplinar seja feito apenas no final do curso (Design
Gráfico), não sobrecarregando o aluno na metade do semestre
Semana do Design no primeiro semestre e em apenas 3 dias
Implementar escritório de integração, com alunos estagiários na área do
design
Incentivo à pesquisa científica
Participação e divulgação de congressos
Melhorar os equipamentos( carteiras das salas, computadores dos
laboratórios, espaço das salas)
Melhorar o espaço de convivência
Computador na sala dos professores
Espaço e equipamentos para aulas de reforço nos intervalos
Acesso a internet em sala de aula
Quadro de avisos nas salas
Fazer dos ambientes espaços mais artísticos
Local para assistir filmes específicos
Espaço para exposição de trabalhos
Sala dos professores mais aconchegantes e com sofá
Explorar a iluminação natural, principalmente nas salas de aula de Teoria da
Cor
Ar condicionado mais silenciosos
Televisão no centro das salas
Aulas de desenho deveriam ocorrer sempre na mesma sala
Cavalete e papel A1 branco, preto e Kraft para as aulas de desenho
Materiais organizados e bem guardados

QUANTIDADE

1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Corpo Técnico Administrativo
Os gráficos de 1 a 5 demonstram as características do corpo técnico‐administrativo
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Os gráficos de 6 a 23 referem‐se ao perfil Institucional (relacionamento interpessoal,
comunicação, recursos materiais, espaço físico e infra‐estrutura, qualidade de vida e
atendimento dos setores).
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A tabulação abaixo apresenta respostas e incidência da Pergunta 24 Qualitativamente.

PESQUISA DO CORPO TÉNICO ADMINISTRATIVO
RESPOSTA
Decisões impessoais

QUANTIDADE

Decisões técnicas e não por costumes e imposições
Definição de critérios e padrões para execução de todas as tarefas
Aumento dos registros internos
Normatização de processos
Ações para melhoria continuada (ações, treinamento, organização, dinâmicas
em grupo, interação, comunicação, união)
Iluminação adequada
Escaninho individual para os professores
Ar condicionado e ventiladores mais silenciosos
Aviso sonoro para início e término das aulas
Materiais a serem utilizados limpos e organizados
Espaço físico limpos e organizados de acordo com cada disciplina
Depósito para os materiais usados durante as aulas
Horário noturno da papelaria ampliado
Revisão da mobília de sala de aula
Mesa para o professor
Área coberta no pátio
Dificuldade de administração em separar o que é técnico e o que é faculdade

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

3.4 Consolidação
3.4.1 Relatório e Balanço Crítico
A CPA espera com esta avaliação ter cumprido o seu papel de ajudar a fortalecer as
relações de cooperação entre os diversos atores institucionais, fornecer subsídios para
situar a instituição em relação a suas potencialidades e fragilidades, identificando suas
deficiências com as respectivas causas e conseqüências e proporcionando a mesma a
consciência da necessidade da busca

de ações que proporcionem o seu

aperfeiçoamento.
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Pode‐se comprovar através da análise dos questionários a abordagem contida nos
Projetos Pedagógicos dos cursos e no Plano de Desenvolvimento Institucional quanto
ao aspecto heterogêneo dos ingressos no que diz respeito a idade, grau de
escolaridade, condição econômica. Isto reafirma o acerto dos projetos dos cursos na
sua proposta de um primeiro módulo nivelador, com o intuito de permanência e
sucesso do aluno.

Observou‐se através da análise dos dados a necessidade de uma gestão voltada para
melhoria da infra‐estrutura buscando‐se assim uma maior satisfação da sociedade
acadêmica. Pode‐se comprovar, através das evidências em pesquisas, que o corpo
docente foi avaliado de forma positiva atingindo uma pontuação média em torno de
90% e que as coordenações foram consideradas eficazes por 97% dos pesquisados .

Percebemos que a comunicação de forma geral deve ser melhorada e que a
qualidade do ensino que foi avaliada como boa e excelente será trabalhada para a
obtenção de uma excelência quase total. Entenda‐se que o uso do termo “quase
total” aqui é adotado por se saber que a busca pela excelência e educação de
qualidade é um processo contínuo.

Para isto sabe‐se também da necessidade constante de um investimento evolutivo
em infra‐estrutura, recursos materiais, e pedagógicos de acordo com o crescimento
do número de alunos e a evolução tecnológica. Vimos ainda a necessidade de
melhoria dos espaços referentes às salas de aula, laboratórios, instalações sanitárias
destinadas a portadores de necessidades especiais, área de convivência e cantina.

A biblioteca, que foi muito bem avaliada no quesito atendimento é alvo da
Instituição no quesito aperfeiçoamento constante, através de aquisições de mais
exemplares, atualização e ampliação da bibliografia.
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É notória a preocupação da instituição com a inclusão e acessibilidade democrática,
visível através da existência de rampas e plataforma elevatória em suas
dependências.
Ainda no final do 2º semestre de 2009 foi edificada nesta Unidade institucional uma
nova rampa de acesso a um grupamento de salas incorporado ao conjunto de salas
até então disponibilizado.

Ressalva‐se que a secretaria se preocupa com a excelência em seu atendimento
procurando cada vez mais perseguir este objetivo, como evidenciado nas pesquisas.

A instituição que tem constantemente investido no departamento de informática
tanto no que diz respeito ao recurso humano capacitado quanto em hardwares e
softwares atualizados, é consciente de que este investimento deve ser contínuo para
que a instituição possa estar atualizada e em consonância com a evolução
tecnológica e com a contemporaneidade.

Nas pesquisas ficou evidente a necessidade de definição de políticas de treinamento
para o Corpo Técnico Administrativo, uma vez que ainda não alcançamos o nível de
excelência.
Registra‐se também apontamento relativo ao incentivo a qualificação dos docentes.

Através de gráfico resultante da pesquisa junto aos discentes fica evidenciado que a
Faculdade Tecnológica INAP tem grande índice de indicação, o que é visto de forma
extremamente positiva.

3.5 Divulgação

Este relatório será disponibilizado para divulgação conforme cronograma das
atividades realizadas pela CPA.

69

