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Fatec Ipiranga – Pastor Eneas Tognini 
 
 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 
DAS FACULDADES DE TECNOLOGIA 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – ANO 2017 
 
I – Dados da Instituição 
 
Nome: Faculdade de Tecnologia do Ipiranga “Pastor Eneas Tognini” 

Código MEC: 15746 

Caracterização da IES: instituição pública estadual 

Tabela nº 01: Composição da CPA – Fatec Ipiranga: 

Membros Segmentos de representação 

Ricardo Di Bartolomeo *presidente Coordenação de curso 

Norma Licciardi Corpo docente 

Cleber Silvestre Leôncio Corpo docente 

Marcio Magalhães Fontoura Corpo docente 

Maria Nólia Feitosa de Almeida Corpo técnico-administrativo 

José Luiz Valério Corpo discente 

Carlos Ferreira de Souza Comunidade externa 

Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
II – Considerações iniciais 
 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade de Tecnologia do Ipiranga 

“Pastor Eneas Tognini” foi constituída em 11/04/2016, por meio de ATA de reunião 

extraordinária da nossa Congregação e aprovado pelo Colegiado Máximo da Unidade de 

Ensino em 11/04/2016 conforme previsto pela Portaria CEETEPS-GDS nº 1305, de 31 de 

maio de 2016 e lei Federal no 10.861/2004, com representação dos segmentos da 

comunidade universitária e de representantes da sociedade civil organizada. 

A finalidade da comissão constituída é de contribuir com o planejamento, 

elaboração, coordenação e monitoramento da política de autoavaliação institucional, 

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

avaliação. 
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A CPA da Fatec Ipiranga iniciou as suas atividades no ano de 2016, até este 

momento o Centro Paula Souza realiza essa atividade. 

Após a formação da comissão que neste caso foi nomeado pelo diretor e aprovada 

pela nossa congregação iniciou-se os trabalhos. 

O primeiro passo foi a criação do regimento interno da nossa CPA, contendo todas 

as informações além de ficar claro e expresso que esta comissão teria dois anos de 

trabalhos, próxima seria eleita por todos seus pares. 

Esta decisão foi tomada para que iniciasse os trabalhos de imediato. A 

sensibilização ocorreu por meio de e-mail, cartazes, orientações em sala de aula e 

reuniões no auditório da Fatec Ipiranga com discentes, docentes e funcionários 

Administrativos. 

Estes foram os primeiros passos para a implantação da cultura avaliativa. Sabemos 

que a cada momento poderemos contribuir na melhoria dos processos administrativos, 

formalizações de documentos e contribuição com todos os registros necessários. 

Neste momento o curso de Gestão de Recursos Humanos estava passando por 

restruturação com a participação do Colegiado de curso, NDE e a CPA. 

Os cursos de Eventos e Gestão Comercial já haviam realizado as restruturações 

necessárias antes da implantação da CPA local, sendo assim as contribuições vieram da 

antiga estrutura. 

O curso de Administração e Desenvolvimento de Sistemas iniciou a construção de 

uma nova proposta e a CPA local esta contribuindo da melhor forma possível. 

Também aplicamos um questionário para discentes e docentes. Como também 

para gestores e funcionários administrativos com a finalidade de realizar uma avaliação 

mais profunda e refletiva. 

Acreditamos que para os próximos ciclos possamos contribuir para a avaliação 

como instrumento de gestão que traga uma proposta de melhoria para a qualidade de 

ensino e também para os processos administrativos e acadêmicos. 

 
III – Desenvolvimento 

1. Missão e PDI 

 

Missão do Centro Paula Souza: “Promover a educação profissional pública dentro 

de referenciais de excelência, visando ao atendimento das demandas sociais e do mundo 

do trabalho”. 

Visão: “Consolidar-se como centro de excelência e estímulo ao desenvolvimento 

humano e tecnológico, adaptado às necessidades da sociedade”. 
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O quadro 1 apresenta as vagas ofertadas no ensino superior pela Faculdade de 

Tecnologia do Ipiranga “Pastor Eneas Tognini”, nas modalidades: presencial e a distância 

e a relação candidato /vaga por semestre, bem como o total anual das vagas ofertadas, o 

total de inscritos e a média anual desta demanda. 

 

Quadro 1. Número de vagas ofertadas, número de candidatos e média candidatos/vaga no 

processo seletivo vestibular para ingresso na nos dois semestres do ano de 2016. 

Itens 1º Semestre 2º Semestre Total 

Vagas oferecidas Curso Presencial 240 240 480 

Vagas oferecidas Curso a Distância 40 40 80 

Candidatos Curso Presencial 1439 1291 2.730 

Candidatos Curso a Distância 204 232 433 

 

Itens 1º Semestre 2º Semestre Média 

Candidatos/Vaga Curso Presencial 6,0 5,4 5,7 

Candidatos/Vaga Curso Presencial 5,1 5,8 5,4 

Fonte: Diretoria de Serviços - Fatec Ipiranga, 2017 
 
 

Para as vagas oferecidas no curso presencial, na nossa Instituição o 1º semestre tem uma 

procura maior por candidatos devido a grande maioria dos candidatos estar terminando o ensino 

médio ou técnico no final do ano. Assim temos uma procura maior de inscritos no vestibular do 

que no segundo semestre. Como o curso a Distância ainda não formou turma e ainda encontra-se 

dentro do processo de implantação na nossa Instituição, é comum uma procura maior a cada 

semestre letivo, pois este curso ainda esta na fase de implantação.  

. 

O quadro 2 apresenta as vagas ofertadas no ensino superior pela faculdade de 

Tecnologia do Ipiranga “Pastor Eneas Tognini”, a quantidade de matriculados em relação, 

Afrodescentes, não Afrodescentes, escolas públicas e particulares e gênero masculino e 

feminino, do 1º e 2º semestre de 2016. 

 

Quadro 2. Informações dos ingressantes de 2016 

Itens 1º Semestre 2º Semestre Total 

Afrodescendentes 100 93 193 

Não Afrodescendentes 180 187 367 

Total de ingressantes 280 280 560 

 

Escola Pública 189 208 397 

Escola Privada 91 72 163 

Total de ingressantes 280 280 560 

 

Sexo Feminino 108 132 240 

Sexo Masculino 172 148 320 

Total de ingressantes 280 280 560 

Fonte: Diretoria Acadêmica  - Fatec Ipiranga, 2017 
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Analisando o quadro 2, percebe-se que em 2017 tivemos 35% Afrodescendentes e 

65% não Afrodescentes; 71% dos inscritos estudaram nas escolas públicas e 29% 

escolas particulares, sendo que esta realidade  se apresenta na maioria das Fatec´s e 

43% dos matriculados são do gênero feminino e 57% do masculino, é muito importante 

pois temos uma grande representação do gênero feminino estudando na nossa 

Instituição. 

                                                                                    
2. Política para o ensino, atividades acadêmicas e de extensão 
 

A Faculdade de Tecnologia do Ipiranga “Pastor Eneas Tognini” oferece 4 cursos no 

eixo de gestão e tecnologia presenciais de graduação tecnológica em: Análise de 

Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Comercial, Eventos e Gestão de Recursos 

Humanos, atendendo as seguintes diretrizes estabelecidas: 

 Carga horária referencial para todos os cursos de tecnologia oferecidos: 2400 

horas, excetuando-se as atividades de estágio curricular e trabalho de 

graduação; 

 Feira de Negócios que é o desenvolvimento do plano de negócios realizados 

pelos alunos do curso de Gestão Comercial; 

 Apresentação de Banner ´s com as pesquisas realizadas por meio das AAP- 

Atividades Autônomas de Projetos do curso de Gestão de Recursos Humanos;  

 Distribuição da carga horária dos cursos em 6 semestres de 400 horas cada, ou 

seja, com 480 aulas; 

 Colocação de semestre com 20 semanas corridas, contendo 24 aulas 

semanais, de modo a possibilitar o cumprimento das 480 aulas semestrais; 

 Incentivo à colocação de disciplinas de língua estrangeira – Inglês, em todos os 

semestres do curso, com foco em todas as habilidades linguísticas, mas com 

ênfase na comunicação oral, como forma de qualificar a empregabilidade dos 

egressos; 

 Estabelecimento de calendário unificado para os períodos letivos, possibilitando 

que o sistema acadêmico possa ser implementado; 

 Semana de Tecnologia; 

 Reunião de Colegiados de Cursos e NDE para discussão de propostas e 

atividades diversas. 
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Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

  
Analisando os gráficos nº 1 e 2, percebemos que ainda existe uma grande 

predominância do gênero masculino. 
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                                                          Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
 

Identificamos que nos gráficos nº 3 e 4 dos docentes e discentes a grande 

concentração de porcentagem ficaram com os itens: foram superadas e foram atendidas. 

Isto é muito positivo. 
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                                                         Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 
 

 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
 

Nos gráficos nº 5 e 6 fica evidente que existe uma grande porcentagem no item 

muito preparado, os docentes entendem que os alunos esta totalmente preparado com 
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33% mais que o aluno consegue perceber, isto pode ocorrer devido a visão mais ampla 

do professor.  

 
                                                       Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 
 

 
                                                       Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 
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Verificamos que existe uma diferença mais representativa sendo que no gráfico nº 

8 para os docentes existe um equilíbrio entre os itens excelente e bom. Para os discentes 

a grande maioria 63% entende que é o item bom. Mesmo assim uma grande porcentagem 

nos itens de excelente e bom. 

 

 
                                                      Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 
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Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
Comparando os gráficos nº 9 e 10 existe uma grande concentração entre os itens 

excelente e bom isto muito positivo. 

 
 
3. Responsabilidade social da IES 
 

A Faculdade de Tecnologia do Ipiranga “Pastor Eneas Tognini”, tem um 
compromisso com a sua comunidade na formação de um cidadão, com um olhar mais 
democrático, ético e comprometido. 

Como somos uma Instituição pública torna-se mais fácil a interação com a 
comunidade e um sentimento reciproco de pertencimento, tanto para a Fatec Ipiranga 
como para sua comunidade. 

Neste momento estamos firmando um convenio com a subprefeitura do Ipiranga 
para realizarmos algumas atividades em conjunto. 

Também existem ações com cursos gratuitos de informática para idosos e pessoa 
carentes. 

A nossa Instituição iniciou suas atividades em 2011 e desde então estamos 
procurando formar parcerias. 
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4. Meios de comunicação da nossa unidade com a nossa comunidade  
 

 Site institucionail: http://www.fatecipiranga.eud..br 

 Facebbok: Clipping Fatec Ipiranga 

 Murais espalhados pelos corredores da Fatec Ipiranga 

SIGA - sistema de Gestão Acadêmica  

 
Quadro nº 3: E-mail dos gestores da Fatec Ipiranga 

Diretoria Acadêmica f204dir@cps.sp.gov.br 

Diretoria de Assuntos Acadêmicos f204acad@cps.sp.gov.br 

Diretoria de Serviços f204adm@cps.sp.gov.br 

Coordenação do curso de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas 

f204ads@cps.sp.gov.br 

Coordenação do curso de Gestão Comercial f204comercial@cps.sp.gov.br 

Coordenação do curso de Eventos f204even@cps.sp.gov.br 

Coordenação do curso de Gestão de Recursos Humanos f204rh@cps.sp.gov.br 

Fonte: Diretoria de Serviços da Fatec Ipiranga 2017 
 

 

5. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e técnico administrativo. 
 

O sistema de avaliação dos servidores para promoção, conforme Lei 
Complementar 1.044/2008 e suas alterações e/ou complementações, pelas Leis 
complementares 1.240, de 22/04/2014 e 1.252, de 03/07/2014, promoveu, após a 
implantação da carreira funcional, um sistema de evolução que contava com interstícios 
mínimos de 3 anos e, posteriormente, de 2 anos, para progressão determinada na lei, 
cujo sistema avaliativo encontra-se em curso, visando a promoção de docentes e 
funcionários da instituição. O primeiro desses processos de evolução foi concluído em 
dezembro de 2011. 

A nova redação dada à Lei Complementar 1.044/2008, estipula que a progressão 
funcional ocorrerá após o cumprimento de 2 (dois) anos de efetivo exercício e resultado 
satisfatório em 2 (duas) avaliações de desempenho. No ano de 2015, houve uma 
progressão Especial, na qual foi considerado apenas o tempo de efetivo exercício. A partir 
de julho de 2016, a progressão será efetivada com base no cumprimento de 2 (dois) anos 
e avaliação de desempenho. 

Anualmente o Centro Paula Souza oferece diversos cursos que são realizados para 
a capacitação e treinamento para o diretor, coordenadores de curso, docentes e 
Funcionários administrativos. 

Desta forma contempla todos os servidores e os cursos são realizados dentro do 
horário de expediente não sobrecarregando nenhum dos praticantes com outros horários 
que não sejam no próprio expediente. 
 
 
 
 
 

http://www.fatecipiranga.eud..br/
mailto:f204dir@cps.sp.gov.br
mailto:f204acad@cps.sp.gov.br
mailto:f204adm@cps.sp.gov.br
mailto:f204ads@cps.sp.gov.br
mailto:f204comercial@cps.sp.gov.br
mailto:f204even@cps.sp.gov.br
mailto:f204rh@cps.sp.gov.br


______________________________________________________________ 
www.centropaulasouza.sp.gov.br 

Rua Frei João, 59 – Vila Nair – Ipiranga – São Paulo – SP 
04280-130 – Tel.: (11) 5061-5462 – Fax: (11) 5061-0298 

 

Quadro nº 4 - Titulação dos Gestores Acadêmicos  

Titulação dos Gestores 
Acadêmicos 

Quantidade Porcentagem 

Doutores e pós-doutorado 2 40% 

Mestres 3 60% 

Total 5 100% 
Fonte: Diretória de Serviços da Fatec Ipiranga 2017 

 
Quadro nº 5 – Titulação dos docentes da Fatec Ipiranga 

Titulação dos Docentes Quantidade Porcentagem 

Doutores e pós-doutorado 18 22% 

Mestres 53 64,6 

Especialistas 11 13,4 

Total 82 100,0 
Fonte: Diretória de Serviços da Fatec Ipiranga 2017 

 

Quadro nº 6 – Titulação dos Gestores Administrativos 

Titulação dos Gestores 
Administrativos 

Quantidade Porcentagem 

Doutores e pós-doutorado 1 33,33% 

Mestre 1 33,33% 

Graduado 1 33,33% 

Total 3 100% 
Fonte: Diretória de Serviços da Fatec Ipiranga 2017 

 

Quadro nº 7 – Titulação dos Funcionários Administrativos 

Funcionários 
Administrativos 

Quantidade Porcentagem 

Graduado 7 70% 

Ensino Médio 3 30% 

Total 10 100,0 
Fonte: Diretória de Serviços da Fatec Ipiranga 2017 

 
 
 

6. Organização de gestão da Fatec Ipiranga 
 
A gestão da Instituição é composta pela estrutura hierarquizada: 

 Congregação 

 Diretoria 

 Comissão de Ensino Extensão e Pesquisa 

A gestão dos cursos de graduação  

 Coordenação de curso 

 Núcleo Docente Estruturante  

 Conselho de Curso 



______________________________________________________________ 
www.centropaulasouza.sp.gov.br 

Rua Frei João, 59 – Vila Nair – Ipiranga – São Paulo – SP 
04280-130 – Tel.: (11) 5061-5462 – Fax: (11) 5061-0298 

 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
 

Os resultados apresentados nos gráficos nº 11 e 12 são muitos próximos 

demonstrando que existe uma politica de portas abertas para os docentes e discentes. 
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Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
 
 

A diferença existente entre os gráficos nº 13 e 14 pode- se compreender que o 

discente ainda tem uma necessidade maior de atendimento pela coordenação para 

resolver assuntos acadêmicos.  
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Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
 
 

As diferenças apresentadas nos gráficos nº 15 e 16 podem ocorrer porque a Fatec 

Ipiranga é pública e existe um regimento interno, uma série normas e nem sempre é 
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possível resolver alguma solicitação que tenha conflito com o regulamento do Centro 

Paulo Souza. 

 
 

7. Infraestrutura física 
 

A infraestrutura de cada Fatec é composta por uma biblioteca, salas de aula e 

laboratórios específicos para as diversas áreas do conhecimento, conforme os cursos que 

mantenha, além das instalações administrativas, sala de professores, etc. 

 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 
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Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
Os gráficos nº 17 e 18 apresentam uma diferença que pode ser explicada quando 

os alunos procuram apresentar trabalhos na sala de aula os mesmos necessitam de uma 

maior diversidade de equipamentos e nem sempre é possível como, por exemplo, uma 

caixa de som com maior potência. Uma vez que todas as salas de aula têm computador e 

data show. 
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Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 

O item regular acaba tendo um destaque devido que cada sala de aula tem 

somente um ventilador e no período de calor reflete uma maior insatisfação do aluno e 
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também a iluminação da sala de aula, tem somente um interruptor e quando o docente 

tem que utilizar data show tem a necessidade de apagar a luz.  

 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 
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Comparando os gráficos nº 21 e 22 percebemos que existe uma grande 
concentração entre os itens excelente e bom. 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 
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Os gráficos nº 24 e 25 demostram a necessidade de melhorias neste item pois é em 

ambos os gráficos ficamos com 50% satisfeitos e os outros 50% com insatisfação dos 

nossos discentes e docentes. 

 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 



______________________________________________________________ 
www.centropaulasouza.sp.gov.br 

Rua Frei João, 59 – Vila Nair – Ipiranga – São Paulo – SP 
04280-130 – Tel.: (11) 5061-5462 – Fax: (11) 5061-0298 

 

 
Nos gráficos nº 25 e 26 identificamos a necessidade de aumentar os investimentos 

por parte do centro Paula Souza. 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 
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Nos gráficos nº 27 e 28 identificamos a necessidade de aumentar os investimentos 
por parte do centro Paula Souza. 
 

 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
 

 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 
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Ambos os gráficos nº 29 e 31 refletem a necessidade constante de melhoria e 
atualização de materiais de acervo.  
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 
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A insatisfação apresentada no gráfico nº 31 ocorre principalemnte em periodos de 
provas, pois nesta situação o espaço físico torna-se insuficiente. 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 
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Identificamos que nos gráficos nº 33 e 34 existe uma grande concentração entre os 

itens excelente e bom.  
 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 
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Percebemos que nos gráficos nº 35 e 36 existe uma grande concentração entre os 

itens excelente e bom.  
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 
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Também verificamos que nos gráfico nº 37 e 38 existe uma grande concentração 

entre os itens excelente e bom.  
 
8. Planejamento e avaliação dos cursos na Fatec Ipiranga 
 

Em relação à auto avaliação o Centro Paula Souza distribuiu todas as Fatec´s por 8 

regiões para contribuir com o processo de planejamento a Fatec Ipiranga faz parte da 

região 2 composta pelas seguintes unidades: Fatec Ipiranga, Fatec São Paulo, Fatec 

Zona Sul, Fatec Tatuapé, Fatec Itaquera, Fatec Sebrae e Fatec Zona Leste. 

O nosso planejamento é realizado pela própria unidade e, questões regionais ou 

melhor assuntos que podemos desenvolver em conjunto; o planejamento é realizado 

pelos diretores das unidades desta região igual a Fatec Ipiranga pertence. 

Na Fatec Ipiranga o planejamento acadêmico é realizado com a participação do diretor da 

nossa unidade com os coordenadores de cursos, o planejamento administrativo com o 

diretor da unidade, diretor acadêmico e diretora de serviços. Neste nível são tratados 

assuntos relacionados a gestão administrativa da unidade e quando essas podem afetar 

diretamente os cursos os coordenadores participam também do planejamento. 

O planejamento dos cursos é realizado por cada coordenador tendo a participação 

do NDE e colegiado de curso. Neste nível as ações planejadas estão dentro do cotidiano, 

características e necessidades específicas de cada curso e nada impede que ações em 

conjuntas como, por exemplo, a semana de Tecnologia e a recepção dos calouros. 

Todos os planejamentos ocorrem no final de cada ano para o próximo exercício e 

deferido pela hierarquização competente para cada assunto. 

Muito importante que a participação de todos os atores é extremamente proativa, 

democrática assim podemos cumprir a nossa missão e visão e desta forma a nossa 

comunidade interna e externa será totalmente beneficiada.  

 
Tabela nº 9 – Avaliação dos cursos de graduação tecnológica da Fatec Ipiranga 

Cursos ENADE: CONCEITO/ANO 
RECONHECIMENTO DO 

CURSO – CEE/SP: 
CONCEITO E ANO 

Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas 

Conceito - 4 / Ano - 2014 Conceito - 5 / Ano - 2015 

Gestão Comercial  Conceito - 5 /Ano - 2012 e 
2015 

* 

Eventos ** Conceito - 5 / Ano - 2016 

Gestão de Recursos 
Humanos  

Conceito -5 /Ano - 2015 Conceito - 5 / Ano - 2016 

Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 
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Nota explicativa: 
 
*O curso de Gestão Comercial foi reconhecido automaticamente pelo Conselho Estadual 

de Educação de São Paulo porque obtive a nota máxima no ENADE de 2012. 

**O curso de Eventos até o momento não foi selecionado pelo MEC para realização do 

ENADE. 

Todos os cursos de graduação tecnologia oferecidos pela Fatec Ipiranga estão 

devidamente reconhecidos e avaliados tanto pelo MEC como pelo CEE/SP. Anualmente é 

apresentado para a Congregação da nossa Instituição que é o órgão máximo análise e 

avaliação da proposta de planejamento como também a avaliação dos nossos resultados 

desenvolvidos internamente e externamente para a nossa comunidade ao qual 

pertencemos. 

 
9. Políticas de atendimento aos estudantes 
 
A comunicação necessária para o atendimento aos estudantes da 
Instituição dispõe de: 

 Central: 

 Ouvidoria geral 

 Unidades: 

 Coordenadorias de cursos; 

 Supervisões de estágios; 

 Orientações de trabalhos de graduação; 

 Orientações de AACC; 

 Docentes das atividades especificas como: AAP, Print e eventos diversos. 
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Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
 

As atividades acadêmicas desenvolvidas tiveram uma grande concentração entre 
os itens excelente e bom apresentados nos gráficos nº 39 e 40. 
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Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
  

Muito importante que docente e discente concordam que a maior porcentagem nos 
gráficos nº 41 e 42 ficaram nos itens excelente e bom. 
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Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
Fica demonstrado que nos gráficos nº 43 e 44 que existe uma boa relação entre 

discente e docente. 
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Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
Também verificamos que ambos os gráficos nº 45 e 46 apresentam bons 

resultados em relação a pontualidade de docente e discente. 
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Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 
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Além da boa relação entre docente e discente apresentando em gráficos anteriores 
percebemos que nos gráficos nº 47 e 48 aprestam uma grande interação na sala de aula 
e domínio do assunto pelo docente. 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 
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Com a diferença apresentada entre os gráficos nº 49 e 50 é necessário que os 
gestores procurem compreender como está surgindo essa diferença. 

 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 
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Com a diferença apresentada entre os gráficos nº 51 e 52 é necessário que os 

gestores procurem compreender como está surgindo essa diferença. 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 
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Ficou demonstrado nos gráficos nº 53 e 54 que o curso está muito bem avaliado 
por ambos e que os resultados do ENADE confirmam estes dados. 

 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 

 
 

 
Fonte: CPA da Fatec Ipiranga 2017 
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10. Sustentabilidade financeira 
 

A nossa sustentabilidade financeira tem um orçamento que é gerenciado pelo 

Centro Paula Souza, tendo a responsabilidade de suprir todas as necessidades da 

unidade com os pagamentos dos diversos prestadores de serviços, salários e todos os 

encargos trabalhistas, investimentos na infraestrutura e equipamentos. 

Existe um pequeno caixa na nossa unidade onde utilizamos uma conta bancária no 

Banco do Brasil para efetuarmos alguns pagamentos como, por exemplo, material de 

escritório e limpeza.  

Toda verba é aprovada através do Plano Plurianual, aprovado na Assembléia 

Legislativa do Estado de São Paulo; esta verba é utilizada pelo Centro Paulo Souza para 

aplicação em todas as Fatec´s a qual garante a sustentabilidade financeira institucional, 

inclusive para o lançamento de cursos à distância.  

 
IV – Considerações finais 
 

Após todo o processo de avaliação, neste ciclo, entendemos que é o primeiro 
passo para criarmos uma cultura avaliativa na Faculdade de Tecnologia do Ipiranga 
“Pastor Eneas Tognini”. Sem a participação e a contribuição da nossa comunidade interna 
e externa não será possível. 

Temos plena ciência que estas são as ações iniciais depois virão muito mais que 
contribuirão para alcançarmos excelência no ensino, permitindo desenvolver ações de 
extensão e também de pesquisa. 

Como todos os trabalhos em uma Instituição pública entendemos que é possível 
realizar uma avaliação institucional sem melindres, porque sempre podemos procurar a 
excelência no ensino, pesquisa e extensão. 

Gostaria de destacar o apoio incondicional do diretor da unidade, e, dos seus 
coordenadores que apoiaram todas as nossas ações e atividades. 

Segue abaixo algumas sugestões de melhoria para a Faculdade de Tecnologia do 
Ipiranga “Pastor Eneas Tognini”: 

 Investimento para ampliação ou criação de laboratórios de informática; 

 Aquisição de livros; 

 Aquisição de equipamentos de áudio visual; 

 Rever a estrutura física da sala de aula (iluminação, ventilação e acústica); 

 Sensibilização continua para os docentes sobre importância do lançamento das 
notas e faltas dentro do prazo e também das vistas nas avaliações; 

 Criar um planejamento estratégico para unidade; 

 Procurar uma solução para ampliação da área de leitura da biblioteca; e 

 Incentivar a criação de atividades de extensão e iniciação científica. 
Estamos a disposição para alguns esclarecimentos caso sejam necessários. 

 
Comissão Própria de Avaliação 
Faculdade de Tecnologia do Ipiranga “Pastor Eneas Tognini”  


