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APRESENTAÇÃO

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Tecnológica INAP apresenta o Relatório Final
da Auto Avaliação Institucional, conforme solicitado no oficio circular nº. 000913/2008.

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 lucrativo, 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. Assim sendo, várias iniciativas ainda estão sendo implantadas.

O presente relatório tem como objetivo apresentar e comunicar os resultados da avaliação à
comunidade acadêmica, à comunidade externa e aos órgãos governamentais que são
responsáveis pela gestão da Educação Superior no Brasil. Pretende-se explicitar o
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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:
• serem agentes de mudança na sociedade, com competência técnica e capacidade
crítica, preservando os valores do cidadão consciente;
• participar na formação de uma nova visão de mundo e da sociedade alicerçada em
uma consciência coletiva;
• contribuir para o exercício da cidadania;
• formar jovens e adultos em nível superior tecnológico, bem como oferecer educação
continuada;
• gerar e difundir tecnologia atendendo a demanda do setor produtivo;
• buscar 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 o destino a que esta Instituição de Ensino se
propõe que é:

• 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, pósgraduação, 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

Para a constituição da Comissão Própria de Avaliação, CPA, pesquisou-se sobre o seu
propósito e tomou-se ciência de que na sua composição deveriam estar presentes
representantes de todos os segmentos da faculdade e da sociedade civil organizada e que o
ato desta constituição deveria ser de iniciativa da IES.
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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, a nomeação dos
membros da Comissão Própria de Avaliação, abaixo relacionados, sob a coordenação do
primeiro e com mandato de 02 (dois) anos.

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
Arthur Ignácio dos Santos Felipe - 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

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. A coordenadora desta
CPA foi pessoalmente as salas de aula e observou sobre a importância de cada aluno em
relação ao preenchimento do questionário destinado aos docentes.Pontuou que o enfoque
desta CPA seria a busca da excelência no Sistema de Ensino.
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É importante observar que a sensibilização é uma das ações que deve acontecer a todo o
momento, para que não se perca o foco e os objetivos traçados sejam alcançados. Entendese que esta ação deve ser contínua e realizada através de palestras, reuniões, seminários,
comunicações e divulgações 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
2051/04, regulamento do SINAES.

ATIVIDADES PLANEJADAS
Reunião para confirmação dos membros da CPA, com nomeação de substituto.
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 através de mídia eletrônica.
Processamento dos dados.
Análise dos dados.
Elaboração do relatório final de auto-avaliação por membros da CPA designados para
tal.
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Apresentação do relatório final de auto-avaliação ao Conselho Superior de
Aministração.
Inserção do relatório final de auto-avaliação no sistema E-MEC.
Disponibilização dos dados para a sociedade em geral.
3.1.5 Listagem das realizações das atividades planejadas
DATAS DE
ATIVIDADES REALIZADAS
REALIZAÇÃO
Reunião para confirmação dos membros da CPA, com nomeação de
substituto.

21/09/2010

Reunião da CPA para a definição de instrumentos para coleta de dados e
respectivos grupos focais.

15/10/2010

Elaboração da proposta de auto-avaliação e apresentação para a
comissão, com definição dos grupos de trabalho.

22/10/2010

Elaboração dos instrumentos de pesquisa.

29/10/2010

Sensibilização da comunidade acadêmica.

04/11/2010

Aplicação dos instrumentos de pesquisa através de mídia eletrônica.

05/11/2010

Coleta de dados.

18/02/2011

Processamento dos dados.

29/03/2011

Análise dos dados.

29/03/2011

Elaboração do relatório final de auto-avaliação por membros da CPA
29/03/2011
designados para tal.
Apresentação do relatório final de auto-avaliação ao Conselho Superior
30/03/2011
de Administração.
Inserção do relatório final de auto-avaliação no sistema E-MEC.

31/03/2011

Disponibilização dos dados para a sociedade em geral.

01/04/2011
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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 com o objetivo da participação do maior
contingente possível dos 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: questionário pedagógico, questionário administrativo, além da avaliação do professor e
o questionário destinado ao corpo técnico administrativo da Instituição e demais
colaboradores operacionais.

A pontuação utilizada no questionário discente em relação ao docente varia de 1 a 5 e está
associada aos seguintes conceito/significados conforme mostrado no Quadro1 abaixo:

Pontuação

Conceitos

1

Ruim

2

Regular

3

Bom

4

Muito bom / Ótimo

5

Excelente

A Ferramenta de Pesquisa utilizada foi a - Google Docs

O Google Docs é um pacote de aplicativos do Google baseado em AJAX. Funciona totalmente
on-line

diretamente

no

browser.

Os

aplicativos

são

compatíveis

com

o
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OpenOffice.org/BrOffice.org, KOffice e Microsoft Office, e atualmente compõe-se de um
processador de texto, um editor de apresentações, um editor de planilhas e um editor de
formulários. Originalmente, o processador de texto foi desenvolvido a parte, sob o nome
Writely, e comprado pelo Google meses depois. Alguns dos recursos mais peculiares são: a
portabilidade de documentos, que permite a edição do mesmo documento por mais de um
usuário, e o recurso de publicação direta em blog. Os aplicativos permitem a compilação em
PDF.
Fonte: http://ht.ly/4oS2p.

Universo de Pesquisa
•
•
•
•
•

Corpo Docente
Discente
Corpo Técnico Administrativo e
Colaboradores
Colaboradores

A tabela abaixo relaciona o tamanho do universo a
ser estudado (população total) com a margem de
erro desejada para a pesquisa, com um coeficiente
de confiança de 95,5%:
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Total de respostas em porcentagem (amostragem): 16,95% com margem de erro de 2%.

A metodologia de Aplicação da Pesquisa de CPA para 2010 mudou em função da nova
tecnologia utilizada de tabulação e produção dos gráficos.

Antes era feito em sala de aula onde a Coordenadora da CPA e a Representante do Corpo
Técnico Administrativo aplicavam o questionário. A equipe de Relações Públicas e MKT
tabulava e produzia os gráficos para que houvesse a produção dos Relatórios pela
Coordenação da CPA ou quem indicado fosse pela mesma.

Nesse ano inovamos e as pesquisas foram feitas online por envio de emails aos alunos do
módulo 1, 2, 3, 4 dos cursos de Design gráfico e Design de Interiores.

A metodologia mudou, mas a necessidade de ir à sala para informar e mobilizar o aluno foi
de fundamental importância para o sucesso da ação.

A Secretaria de Ensino forneceu os emails dos professores para encaminhamento dos
questionários.

A pesquisa com os funcionários aconteceu da mesma forma, viabilizada através de
solicitação ao Departamento De Pessoal os emails dos mesmos para o êxito dessa ação.
Fora sugerido que um email prévio fosse encaminhado para avisá-los.

Foram produzidos e fixados cartazes para os alunos tomarem conhecimento sobre a
questão da CPA lembrando que teríamos em nosso site texto introdutório feito pela
Secretaria de Ensino.

Contamos com a colaboração e compreensão de todos para que pudéssemos fazer em
tempo hábil essa tarefa.
A proposta foi que o aluno recebesse dois questionários distintos:
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1 – Sobre a percepção de qualidade docente a partir de alguns parâmetros com nota
máxima de 5 e mínima de 1

2 – Sobre percepção de qualidade estrutural, serviços prestados pela escola e qualidade de
ensino como um todo além de índice de indicação.

Os professores e Colaboradores receberiam questionário sobre:

1 - Questões de avaliação Institucional a respeito de avanços da Faculdade no que tange a
suas prerrogativas organizacionais e de obrigação legal.

Foram gerados links de acesso ao google docs para contemplação.
DI - Módulo IV http://ht.ly/4p0Um
DI - Módulo II http://ht.ly/4p0QF
DG - Módulo I http://ht.ly/4p0xV
DG - Módulo II http://ht.ly/4p0uX
DG - Módulo III http://ht.ly/4p0qk
DG - Módulo IV http://ht.ly/4p06W
Pesquisa do Corpo Administrativo http://ht.ly/4oZMU
Pesquisa Institucional http://ht.ly/4oZEN
Pesquisa de Corpo Docente http://ht.ly/4oZCr

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.
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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.

b) Diagnóstico Administrativo

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

c) Avaliação do Docente

A avaliação é um instrumento de avaliação respondido pelo corpo docente. Consiste num
questionário fechado com o objetivo de avaliar a dimensão administrativa. Portanto, as
perguntas são as mesmas formuladas ao corpo discente. 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 on-line
dos questionários a partir do mês de novembro/2010.
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Ressalta-se a importância do preenchimento do questionário para a satisfação e
crescimento da comunidade acadêmica, formação profissional, qualidade de ensino e
crescimento Institucional.

Os membros da Comissão Própria de Avaliação foram conscientizados da importância da
fidedignidade e sigilo dos resultados.

O preenchimento dos questionários durou cerca de 3 minutos em média.

a) Público envolvido

Para demonstrar o total de participantes estabeleceram-se dois grupos: servidores
(docentes e corpo técnico-administrativo) e discentes.

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
sobre as características dos envolvidos e atores que constroem juntamente com esta
Instituição a sua história.

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

1. Corpo Discente: foram aplicado dois questionários ao corpo discente que podem
ser acessado através dos links de acesso ao google docs abaixo para contemplação:

Pesquisa Institucional http://ht.ly/4oZEN

A seguir estão aqui compilados:
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PERFIL DO PÚBLICO

Em qual curso do INAP você está estudando?

DESIGN GRÁFICO

55%

DESIGN DE INTERIORES

45%

1. Sexo

Masculino

41%

Feminino

59%

2. Idade
Menor de 20 anos

8%

De 20 a 25 anos

33%

De 26 a 29 anos

22%

De 30 a 40 anos

20%

Acima de 40 anos

16%
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3. Estado Civil

Solteiro

69%

Casado

31%

Separado/Divorciado

0%

Viúvo

0%

4. Nível de escolaridade
Ensino Superior Incompleto

78%

Ensino Superior Completo

20%

Pós Graduação

0%

Outros

2%

5. Você atua na área do curso escolhido?
Sim

49%

Não

51%

6. Têm parentes ou amigos que atuam na área de seu curso?

Sim

59%

Não

41%
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7. Categoria Profissional

Empresa Pública

8%

Empresa Privada

41%

Autônoma

29%

ProfissionalSim
Liberal

10%
92%
2%
10%

AposentadoNão
Desempregado

8%

Estagiário (a)

4%

Estudante

31%

8. Nível Salarial

1 a 3 salários

63%

4 a 7 salários

27%

7 a 10 salários

6%

Mais de 10 salários

4%

PERFIL INSTITUCIONAL

9. Você conhece a coordenação do curso?
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10. Se sim, como você a classifica?

Eficaz

55%

Pouco eficaz

39%

Ineficaz

8%

11. Como você fica sabendo sobre o que ocorre dentro da instituição?

Quadro de avisos

39%

Site

12%

Twitter

8%

E-mail

45%

Professores / Coordenação

63%

Secretaria

16%

Não fica sabendo

18%

Outros

8%

12. Você considera esse nível de informação:

Suficiente

45%

Insuficiente

55%
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13. Como você gostaria de se manter informado?
Quadro de avisos

55%

Site

59%

Twitter

14%

Professores / Coordenação

53%

E-mail

71%

Secretaria

37%

Outros

12%

COMO VOCÊ AVALIA A FACULDADE INAP?

14. Metodologia de Ensino
Excelente

33%

Muito Bom

51%

Bom

14%

Regular

4%

Ruim

0%

15. Qualidade do Corpo Docente
Excelente

39%

Muito Bom

43%

Bom

20%

Regular

0%

Ruim

0%
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16. Infra-estrutura dos laboratórios

Excelente

2%

Muito Bom

16%

Bom

37%

Regular

37%

Ruim

14%

Excelente

8%

18. Infra-estrutura da biblioteca

Muito Bom

16%

Bom

43%

Regular

24%

Ruim

8%

Excelente

4%

19. Infra-estrutura da área de convivência

Muito Bom

12%

Bom

24%

Regular

29%

Ruim

31%
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20. Qualidade do material disponibilizado pelo docente

Excelente

14%

Muito Bom

39%

Bom

37%

Regular

6%

Ruim

4%

21. Limpeza dos banheiros

Excelente

37%

Muito Bom

20%

Bom

20%

Regular

12%

Ruim

12%

23. Limpeza dos equipamentos
Excelente

22%

Muito Bom

35%

Bom

33%

Regular

6%

Ruim

4%
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QUANTO AO ATENDIMENTO DA:
24. Secretaria

Excelente

20%

Muito Bom

35%

Bom

41%

Regular

4%

Ruim

10%

25. Portaria

Excelente

63%

Muito Bom

27%

Bom

10%

Regular

2%

Ruim

0%

26. Biblioteca

Excelente Ruim

20%

Muito Bom

63%

Bom

18%

Regular

0%

Ruim

0%
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27. Informática

Excelente

22%

Muito Bom

45%

Bom

31%

Regular

4%

Ruim

4%

Excelente

18%

Muito Bom

33%

Bom

29%

Regular

8%

Ruim

14%

Excelente

14%

Muito Bom

31%

Bom

24%

Regular

20%

Ruim

10%

28. Cantina

29. Copiadora
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30. Como tomou conhecimento da Faculdade INAP?

Indicação de amigos

39%

Site

29%

Twitter

0%

E-mail

2%

Outdoor

29%

Telemarketing ativo

0%

Rádio

0%

Lista telefônica

2%

TV

4%

Outros

22%

31. Você se cadastrou ou pré-matriculou para receber informações via e-mail?

Sim

80%

Não

20%

32. Caso a resposta tenha sido "sim" na questão 31, aponte qual o grau de percepção
quanto ao envio de e-mails?

Satisfatório, pois conheci a instituição com mais detalhes.

49%

Insatisfatório, pois as informações não são do meu interesse.

24%

Não recebo informações.

14%

Recebo informações em excesso.

16%
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33. O fator preço interferiu na sua escolha pela Faculdade INAP?

Sim

47%

Não

55%

34. Você indicaria seu curso para um amigo?

Sim

88%

Não

14%

Observações dos Discentes
A Comissão Própria de Avaliação acredita que é de extrema importância ouvir a opinião dos
discentes. Por esta razão, destinamos a pergunta de nº 35 como um espaço para sugestões e
críticas, com o objetivo de criar um canal de comunicação onde os envolvidos pudessem expor seu
ponto de vista, e assim contribuir para o melhoramento da Instituição.
35. Quais são suas sugestões para melhoria da escola?

"O espaço da cantina é muito pequeno. Com apenas um atendente é praticamente impossível
conseguir lanchar dentro do horário do intervalo que é apenas de 10 min., seria importante
arrumar uma cantina maior e com mais pessoas para atender.”
“Existem poucas tomadas nas salas de aula sendo que praticamente todos os alunos trabalham o
tempo todo com o notebook exigindo o uso de extensão, adaptadores, etc... Alem de perigoso é
desconfortável ter q levar extensões com varias tomadas para conseguir usar notebook na sala de
aula.”
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“A papelaria não tem Xerox colorido sendo que o preto e branco normalmente não funciona. Alem
disto, os professores pedem plotagem em papel A2, então seria bom ter uma maquina que imprima
A2 em sala de aula.”
“O banheiro normalmente está com a lâmpada queimada. Ensina-se que não se deve colocar
lâmpada fluorescente com sensor de presença, pq colocam então?”
“Os trabalhos interdisciplinares não estão sendo devolvidos. A sala de professores fica vazia e
aberta é normal ver alunos dentro da sala de professores olhando trabalhos. Ano passado chegou a
sumir um trabalho de alunos da minha sala. É no mínimo estranho não ter segurança na própria
sala de professores.”
“O trabalho interdisciplinar é bom, aprendemos muito, mas temos informações desencontradas
entre um professor e outro. Acho que deveria ter uma reunião onde todos os professores
conversam e colocam o que vai cobrar, pois muitas vezes é impossível fazer o que dois professores
pedem especialmente pq normalmente uma informação contradiz a outra.”
"Maior integração coordenação / aluno. sugiro a contratação de um profissional com atuação
dinâmica e atuante.”
“Valorização e aproveitamento dos conhecimentos dos alunos, com um núcleo de design,
realmente ativo. para tanto deve ficar sob coordenação de uma pessoa com vivência de mercado e
com metas e padrão de qualidade a serem sempre seguidos.”
“Não sei se devo continuar com sugestões, pois a meu ver não adianta nada e provavelmente nada
será modificado. Gosto da faculdade, mas a coordenação e secretariado, ou seja, atendimento ao
aluno é bem lamentável, muito amador e com nenhum comprometimento. Nunca tivemos uma
reunião com os coordenadores sobre sugestões, melhorias a serem tomadas. Toda a vez que a
turma teve algum problema com professores ou problemas interna, a postura da coordenação foi
de fechar os olhos e torcer para que tudo se resolva.”
“um abraço e estou à disposição para futuras pesquisas.”
"A Faculdade quer se "“ apropriar “" da experiência de 35 anos do Inap Técnico sendo que as
situações vivenciadas são parecidas e não iguais. Por ser uma faculdade nova, o INAP deve buscar
escutar mais os alunos, estabelecer políticas internas sólidas, gerir a informação e propor um
processo de seleção de RH mais rigoroso.”
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“Durante todo o curso me senti perdida, tendo que correr de um lado pro outro para conseguir
informação. Quando ia a secretaria me encaminhavam ao professor, quando encontrava o
professor este me encaminhava para o coordenador , e por fim, quando buscava o coordenador
este nunca estava na faculdade. Os setores/funcionários tem que ter maior autoridade/autonomia
sobre suas funções, senão de que servem?”
“Além disso, uma faculdade tem que oferecer uma infra-estrutura mínima a seus alunos. De que
adianta tentar ensinar utilizando a última versão de um programa sendo que os computadores
travam? De que adianta telhado se quando chove molha tudo? De que adianta ar condicionado se
eles não funcionam ou pegam fogo? Deve-se estabelecer o que é prioridade: ensinar de verdade o
programa ou mostrar que se tem a última versão com o computador travando?”
“Sei que criticar é fácil, mais acredito que o INAP pode melhorar muito, basta querer. Enxergar as
coisas como um investimento e não como gasto, como uma empresa privada e não familiar, uma
instituição de futuro e não que vive do passado.”
"- Professores aceitarem sugestões ou reclamações de alunos;
- Cantina com alimentos mais nutritivos;
- monitores de lcd em todos os laboratórios e biblioteca;
- maior envolvimento com coordenação do curso;
- site com vagas só para alunos, pois qualquer pessoa tem acesso as nossas vagas de estagio;
- “programa de estagio, pois as vagas anunciadas no site precisam de experiencia.”
“Melhoria das maquinas do laboratório. Programas de integração do aluno com o mercado de
trabalho.”
“LABORATÓRIOS COM EQUIPAMENTOS NOVOS, PRINCIPALMENTE LABORATÓRIO 2, SISTEMA DE
AR CONDICIONADO NAS SALAS DE AULA MELHORES E MAIS SILENCIOSOS, CANTINA MAIOR E ÁREA
DE CONVIVÊNCIA CONTENDO BANCOS E CADEIRAS EM MAIOR NÚMERO, SISTEMA DE BIBLIOTECA
ONDE OS ALUNOS PODERÃO PEGAR MAIS DE UM LIVRO POR VEZ, SISTEMA DE TRATAMENTO DE AR
NO BANHEIRO FEMININO.”
"A chamada área de convivência não tem nada além de algumas mesinhas, acho que existe uma
área muito grande e que poderia ser aproveitada de diversas formas; proponho uma reformulação
do INAP tanto faculdade quanto no técnico, principalmente o aquário do técnico, proposta pelos
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alunos, visando gastos menores, mas inovações. Qualquer outra pessoa que entre na faculdade não
diria que é uma faculdade de design por que a faculdade é seca e não compete com a imagem dos
profissionais e alunos.”
“Por falar em imagem, acho que EXTREMA URGÊNCIA a reformulação do logotipo da Faculdade
INAP por que é uma VERGONHA uma faculdade de design gráfico com uma imagem disforme e sem
aplicações além das virtuais e ser vitima de gozações; todos, e repito, todos os alunos da faculdade
preferiam ter a logo do técnico do que a da faculdade, acho que isso deve ser revisto já! (VOCÊS JÁ
TENTARAM IMPRIMIR UMA BANDEIRA DO INAP PRA VER NO QUE VAI DAR???) .
As informações da faculdade não são claras, os professores se tornam ''meninos de recado'' e
alguns pagam por outros que não deram o seu; acho que o calendário de atividades como
trabalhos, projetos e principalmente o interdisciplinar deveria ser postado em uma pagina virtual e
impresso no mural de avisos, isso pouparia muito estresse de alunos e professores.
E por falar em trabalho, acho de extrema importância a renovação dos trabalhos entre os módulos;
os professores sempre praticam os mesmos exercícios com as mesmas perguntas e intenções, o
que deixa chato pro que ano passado pegamos alguns projetos adiantados e até testes prontos por
que foi exatamente igual ao do primeiro semestre de 2010. Ressalto, não faço criticas destrutivas
por que gosto e acredito muito na instituição, tanto que indico, mas existem erros pequenos e
simples que mudariam radicalmente o conceito sobre a faculdade. Obrigado pela oportunidade de
expressão.
Não tenho problemas em divulgar meu nome, se quiserem discutir algum ponto em especifico
estou à disposição.
Marco Túlio Pinto
“Depois eu mando um e-mail contando... Agora não posso responder.
"- Os computadores poderiam ser melhores.
- Sinto deficiência nos livros da biblioteca, mesmo tendo muita coisa boa.
- Um sistema acadêmico online onde os alunos possam acompanhar suas notas, freqüência,
trabalhos e etc. ESSENCIAL
- Atividades “extraclasses orientadas pelos professores.”
"Boletim mensal e controle de presença ONLINE.”
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“Fórum ou groupsites das turmas no próprio site, e sistema de armazenamento de aulas (slides) na
página da faculdade.”
“Site com conteúdo útil, e sem o player automático.”
“Mais multimídia para as aulas."
“Criar um novo site com uma área exclusiva para os alunos”
“Acredito que a faculdade pode melhorar a forma de comunicação com os alunos. Muitas vezes
informações importantes, como matrículas, pagamentos de mensalidades, prazos de determinadas
formalidades, não são repassados aos alunos a tempo de serem realizados com eficiência. Alguns
funcionários deveriam receber treinamento, pois são bastante destreinados para atender os
alunos. Claramente sem paciência e chegam até a falta de educação em alguns momentos. Acredito
que a comunicação é essencial para o bom relacionamento e satisfação de ambos os lados.”
"- Melhor atendimento na papelaria da faculdade (troca de funcionário).
- Salas com conforto mínimo (principalmente ventilação)..
- Modificação urgente na sala 15, acústica é péssima, pouca ventilação.
- Notas pelo site (atualmente é feita estilo "“ murais ““ colados na parede de uma sala)
- Requerimentos e necessidades mínimas sobre faculdade via internet.
- E um coordenador geral presente na faculdade, que possa atender os alunos.”
"Melhoria dos computadores em alguns laboratórios, pranchetas e cadeiras melhores (as atuais
estão quebradas ou estragadas), melhorar a qualidades dos lanches que são vendidos e mais
variedades, ter um espaço melhor para a cantina. Separar a secretaria e financeiro da faculdade do
técnico, principalmente o financeiro. E principalmente melhorar a prestação de serviços do
financeiro, que é muito lenta para a quantidade de alunos e o atendimento é péssimo.
A faculdade tem deficiências: há muitos computadores das salas de informáticas com defeitos, com
poeiras, sujos; na cantina não há quantidade suficiente de lanche, não tem muitas opções; há salas
que não tem carteiras suficientes, tem cadeiras e mesas em situações precárias.”
"Preciso do desconto que a faculdade oferece porem nunca fico sabendo a tempo de conseguir
entregar os documentos.
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Também gostaria de ressaltar que os professores no primeiro modulo pegaram leve com a gente,
conseguimos levar e aprender numa boa, mas no segundo modulo, eles esquecem que
trabalhamos e nos enchem de trabalhos. Sem contar os professores que em 2 aulas,dão mais de 5
exercícios, não conseguimos acompanhar e depois ficamos sem pontos,pois não soubemos fazer.
Pagamos um preço alto de mensalidade e não temos direito a nada, nem uma copia se quer no
Xerox. Sendo que gastamos mais de 25,00 por semana de material que cada professor vai pedindo,
Xerox, e etc.
Deveria ser mais cômodo, pelo menos se tratando do nosso dinheiro, que pelo visto, vai todo para
os professores, pois nem melhorias na escola não vêem. Por exemplo, a piscina que fica toda vez
que chove em BH. A Faculdade eh um verdadeiro lago de tanta poça.”
“Queremos melhorias, na copiadora para termos uma cota, para termos um DCA, com sala para
nos distrairmos quando não temos aulas e etc.”
"Todo o sistema de ensino é muito corrido, precisamos de mais infra-estrutura, bebedouros sempre
com copos tanto o de cima como os de baixo, as carteiras sempre estou muito sujas.
PRINCIPALMENTE, a faculdade é a única que conheço que não tem uma monitória para alunos.
As faculdades dão sempre um n/ de Xerox por mês para os alunos, e essa se pede todo dia
para tirar Xerox."
"Estou satisfeito c/ a metodologia do ensino. Fisicamente falta ventilação natural nas salas/ Os
aparelhos de ar condicionado são inadequados (barulho e manutenção constante), não há
distribuição adequada de tomadas nas salas, nem mesmo nos laboratórios. Em tempo de chuvas,
falta proteção p/ condução de pessoas até a parte de trás do pátio. O piso do pátio não é nivelado.
Poderia haver uma intervenção temática ou não no muro entre a secretária e a sala dos
professores. A portaria é mal fiscalizada, um porteiro é rígida parte do semestre, e outros em hora
nenhuma.
Mais responsabilidade e equidade na aplicação de retirada de pontos percentuais na entrega dos
trabalhos interdisciplinar. [No 3º Modulo do semestre passado uma dupla perdeu 6 pontos por
entregar o trabalho 35 minutos após o horário previsto. Outra dupla AUSENTE no primeiro dia de
apresentação, entregou os trabalhos no 2º DIA, e teve apenas 6 pontos retirados na pontuação da
apresentação. Os dois trabalhos apresentados foram excelentes, no contexto e na apresentação.] A
NOSSA verificação foi feita através das notas finais afixadas na sala 03. "
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"mais qualidade na informação fornecida pela secretaria, atualização do site da faculdade. Melhoria
na qualidade dos alimentos fornecidos na lanchonete e preços reduzidos, mais tomadas nas salas
de aula, maior luminosidade no laboratório 1, ar condicionado silencioso nas salas, trabalho
interdisciplinares menores para maior qualidade no aprendizado, colocar um ajudante na copiadora
pois perdemos muito tempo para pequenos serviços."
“Melhoria dos computadores, melhoria na infra-estrutura, aumento do volume de livros da
biblioteca”
"Melhoria dos laboratórios de informática (quando digo isso, me refiro a inserção de MAC's nos
laboratórios, atualização total dos pacotes de editoração eletrônica, tratamento de imagem e
outros (Macro media não dá né gente), o mercado de trabalho atua com pacotes ADOBE CS4 para
cima e, uma faculdade que prepara o aluno para este mercado não pode ficar para trás,
concordam??
Ênfase maior em disciplinas como Tipografia e Web Design (e não é para ensinar a fazer e-mail
marketing, é para ensinar HTML e CSS), Animação, Análise e Produção Gráfica que devem ser dadas
no 1º Módulo, não no 2º ou 4º respectivamente.
Toldo para a área de convivência, o Brasil é um dos países mais quentes do mundo...
Um projeto de sinalização descente para a Faculdade será de grande valia.
Livros para a Biblioteca. Tem professores da própria Faculdade que possuem mais livros que esta
Biblioteca, não tenham medo de investir em conhecimento. Vale a pena!!!!
Disciplinas como Modelagem em 3D e Edição de Áudio e Vídeo têm que entrar na grade curricular,
entre em sites de emprego que vocês irão ver o que é pedido a um Designer Gráfico hoje. Essas
sugestões, se forem atendidas, farão total diferença para o aluno do INAP que tentar concorrer a
uma vaga de estágio ou emprego no mercado. Quem assina é um ex-aluno. Marlon Douglas
Machado de Faria”
“Turma DG MANHÃ 4º MÓDULO de 2010”
Melhorar a infraestrutura das máquinas no laboratório e estrutura do estudo de fotografia. Preço
dos alimentos da cantina esta altíssimo.”
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“Os computadores do laboratório são horriveis, muito lentos, inadequados para um designer.
Melhor desempenho dos materiais como mesas de luz (para as aulas de animação), computadores
de alguns laboratórios e a internet oscila demais.”
“Minha sugestão é que, se a direção soubesse ouvir mais e mudasse de atitude, a faculdade estaria
muito melhor,pois esta falta de diálogo e atitude entre alunos e direção, fez com que nossa sala
perdesse quase a metade da turma pro Isabela Hendrix.”
“As moças da secretaria deveriam ser mais educadas com os alunos e procurar saber mais das
coisas. Você nem bem terminou de falar as frases, elas só sabem dizer "Não sei informar." Acho
que antes da Soninha sair tinha que ter dado um curso para as meninas aprenderem competência e
educação com ela. Quanto aos professores não tenho o que queixar, eles são excelentes no ensino,
na responsabilidade e comprometimento com os alunos. Mas quanto a administração, pena que o
forte da faculdade não seja organização. Ninguém nunca sabe da nada, não viu nada...”
"A infra-estrutura da escola é boa, porém necessita de muitas mudanças, tais como: melhorar a
áreas de convivência, pois esta é muito aberta e dificulta a circulação durante a época de chuvas.
Outro fator seria o site da escola, que não tem a central do aluno,o que facilitaria muito a vida
estudantil dos seus alunos,tendo em vista que grande parte das aulas são exibidas em slide show."
“Gostaria que a cantina fosse um pouco mais organizada, e com mais variedades para o consumo
de seus clientes. Manter o pagamento dos professores em dia e nivelar os preços da cantina e
papelaria com os estabelecimentos equivalentes da região da faculdade.”
“NOSSA FALEI SOBRE ISSO P O PERIODO TODO, MAS PARECE QUE NADA FOI FEITO ENTÂO O QUE
ADIANTA PERDE MEU TEMPO, ACREDITO QUE QUEM COMANDA ESTÁ SATISFEITO COM O
RESULTADO.”
“Melhoria nos equipamentos de informática e internet e funcionamento do núcleo de design.”
“A manutenção da forma de trabalho ao longo do tempo a qualificará. Desejo todo o empenho do
corpo docente, apostando na qualidade de trabalho e conseqüentemente, na formação dos futuros
profissionais matriculados.
Mais aulas práticas, para conhecimento maior de materiais como pisos, acabamentos e o que tem
de novidades no mercado.
Melhor atendimento da cantina, melhora da sala de informática. Material preparado com
antecedência e distribuído em sala de aula. Já incluso na matrícula”.
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“Uma cantina descente com área de atendimento nas mesas e opções diversas. Que fosse feita
uma licitação assim o pessoal trataria o aluno com mais respeito.”
“O site também é muito ruim.”
“Curso de aperfeiçoamento para as meninas da secretária e troca da coordenação de curso.
Melhorar a qualidade do ensino de cada disciplina. Investir na qualidade e não na quantidade.
Melhorar a qualidade dos computadores dos laboratórios de informática trocá-los quando for
necessário. Pensar na colação/formatura desde o princípio do curso. Da mais tempo para planejar e
juntar algum dinheiro. Treinar alguns funcionários para atender bem os alunos. Na faculdade existe
um funcionário muito mal educado e todos reclamam dele. Isso também vale para os professores.
Investir na melhoria dos equipamentos das salas de aula, implantação do laboratório de
luminotécnica, sistema online de informações acadêmicas, implantação de um sub-coordenador,
diminuir a mudança de salas de aula pelas turmas, participação da escola em eventos da área e
incentivo aos alunos a participarem”
"Melhoria de laboratórios informática”.
“Implantar um laboratório de fotografia analógica. (manipulação/revelação)
Melhoria do site da instituição com a criação de um espaço para o aluno ter acesso a notas de
provas e trabalhos e acompanhamento de número de faltas.
Por favor, nunca mais nem cogite mudar o pagamento para carnê, me fez sentir que eu estava em
uma creche. Refazer “a sinalização da faculdade.”
"Unificar a qualidade dos equipamentos no quesito potência;
Cobertura na área de lazer;”
“Investir na vontade de trabalhar do senhor da copiadora;”
"A estrutura das salas de aula poderiam ser melhores. Ex. a sala 1 está mofada e não tem circulação
de ar suficiente para arejar a sala, a sala 4 é muito ruim a distribuição de carteiras, a sala 15 é muito
quente e não tem ar condicionado, quando ligam os ventiladores o barulho é insuportável e não
melhora a circulação de ar, a sala 9 não tem ventilação.
As pranchetas de modo geral estão precisando de manutenção (plásticos rasgados/ furados, réguas
com dentes, braços de elevação quebrados).”
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“A circulação pela área da escola em dias de chuva é péssima, pois não existem áreas cobertas para
proteção da chuva.”
"Impor novas regras para o atraso (tanto de professores, quanto de alunos), para que não haja
""espera"" em sala de aula. Perdemos tempo e dinheiro com isso. O lanche que deveria ser algo
""satisfatório"", torna-se algo caro e fora de mão, já que pagamos mensalidade cara. No mínimo
diminuir 1 real ou menos. Poderia haver mais excursões para visitar museus, gráficas, empresas...
“E o que for para melhorar o nosso ensino e estimular cada vez mais o aluno de design. Melhorar a
área de convivência colocando mais toldos (quando chove nem podemos sair da sala) e mais mesas
grandes, também as opções de lanches se for possível, pois não há opções para quem é vegetariano
e principalmente interligar os assuntos quanto ao trabalho interdisciplinar e a sala de informática é
um pouco abafada. Melhores equipamentos, melhor área de convivência, melhoria nas salas de
aula como ar condicionado, e uma coordenação que ouvisse mais os alunos.”
"Melhorar o SITE e melhorar a limpeza dos banheiros"
"A sala 1. São 50 mulheres assistindo aula em uma sala onde o conforto ambiental é zero na
questão da ventilação. O ar condicionado instalado é insuficiente para sala, além de velho,
apresenta defeitos.
Para um curso que leciona sobre conforto ambiental, a nota para a administração nessa questão
em específico é zero.
Falta “consideração com a mensalidade que os alunos investem mensalmente na instituição.”

O quadro de docentes da Faculdade Tecnológica Inap apresenta, segundo apontamento
dos discentes em pesquisa, média satisfatória alta pela análise realizada sobre as respostas
individuais conforme parâmetros aplicados:

Parâmetros:
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.
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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.

As respostas e os gráficos podem ser visualizados individualmente pelos links:
DI - Módulo IV http://ht.ly/4p0Um
DI - Módulo II http://ht.ly/4p0QF
DG - Módulo I http://ht.ly/4p0xV
DG - Módulo II http://ht.ly/4p0uX
DG - Módulo III http://ht.ly/4p0qk
DG - Módulo IV http://ht.ly/4p06W

2. Corpo Docente: A resposta ao questionário foi realizada pelos docentes que se
dispuseram a isto. No Questionário não houve campo de identificação para
aumentar a contribuição crítica do corpo docente com relação às perguntas feitas.
Link de acesso ao google docs para contemplação: http://ht.ly/4oZCr
A seguir estão aqui compilados:

PERFIL DO CORPO DOCENTE
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1. Sexo

Masculino

71%

Feminino

29%

2. Idade

De 26 a 29 anos

6%

De 30 a 40 anos

53%

Acima de 40 anos

41%

3. Estado Civil

Solteiro

41%

Casado

47%

Separado / Divorciado

12%

Viúvo

0%
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4. Formação Acadêmica

Graduado

6%

Especialização

0%

Mestrado

47%

Doutorado

0%

5. Nível salarial

1 a 3 salários

24%

4 a 7 salários

41%

7 a 10 salários

18%

mais de 11 salários

18%

6. Como você classifica a coordenação do curso?

Eficaz

71%

Pouco eficaz

29%

Ineficaz

0%
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7. Como você fica sabendo sobre o que ocorre dentro da instituição?

Quadro de avisos

6%

Internet

0%

E-mail

29%

Professores/Coordenação

41%

Secretaria

0%

Outros

6%

Não fica sabendo

18%

8. Você considera esse nível de informação:

Suficiente

35%

Insuficiente

65%

9. Como você gostaria de se manter informado? Através de:

Quadro de avisos

6%

Internet

18%

E-mail

71%

Professores/Coordenação

0%

Secretaria

6%

Outros

0%

Não fica sabendo

0%
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10. Relação com os colegas do corpo docente.

RUIM

0%

REGULAR

6%

BOM

29%

ÓTIMO

29%

EXCELENTE

35%

11. Relação com o corpo discente.

RUIM

0%

REGULAR

0%

BOM

18%

ÓTIMO

41%

EXCELENTE

41%

RUIM

18%

REGULAR

41%

BOM

35%

12. Espaço físico (Laboratórios e salas de aula).

ÓTIMO

6%

EXCELENTE

0%
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13. Área de convivência.

RUIM

41%

REGULAR

29%

BOM

24%

ÓTIMO

6%

EXCELENTE

0%

14. Infra estrutura da biblioteca.
RUIM

29%

REGULAR

35%

BOM

35%

ÓTIMO

0%

EXCELENTE

0%

15. Recursos Materiais e Didáticos (audiovisual e apostilas).

RUIM

35%

REGULAR

29%

BOM

24%

ÓTIMO

12%

EXCELENTE

0%
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16. Limpeza (banheiros, salas e equipamentos).

RUIM

12%

REGULAR

29%

BOM

41%

ÓTIMO

6%

EXCELENTE

12%

17. Acessibilidade ao espaço físico.

RUIM

65%

REGULAR

29%

BOM

0%

ÓTIMO

6%

EXCELENTE

0%

18. Incentivo por parte da instituição qualificação docente.

RUIM

65%

REGULAR

29%

BOM

0%

ÓTIMO

6%

EXCELENTE

0%
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19. Secretaria

RUIM

6%

REGULAR

18%

BOM

35%

ÓTIMO

29%

EXCELENTE

12%

20. Portaria

RUIM

0%

REGULAR

6%

BOM

41%

ÓTIMO

41%

EXCELENTE

12%

21. Biblioteca

RUIM

18%

REGULAR

41%

BOM

24%

ÓTIMO

12%

EXCELENTE

6%
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22. Informática

RUIM

24%

REGULAR

29%

BOM

35%

ÓTIMO

12%

EXCELENTE

0%

23. Cantina (qualidade/atendimento/preço)

RUIM

18%

REGULAR

53%

BOM

24%

ÓTIMO

6%

EXCELENTE

0%

24. Copiadora/loja (qualidade/atendimento/preço)

RUIM

24%

REGULAR

35%

BOM

35%

ÓTIMO

6%

EXCELENTE

0%

43

25. Quanto ao meu compromisso no planejamento das minhas aulas.

RUIM

0%

REGULAR

0%

BOM

18%

ÓTIMO

47%

EXCELENTE

35%

26. Quanto à utilização de diferentes estratégias para ministrar aulas.

RUIM

0%

REGULAR

0%

BOM

35%

ÓTIMO

35%

EXCELENTE

29%

27. Quanto à exposição da matéria com clareza.

RUIM

0%

REGULAR

0%

BOM

12%

ÓTIMO

59%

EXCELENTE

29%
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Observações dos Docentes
A Comissão Própria de Avaliação acredita que é de extrema importância ouvir a opinião do corpo
docente da Instituição. Por esta razão, destinamos a pergunta de nº 28 como um espaço para
sugestões e críticas, com o objetivo de criar um canal de comunicação onde os envolvidos
pudessem expor seu ponto de vista, e assim contribuir para o melhoramento da Instituição.
28. Deixe sua sugestão
“Acredito que a Faculdade INAP é uma das escolas mais significativas no ensino do design em
função do corpo docente que tem e, portanto sugiro mais preocupação com o seu diferencial”.
“Adquirir bibliografias sugeridas”.
"Valorização, por parte do sócio-proprietários, dos professores através do tratamento adequado e
de forma respeitosa, pagamento do ordenado em dia, sem atrasos, e incentivo a qualificação”.
“Qualificação da atual gestão de modo a estabelecer metas de cumprimento das funções de
pagamento dos salários dos professores e alterando a atual cultura para uma visão de promoção da
excelência do corpo docente.”
"Melhorar a estrutura que já existe.”
““Exp.”: número de equipamentos disponíveis para uso dos alunos, número de títulos na biblioteca
etc.”
“Sugiro a compra de softwares e equipamentos mais modernos, além do pagamento dos salários
no da certo, e satisfações em relação à atrasos. Acredito na maior participação dos alunos na
estrutura e decoração dos espaços de convivência, assim como na Semana do Design, hoje feita
para quem está de fora da Instituição”.
"Sala de aula com lâmpadas semelhante à luz do dia. Ser informada qualquer mudança em relação
a pagamento do professor; Pagamento em dia; Mais livros na biblioteca”
"Toda instituição de ensino (principalmente uma escola de Design) deveria incentivar a troca de
informações, conhecimentos e experiências entre o corpo docente, disponibilizando, para isso, um
espaço agradável e confortável que permita o diálogo e a convivência entre os docentes, para que
essa relação não fique restrita apenas a encontros eventuais e esporádicos pelos corredores, no
intervalo das aulas”.
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O respeito e o compromisso com os professores não podem ficar apenas no discurso e devem ser
tratados como prioridade pela instituição. “Pois todo ser humano nunca vai tratar como prioridade
quem lhe trata como uma opção.”
“É preciso ampliar e diversificar o acervo da biblioteca. Gostaria também que houvesse laboratórios
específicos para as aulas de desenho. O desenvolvimento de material didático próprio também
traria um grande diferencial à instituição. Também creio ser necessário fomentar uma maior
participação dos alunos na vida acadêmica, através de eventos como a Semana do Design,
confraternizações e festas”.
“A relação da diretoria e dos departamentos pessoal e financeiro não é condizente com uma
instituição de ensino, que quer ser chamada de superior”.
"Atraso de pagamento ou falta dele deveria ser tratado com mais clareza e transparência.
Pagamento de professor deveria ser o compromisso nº1 da escola, pois dependemos dele para
cumprir os nossos compromissos”.
“Ainda estamos esperando o pagamento de dezembro último”.
“A prioridade da escola não tem sido o ensino nem o aluno ou professor, nem de preservar o nome
da escola e sim obter sempre mais recursos que ninguém sabe pra onde vão. É uma pena, pois
amamos o lugar onde trabalhamos, mas não temos sido tratados com respeito mínimo."
"Melhorar internet para acesso pelos professores em sala”.
“Não utilizar a sala conhecida como "garagem", no fundo do Inap”.
""Corpo docente"" e não ""Corpo doscente"" no questionário."

3.Corpo Técnico Administrativo: A resposta ao questionário foi realizada pelo corpo
técnico-administrativo que se dispôs a isto. No Questionário não houve campo de
identificação para aumentar a contribuição crítica do corpo técnico-administrativo com
relação às perguntas feitas.

Link de acesso ao google docs para contemplação: http://ht.ly/4oZCr
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A seguir estão aqui compilados:

1. Sexo

Masculino

45%

Feminino

55%

2. Idade

20 a 29 anos

55%

30 a 40 anos

27%

Acima de 40 anos

18%

3. Estado Civil

Solteiro

36%

Casado

45%

Separado

18%

Viúvo

0%
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4. Grau de escolaridade
Ensino Médio Completo
Ensino Superior
Incompleto
Ensino Superior Completo

27%
36%
0%

Especialização

36%

Mestrado

0%

Doutorado

0%

5. Nível salarial

1 a 3 Salários

73%

4 a 7 Salários

9%

7 a 10 Salários

9%

Mais de 11 Salários

9%

6. Como você classifica sua Chefia/Gerência

Eficaz

82%

Pouco eficaz

18%

Ineficaz

0%
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7. Como você fica sabendo sobre o que ocorre dentro da instituição

Quadro de avisos

18%

Internet

9%

Chefia / Gerência

27%

Secretaria

18%

Outros

18%

Não fico sabendo

9%

8. Você considera esse nível de informação

Suficiente

64%

Insuficiente

36%

9. Como você gostaria de se manter informado?
Quadro de aviso
Internet
E-mail

18%
9%
55%

Chefia / Gerência

0%

Secretaria

9%

Outros

9%
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10. Qual seu grau de satisfação pessoal

Ruim

9%

Regular

0%

Bom

45%

Ótimo

45%

Excelente

0%

11. Qual seu grau de satisfação profissional

Ruim

18%

Regular

0%

Bom

45%

Ótimo

27%

Excelente

9%

12. Relação com os componentes do corpo técnico-administrativo

Ruim

0%

Regular

0%

Bom

55%

Ótimo

36%

Excelente

9%
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13. Relação com os componentes do corpo discente

Ruim

0%

Regular

9%

Bom

36%

Ótimo

55%

Excelente

0%

14. Relação com os componentes do corpo docente (professores e coordenadores)

Ruim

0%

Regular

0%

Bom

27%

Ótimo

55%

Excelente

18%

15. Espaço físico (local de trabalho)

Ruim

9%

Regular

18%

Bom

55%

Ótimo

18%

Excelente

0%
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16. Comprometimento do corpo técnico-administrativo

Ruim

0%

Regular

9%

Bom

55%

Ótimo

27%

Excelente

9%

17. Seu comprometimento

Ruim

0%

Regular

0%

Bom

27%

Ótimo

45%

Excelente

27%

18. Recursos materiais e disponibilização das ferramentas de trabalho

Ruim

0%

Regular

27%

Bom

73%

Ótimo

0%

Excelente

0%
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19. Ações para captação profissional, reciclagem e treinamento

Ruim

18%

Regular

18%

Bom

27%

Ótimo

36%

Excelente

0%

20. Acessibilidade do espaço físico

Ruim

0%

Regular

27%

Bom

36%

Ótimo

27%

Excelente

9%

21. Suporte técnico de informática

Ruim

9%

Regular

27%

Bom

55%

Ótimo

0%

Excelente

9%
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22. Iniciativa que melhore a qualidade de vida

Ruim

9%

Regular

18%

Bom

27%

Ótimo

45%

Excelente

0%

23. Comunicação entre setores

Ruim

9%

Regular

18%

Bom

55%

Ótimo

18%

Excelente

0%

24. Carga horária para o desenvolvimento do trabalho

Ruim

9%

Regular

9%

Bom
Ótimo
Excelente

45%
9%
27%
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Observações do Corpo Técnico-Administrativo e
Colaboradores
A Comissão Própria de Avaliação acredita que é de extrema importância ouvir a opinião do corpo
técnico-administrativo e colaboradores. Por esta razão, destinamos a pergunta de nº 25 como um
espaço para sugestões e críticas, com o objetivo de criar um canal de comunicação onde os
envolvidos pudessem expor seu ponto de vista, e assim contribuir para o melhoramento da
Instituição.
25. Deixe a sua sugestão para o melhoramento da instituição

“Só acho que seria necessário fazer um upgrade dos computadores para melhorar o desempenho e
diminuir tempo”.
“Sugiro mais treinamento e ações motivacionais”.
“Intranet”.
“Treinamentos para os funcionários da Faculdade INAP. Ter melhor comunicação entre os setores
porque tem vez que acontece algumas coisas, tipo palestras, cursos rápido e agente não fica
sabendo e assim não podemos dar um suporte legal”.
“Melhorar sempre...”
“Precisamos de muito treinamento, dinâmica, pagamento em dia, isto ajuda que o funcionário
tenha mais desempenho para o trabalho, valorizar aqueles que realmente estão vestindo a camisa
da Instituição, plano de carreira, exp. nível 1, 2, 3...... Com uma diferencial de salário. Tem pessoas
com mais de 7 a 10 anos de empresa não tem um salário digno. Pesquisa com alunos e por em
pratica algumas necessidades”.
“Concordância e comunicação verbal entre setores”.
“Pagar os salários dos funcionários em dia e alguns setores serem menos burocráticos e mais
proativos”.
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Desvio Padrão

Conforme já informado 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

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.

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
heterogênio 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 e que as coordenações foram consideradas eficazes.

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” foi usado porque
sabemos que a busca pela excelência e educação de qualidade é um processo contínuo.
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Para isto sabe-se também da necessidade constante de um investimento evolutivo em
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 as
salas de aula, laboratórios, área de convivência e cantina.

A biblioteca, que foi bem avaliada no quesito atendimento, deverá ter sua infra-estrutura
aperfeiçoada, estando prevista para o próximo semestre a aquisição de mais exemplares e
ampliação da bibliografia.

É notória a preocupação da instituição com a inclusão e acessibilidade democrática, visível
através da existência de rampas e plataforma elevatória em suas dependências.

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 hardware 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.

Entendemos que deveremos ser mais incisivos na divulgação da CPA e que a mesma deve
ser feita com mais antecedência, para que através da repetição, a conscientização quanto a
importância da participação atinja um contingente maior, pois com relação ao Corpo
Discente, mesmo tendo sido feitas divulgações pessoais da Coordenação da CPA em sala
de aula, ainda não foi possível alcançar o universo total e o maior índice de falta foi nos
módulos I e III do Curso de Design de Interiores.

Através da Pesquisa Institucional feita e preenchida pelos docentes a Coordenação foi
considerada eficaz pela maioria, a Metodologia de Ensino considerada muito boa, a
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qualidade do corpo docente considerada de muito boa a excelente em sua maioria, a
estrutura dos laboratórios considerada de boa a regular, com significativa avaliação de
ruim.

O Corpo Técnico Administrativo considera em sua maioria sua chefia/gerência como eficaz.

O corpo técnico administrativo apresenta uma insatisfação alta a respeito das condições
estruturais e de trabalho, das ações para captação profissional, das atitudes referentes à
reciclagem e treinamento e também quanto ao suporte técnico de informática.

É necessária a definição de políticas de treinamento para o Corpo Técnico Administrativo,
uma vez que ainda não alcançamos um nível de excelência.

O corpo docente considera e avalia em sua maioria como ruim o Incentivo na qualificação
docente. Não avalia bem a infra-estrutura da biblioteca, a área de convivência e o espaço
físico relativo a Laboratórios e salas de aula. Considera o nível de informação insuficiente e
gostaria de ser informado em sua maioria através de emails. Classifica a coordenação do
curso como eficaz em 71%. Avalia também de excelente a ótima a relação entre si.

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.
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