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RESUMO
Esse Relatório integral de Autoavaliação da Faculdade SENAI Rio descreve as
atividades realizadas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), durante o ano de
2015, 2016 e 2017. O mesmo, em consonância com as diretrizes do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), contempla os seguintes
eixos: Planejamento e Avaliação Institucional e Desenvolvimento Institucional,
Políticas Acadêmicas, Políticas de Gestão e Infraestrutura Física, previstos na Nota
Técnica INEP/DAES/CONAES N° 065 de 09 de outubro de 2014. As análises das
potencialidades e fragilidades encontradas nos projetos pertinentes aos Eixos
preconizados na avaliação institucional e sugestões realizadas no ano de 2015,
2016 e 2017 decorrem de um processo de construção comum e coletivo dos
diferentes atores e segmentos internos e externos envolvidos, objetivando a
melhoria constante do Ensino Superior. O documento segue as orientações gerais
do INEP/DAES/CONAES, iniciando com a descrição da instituição, as avaliações
realizadas durante o ano, seus resultados e as propostas de ações a serem
desenvolvidas. Buscou-se a utilização dos resultados de 2015, 2016 e 2017 bem
como, um comparativo dos resultados do último ano com os dos anos anteriores.
Destaca-se a relevância dada aos processos de avaliação interna e externa da
instituição. Na avaliação interna enfatiza-se a melhoria dos resultados, o aumento
do número de alunos que participaram do processo, o apoio dos professores e do
corpo técnico. Quanto à avaliação externa, ressaltam-se a visita de reconhecimento
do curso de Tecnologia em Processos Metalúrgicos obteve conceito final 4 e
Tecnologia em Automação Industrial com nota máxima, 5, que subsidiam nossas
análises. A considerar, trata-se de um olhar externo que aponta muitas
potencialidades e excelência, embora, com pequenas fragilidades em algumas
dimensões. Quanto ao processo de autoavaliação da FSR, no decorrer desses
quatro anos de existência é possível identificar uma evolução dos procedimentos e
metodologia de avaliação do Ensino Superior, destacando-se a continuidade e
busca de acompanhamento gradual dos resultados e aperfeiçoamento do processo.
Durante o ciclo avaliativo é possível perceber ações no sentido de solucionar
fragilidades e a proposta de ações a serem desenvolvidas, dando continuidade ao
processo de desenvolvimento institucional. Em suma, o relatório apresenta o
registro das ações realizadas resultantes da análise completa das avaliações
internas e externas contemplando os cinco eixos. A importância e a seriedade no
tratamento do processo de autoavaliação pretende atingir a excelência que será
evidenciada com a comprovação de ações adotadas e implantadas pela gestão da
Faculdade SENAI Rio nos seus quatro anos de existência. Desse modo, a CPA
identifica como desafio a revisão e melhoramento do processo de autoavaliação,
subsidiar o PDI para o novo quinquênio e o recredenciamento da IES.
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APRESENTAÇÃO

O presente relatório desenvolvido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) da
Faculdade SENAI RIO tem como objetivo dar transparência ao processo de
avaliação interna (autoavaliação) que integra o processo de Avaliação
Institucional, um dos instrumentos centrais do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior.
Este trabalho está baseado no documento orientador de autoavaliação do SINAES e
tem como objetivo o planejamento e execução do processo de autoavaliação
institucional que permeia o funcionamento da FSR – Faculdade SENAI Rio. Além
disso, visa apresentar a implementação do processo autoavaliativo, considerando as
especificidades da Faculdade SENAI Rio, além de fundamentar o relatório integral de

autoavaliação institucional referente ao ano de 2017, abarcando 2016 e 2015,
conforme especificado na Nota Técnica n. 65 de 2014. No relatório são descritas a
introdução, a metodologia contendo as etapas de desenvolvimento da
autoavaliação da instituição e a seleção dos indicadores para o presente ciclo
avaliativo, o desenvolvimento e a conclusão.
Enfim, o documento oferece subsídios à gestão institucional e às avaliações
externas, para fomentar a cultura avaliativa e fornecer informações para o
planejamento de ações dedicadas a contribuir para a melhoria contínua da
Faculdade SENAI Rio.

Liana Bueno de Oliveira
Coordenadora Operacional de Educação Superior
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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório conforme nota técnica INEP/DAES/CONAES No. 065 é a
proposta de consolidar o relatório integral de autoavaliação institucional da
Faculdade SENAI RIO, que complementa e atualiza os dados das avaliações
contidas nos relatórios parciais anteriores de forma a registrar uma historicidade
da realidade e do desempenho geral da IES no ano de 2017. Foi elaborado pela
Comissão Própria de Avaliação (CPA) com o objetivo contemplar as ações e
informações dos resultados de 2017, bem como, discutir o conteúdo dos relatórios
parciais de 2015 e 2016. Foi desenvolvida uma análise global oriunda de
atividades acadêmicas e de gestão, considerando todos os eixos do instrumento em
relação ao PDI, apresentando no final um plano de ações para elevar as
potencialidades e sanear as fragilidades.
A avaliação institucional interna (autoavaliação) da SENAI RIO está em
consonância com a proposta pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES) que foi instituída por meio da Lei nº 10.861 de 14 de abril de
2004, tem como principal finalidade a melhoria da qualidade da educação superior
e a expansão da sua oferta, obedecendo a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES N°
065 de 09 de outubro de 2014:
De acordo com o disposto no inciso VIII do Art. 3º, da Lei do
SINAES, “planejamento e avaliação, especialmente os processos,
resultados e eficácia da autoavaliação institucional” devem ser
considerados nas ações de avaliação e de desenvolvimento
institucional. Ainda no Art. 3º, § 2o, define-se que “para a
avaliação das instituições, serão utilizados procedimentos e
instrumentos diversificados, dentre os quais a autoavaliação e a
avaliação externa in loco”.

Este relatório parcial contemplará os seguintes eixos e suas respectivas
dimensões:
- Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
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- Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição
- Eixo 3: Políticas Acadêmicas
Dimensão 2: Política para o Ensino Pesquisa e Extensão
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes
- Eixo 4: Políticas de Gestão
Dimensão5: Política de Pessoal
Dimensão 6: Organização e Gestão
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
- Eixo 5: Infraestrutura Física
Dimensão 7: Infraestrutura física
Cabe ressaltar que a CPA realizou o processo de autoavaliação em todas as
dimensões, dispostas no art. 3º da Lei Nº 10.861, que institui o SINAES, cabendo a
esse relatório integral os mencionados acima, prezando pela melhoria da
qualidade do ensino, também por não ser possível ter ações com consequências
isoladas, uma vez que o envolvimento e o alcance dos resultados são interligados e
interdependentes.
Consta no relatório parcial de 2016 as avaliações externas in loco para o
reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos,
obteve conceito final quatro (4) e que significa muito bom. E no início de 2017 do
Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial obteve 5, que significa
excelente, ou a nota máxima.
Os resultados refletem a relevância dada à avaliação institucional pela Faculdade
SENAI Rio, percebida primeiramente pela sua mantenedor. No SENAI-RJ que
possui uma cultura organizacional de avaliação permanente e sistemática,
realizada com toda a comunidade organizacional por meio da Pesquisa de Clima
Organizacional.
Além disso, a autonomia dada à CPA em proceder a avaliações, pela consideração
às análises e sugestões elaboradas por essa comissão. Vale ressaltar a participação
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dos vários atores dessa instituição fomentando dessa forma a cultura de avaliação
institucional e a de avaliação externa o que propicia a melhoria continuada,
decorrente da autocrítica e conhecimento de suas potencialidades e fragilidades.
Os resultados aqui apresentados são produto de uma construção coletiva que
partiu da definição dos objetivos, seguida do incremento de planos de trabalho,
execução, acompanhamento e registros dos resultados.

Referendamos a análise

resultante do relatório do ano de 2015, postado em 2016 e sua continuidade no
relatório parcial, postado em 2017 e desse integral de 2017 sendo postado em
2018, sempre com foco na evolução e em melhorias, dando continuidade aos
acertos e revendo os pontos frágeis.
Dessa forma, pretende-se dar continuidade do processo de tornar público esse
relatório integral, tendo em vista a necessidade de se sanear as fragilidades
apontadas pelo processo de avaliação tanto interna como externa em sintonia com
a missão da Faculdade SENAI Rio de “Contribuir para a competitividade
empresarial e para o desenvolvimento sustentável do Rio de Janeiro por meio da
oferta de formação de nível superior”.

1.1. APRESENTAÇÃO DA FACULDADE SENAI RIO
A Faculdade SENAI Rio está localizada na Rua Mariz e Barros, 678 – Bloco 1, 1º e
2º Andares, Bairro: Tijuca – Rio de Janeiro – RJ- CEP: 20270-002 Site:
http://www.faculdadesenairio.com.br/,

mantida

pelo

Serviço

Nacional

de

Aprendizagem Industrial SENAI. CNPJ: 03.848.688/0001-52, com natureza Jurídica
de Serviço Social Autônomo sem fins lucrativos.
A atuação do SENAI Rio na educação superior teve início em 2004 na modalidade
de Pós-Graduação Lato Sensu, com a criação e o credenciamento (Portaria do MEC
nº 132, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 12/02/2004) do Instituto
SENAI de Educação Superior – ISES, autorizado a ofertar dois cursos, um na área
de Alimentos – Gestão de Segurança Alimentar na Cadeia Produtiva de Alimentos e
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Bebidas e o outro na área de Petróleo e Gás – Automação Industrial dos Sistemas
de Produção, Refino e Transporte de Petróleo.
A criação do ISES pode ser considerada uma decisão estratégica para educação
profissional e tecnológica do SENAI/RJ e para o Estado do Rio de Janeiro,
especialmente pela expansão da cadeia petróleo, gás e biocombustíveis durante
esse período.
Salienta-se que a oferta de novos cursos do ISES de 2007 a 2008 foi impulsionada,
principalmente, para o atendimento das demandas do Programa de Mobilização da
Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural – PROMINP. Coordenado pelo
Ministério de Minas e Energia, o PROMINP foi instituído pelo Governo Federal por
meio do Decreto nº 4.925, dezembro de 2003, com o objetivo de maximizar a
participação da indústria nacional de bens e serviços, em bases competitivas e
sustentáveis, na implantação de projetos petróleo e gás natural no Brasil e no
exterior, fortalecendo a indústria nacional de bens e serviços, e está centrado na
área de petróleo e gás natural.
Em 2009, a queda acentuada das matrículas coincide com a conclusão e não
renovação das turmas do PROMINP.
Em 2010 e 2011, atendidas as demandas do PROMINP, o SENAI inicia uma nova
etapa de oferta de cursos baseada nas carências de qualificação do setor produtivo,
levantadas em estudos e pesquisa de caráter prospectivo e no debate dos fóruns
consultivos. Em 2010, os cursos de Especialização em Engenharia Naval e Offshore
e em Gestão Ambiental - Ênfase em Petróleo e Gás e em 2011, para responder a
uma carência de qualificação nas indústrias de siderurgia e do segmento de
petróleo e gás.
Em 2011, o curso de Pós-Graduação de Automação Industrial dos Sistemas de
Produção, Refino e Transporte de Petróleo desenvolvia estudos com a 16ª turma, e
sempre, com muita demanda. Nesse mesmo ano, o SENAI/RJ investiu na
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modernização dos ambientes de aprendizagem, no desenvolvimento de
tecnologias de simulação e automação, novas mídias didáticas, capacitação de seus
docentes e em 2013 obteve o credenciamento da Faculdade SENAI Rio – FSR com
a oferta de dois Cursos Superiores de Tecnologia: em Automação Industrial e em
Processos Metalúrgicos.

Assim, a graduação inicia em 2014 com os cursos

Superiores de Tecnologia em Processos Metalúrgicos e Tecnologia em Automação
Industrial. Ambos os cursos reconhecidos: Em 2016 o Curso Superior de
Tecnologia em Processos Metalúrgicos com conceito 4 e em 2017 o Curso Superior
de Tecnologia em Automação Industrial conceito 5.
A escolha pela oferta desses dois primeiros cursos deveu-se aos resultados da
pesquisa de carência de pessoal qualificado na área de conhecimento dos cursos,
bem como à insuficiência de instituições de formação com a qualidade desejada, à
infraestrutura já instalada no SENAI/RJ, à equipe técnica/docente e uma ampla
experiência em cursos de qualificação, formação técnica de nível médio e de pósgraduação na área.
Atos autorizativos:
A TABELA 1 apresenta o resumo dos atos autorizativos dos cursos ofertados pela
Faculdade SENAI Rio.
- Credenciamento: Portaria MEC n°1065, publicada no Diário Oficial da União aos
08 de novembro de 2013, aditada pela Portaria MEC n°303, publicada no Diário
Oficial da União aos 16 de maio de 2014.
Tabela 1– Cursos oferecidos pela Faculdade SENAI Rio e Atos legais
Curso
Curso Superior de
Tecnologia em Automação
Industrial

Ato de Autorização
Portaria MEC n° 567,
publicada no Diário Oficial
da União aos 04 de
novembro de 2013.

Ato de reconhecimento
Portaria MEC n° 445,
publicada no Diário Oficial
da União aos 19 de maio de
2017.

Curso Superior de
Tecnologia em Processos
Metalúrgicos

Portaria MEC n° 567,
publicada no Diário Oficial
da União aos 04 de
novembro de 2013.

Portaria MEC n° 421,
publicada no Diário Oficial
da União aos 08 de maio de
2017.
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O Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos recebeu a comissão de
avaliação para reconhecimento em novembro de 2016 e obteve nota 4 (quatro).
Considerando o novo cenário econômico e da indústria no Rio de Janeiro, o curso
tem apresentado baixa procura e altos índices de evasão. O Curso Superior de
Tecnologia em Automação Industrial com visita de reconhecimento realizada em
01/fevereiro de 2017 obteve conceito 5, ou excelente, que, no atual momento
econômico e político apresenta maior demanda por parte dos alunos.
Para atender à demanda dos cursos, atualmente a IES conta com um quadro de 25
colaboradores, sumarizado na Tabela 2.

Tabela 2– Quantitativo de pessoal.
2017
13

Docente
Técnico administrativo
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TOTAL

25

A Tabela 3 apresentada a seguir demonstra a estratificação do corpo docente por
titulação.
Tabela 3 – Quadro de titulação do corpo docente.
Titulação

Especialista
Mestre
Doutor
Total

Distribuição em 2017
Quantidade
2
6
5
13

%
15,4
46,1
38,5
100
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As tabelas apresentadas indicam o potencial da IES quanto aos seus colaboradores.
Destaca-se o reconhecimento da mantenedora à IES e aos seus colaboradores do
quadro administrativo e docente ofertando subsídios financeiros e benefícios. Tais
ações da instituição podem ser acompanhadas por meio da Pesquisa de clima que a
Mantenedora desenvolve a cada dois anos ao corpo docente e ao corpo técnico
administrativo. Somado a isso, a autoavaliação institucional realizada pela CPA,
apresentada no presente relatório e detalhada em relatórios parciais específicos.

1.2.

Contextualização da IES

A Faculdade SENAI Rio, localizada na cidade do Rio de Janeiro, que é
mundialmente conhecida pelas suas belezas naturais e riqueza cultural, assim
como por edifícios e monumentos históricos que relembram os quase dois séculos
em que a cidade foi capital federal. Fundada em 1565, segundo dados do IBGE
desenvolveu-se graças a sua vocação natural como porto. No final do século XVII,
mesma época em que o ouro foi descoberto em Minas Gerais, o Governador do
Brasil foi feito vice-rei. Na época Salvador era a capital da colônia, mas a
importância crescente do porto do Rio garantiu a transferência da sede do poder
ao sul, para o Rio cidade que se tornaria e ainda é um centro intelectual e cultural
do país. Assim, a cidade do Rio de Janeiro torna-se a capital do estado do Rio de
Janeiro e do Brasil até 1960. Situa-se na margem ocidental da baía de Guanabara,
entre o oceano Atlântico, ao sul, os municípios de Itaguaí, Nova Iguaçu, Nilópolis,
São João de Meriti e Duque de Caxias ao norte, e a baía de Sepetiba a oeste. A
superfície do município, de 1.171 km2, inclui mais de cem ilhas, das quais a maior é
a do Governador, com 29 km2. O município constitui a microrregião do Rio de
Janeiro, ou Grande Rio, um dos dez aglomerados urbanos mais populosos do
planeta. No estado, o número de habitantes subiu em 82 mil — na Região Sudeste,
o Rio de Janeiro é o terceiro estado mais populoso do país, com uma população de
15.989.929 (Censo 2010 - IBGE) e 16.718.956 (estimativa para 2017). Ocupa uma
área de 1.199,828 km², com densidade demográfica 5.265 habitantes por km². O
Produto Interno Bruto (PIB): R$ 282,5 bilhões (ano de 2013) e Renda Per Capita:
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R$ 43.941 (ano de 2013). As principais atividades econômicas são comércio,
turismo, serviços, construção civil e indústria.
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2- DESENVOLVIMENTO
A avaliação institucional tem caráter formativo e visa ao aperfeiçoamento dos
agentes da comunidade acadêmica e da instituição como um todo. Para tanto é
necessária a participação efetiva de toda a comunidade interna e, ainda, a
contribuição de atores externos do entorno institucional. Somente desta forma a
avaliação possibilitará uma permanente atitude de tomada de consciência sobre a
missão e finalidades acadêmica e social da Faculdade SENAI Rio.

2.1. AVALIAÇÃO INTERNA: AUTOAVALIAÇÃO
A Avaliação Interna é um processo contínuo que possibilita à Faculdade SENAI Rio
o conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os
significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e
alcançar maior relevância social. Para tanto, sistematiza informações, analisa
coletivamente os significados de suas realizações, desvenda formas de
organização, administração e ação, identifica pontos fracos, bem como pontos
fortes e potencialidades, e estabelece estratégias de superação de problemas.
A avaliação interna ou autoavaliação é, portanto, um processo cíclico, criativo e
renovador de análise, interpretação e síntese das dimensões que definem a
Instituição.
Pode-se constatar que para uma adequada implementação e o alcance de bons
resultados o processo de autoavaliação da Faculdade SENAI Rio segue as condições
fundamentais definidas pela CONAES e presentes no Plano de Autoavaliação
Institucional, perseguindo o aprimoramento por meio de constantes reflexões e
modificações dos métodos e instrumentos de avaliação, a saber:
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(a) equipe da CPA, constituída no início da fase, para planejar e organizar as
atividades, manter o interesse pela avaliação, sensibilizando a comunidade
acadêmica a refletir sobre o processo;
(b) participação dos integrantes da instituição, pois o envolvimento dos atores –
por diferentes que sejam entre si – auxilia na construção do conhecimento gerado
na avaliação. Para tanto, foi elaborado o regulamento da CPA da Faculdade SENAI
Rio, composto por membros representantes de todos os setores da comunidade
acadêmica (docentes, discentes, técnicos administrativos e comunidade externa);
(c) compromisso explícito dos dirigentes das IES em relação ao processo
avaliativo;
(d) informações válidas e confiáveis, pois, sendo a informação fidedigna o
elemento fundamental do processo avaliativo, sua disponibilização pelos órgãos
pertinentes da instituição é prioritária. Nesse sentido, a coleta, o processamento, a
análise e a interpretação de informações são essenciais para alimentar as
dimensões que a autoavaliação quer indagar;
(e) uso efetivo dos resultados – as sugestões indicadas nos relatórios da CPA
devem ser efetivamente utilizadas pelas diversas instâncias institucionais,
administrativas e pedagógicas.

3. OBJETIVOS
Os objetivos da avaliação institucional da Faculdade SENAI Rio são os
preconizados pelas diretrizes gerais da CONAES.

3.1. Objetivo geral:
“A autoavaliação institucional tem como objetivo o aperfeiçoamento dos agentes
da comunidade acadêmica e da instituição como um todo”.
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3.2. Objetivos específicos:
- Produzir conhecimentos;
- Pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e finalidades cumpridas
pela instituição;
- Identificar as causas dos seus problemas e deficiências;
- Aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e
técnico-administrativo;
- Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais;
-Tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade;
- Julgar acerca da relevância científica e social de suas atividades e produtos, além
de prestar contas à sociedade.

4. COMPONENTES DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
MEMBROS CPA 2016/2017
Portaria SENAI RIO 009 de 19 de outubro de 2016, define a composição da
CPA.
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
CPA

Maria Luisa Furlin

Coordenador da CPA

Bampi

Coordenação Acadêmica

Jorge Luiz da Silva

Representante dos

Porto de Oliveira

Docentes

Luiz Gustavo Cardoso

Representante dos

Maria

Docentes

Leonardo Ramos Saleão
Márcia Costa de Araujo

mbampi@firjan.com.br

2587-1215

jololiveira@firjan.com.br

98222-6570

lgmaria@firjan.com.br

98787-7544

lsaleao@firjan.com.br

2587-1203

mcdaraujo@firjan.com.br

2587-1205

rafael.ribeiro.henriques@gmail.com

99927-2792

Representante do Corpo
Técnico-Administrativo
Representante do Corpo
Técnico-Administrativo

Rafael Ribeiro

Representante dos

Henriques

Discentes
Representante da
Sociedade Civil
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5. EIXOS AVALIADOS
5.1.

EIXO 1 – Planejamento e Avaliação Institucional

5.1.1 - Dimensão 8: Planejamento – Projeto de Autoavaliação
Institucional - (Previsão de análise e divulgação dos resultados - Metas e
Estratégias)
Com o objetivo de alcançar os resultados previstos no Planejamento da
Autoavaliação e atender a Missão e Visão da Faculdade SENAI Rio, são utilizados o
Regimento da Faculdade, o PDI e os projetos Pedagógicos Institucional e dos
Cursos de Graduação, as normas acadêmicas, Manuais do Aluno e da Biblioteca, as
regulamentações emanadas do Conselho Superior, Relatórios oriundos da
Mantenedora e Relatórios de avaliação externa obtidos pela IES.
Para garantir a coerência no planejamento, ações e metodologias, além da
articulação dos participantes anualmente é apresentado um calendário das
principais atividades a serem desenvolvidas.
Assim, o processo de Planejamento da avaliação (Eixo 1) da Faculdade SENAI Rio
do ano de 2017 e 2018 com o estabelecimento das metas e estratégias estão
resumidas no quadro/cronograma apresentado a seguir.1
Meses 2017

AÇÕES


Revisão e Entrega do Relatório Final de 2016 a ser
postado no e-MEC.

MARÇO



Constituição de Grupo de Trabalho - GT para
elaboração do Projeto de autoavaliação anual.



Adaptação dos Planos Pedagógicos dos Cursos e
revisão da Matriz Curricular.

ABRIL



Revisão e Atualização do Regulamento da

1

Ressalta-se que o planejamento dos dois anos foi similar, porém, de aplicação de instrumentos foi
alterada e reconstruída no ano de 2017.
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Comissão Própria de Avaliação – CPA.


Elaboração do Projeto de Autoavaliação
Institucional 2017.



Consolidação do Projeto de Autoavaliação
Institucional.

MAIO



Discussão e definição do questionário de avaliação
dos docentes pelos discentes da IES.



JUNHO

JULHO

Aplicar Instrumento de avaliação dos docentes
pelos discentes da IES.



Revisão do Projeto Anual de Autoavaliação.



Tabular os resultados das autoavaliação docente e
avaliação do docente pelo discente e elaborar um
relatório parcial para a devolução dos resultados.


AGOSTO

Relatório parcial de Avaliação dos Docentes
realizada

pelos

discentes

e

feedback

aos

coordenadores e docentes.
SETEMBRO

OUTUBRO



Avaliação Institucional discente e docente



Reestruturação e regulamentação da Estrutura
Organizacional da IES: Regimento, entre outros.



Discussão do quadro setorial contendo as 10
dimensões.

NOVEMBRO

DEZEMBRO



Aplicação do questionário discente e docente.



Análise dos resultados do questionário discente.



Análise dos resultados do questionário docente.



Aplicação do questionário técnico-administrativo.



Aplicação do questionário docente.



Relatório parcial sobre o questionário discente.



Relatório parcial sobre o questionário docente.



Relatório parcial sobre o questionário técnicoadministrativo.
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Discussão e definição do questionário do perfil
Técnico Administrativo da IES.



Análise de planilha de acompanhamento das ações
do PDI a fim de se identificar as questões
pertinentes a serem incorporadas no novo PDI.



Divulgação dos resultados do questionário de
avaliação institucional docente.


JANEIRO
2018

Análise dos resultados do questionário dos
gestores.



Divulgação dos resultados do questionário dos
Técnicos administrativos.



Relatório parcial sobre as ações do PDI. Elaboração
do relatório final.



Relatório parcial sobre o quadro setorial.



Divulgação dos resultados do questionário
discente.

FEVEREIRO
2018



Elaboração do relatório final.



Entrega do relatório final.



Entrega do relatório de balanço crítico.

Obs.: As ações de sensibilização realizaram-se ao longo de todo o processo.

5.1.2. Metodologias para a avaliação
A definição da metodologia utilizada para avaliações dos anos de 2015/2016/2017
foi delineada a partir das reuniões com a Comissão Própria de Avaliação, somada
aos resultados apresentados nos relatórios parciais das avaliações anteriores e das
atas de reuniões, de forma a responder da maneira mais eficaz às questões
presentes no Projeto de Autoavaliação Institucional, que foram sendo devidamente
sistematizadas e modificadas ao longo dos meses de março e abril dos anos de
2016 e 2017.
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A CPA tem como princípio dar continuidade ao processo autoavaliativo e pauta-se
nos relatórios das avaliações anteriores. Tal processo é desenvolvido por meio de
reuniões específicas da CPA, as chamadas reuniões ordinárias que seguem um
cronograma de atividades, que são tratadas e determinadas pela pauta e
registradas atas. A coleta de dados faz-se utilizando como critérios as 10
dimensões do SINAES e/ou os 5 Eixos da Nota Técnica. Assim sendo, envolve todos
os critérios e relaciona-os com a satisfação, nossos pontos fortes, mas
principalmente com as nossas fragilidades visando ao melhor desempenho
institucional.
A avaliação do Curso é feita regularmente, por meio do estudo do desempenho do
curso e dos aspectos relativos ao atendimento das expectativas da comunidade
externa, ou seja, do próprio mercado de trabalho. Esta avaliação, de acordo com as
determinações legais vigentes, é realizada em dois níveis: o Interno e o Externo,
em sintonia com o programa de avaliação institucional da FSR. Posteriormente,
consideram-se as múltiplas formas de avaliar: dados da avaliação externa que
foram os relatórios do e-MEC, realizados pela avaliação in loco, especialmente os
de reconhecimento dos cursos.
Outro dado significativo a ser salientado é que por se tratar de uma instituição com
poucos cursos e alunos, as informações são obtidas diretamente dos alunos nas
entrevistas e nas demandas dos mesmos junto à equipe pedagógica. Além disso, a
mantenedora desenvolve pesquisas de clima organizacional que também fornece
dados sobre o desempenho da IES e de seus colaboradores que anualmente
cadastram metas a serem atingidas e uma autoanálise de suas expectativas e metas
alcançadas, intitulado Plano de Metas Individuais (PMI), além de um plano de
desenvolvimento individual.

O primeiro modelo de autoavaliação da IES, seguindo os critérios do INEP/SINAES
ocorreu em 2014 com a utilização de formulários/questionários impressos, que os
alunos respondiam e eram tabulados de modo manual. Desde o ano de 2015 adotou-se a
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forma de avaliação online, que possibilita maior agilidade e precisão na realização e
tabulação dos dados para posterior análise.
Com a mudança da CPA em 2016/2 foi redefinida a metodologia de avaliação a ser
utilizada, os instrumentos e a forma de aplicação a ser adotada. Primeiramente
uma mudança na forma de aplicação, após a constatação da baixa adesão pela
comunidade educativa em responder aos questionários online, optou-se pela
aplicação dos mesmos por meio de um cronograma prévio e durante o horário das
aulas. Além disso, foi proposto um trabalho corpo a corpo com a comunidade, bem
como alteração no instrumento para avaliação dos docentes pelos discentes,
semestral. Para tal atividade foram escolhidos alunos líderes de turma que
sensibilizaram os colegas para a participação. Um componente da CPA, que faz
parte da equipe técnico-administrativa da FSR, digitalizou e personalizou os
questionários utilizando o software Survey Monkey. Essa proposta foi alterada em
2017 com a avaliação institucional separada da avaliação dos docentes, assim ficou
uma avaliação dos docentes pelos discentes, semestral e a avaliação institucional
que abrange todos os segmentos anual, realizada pelos docentes, discentes,
técnicos administrativos e gestores da Faculdade SENAI Rio.
Há que se considerar que além do uso dos questionários fazemos uso de outras
estratégias metodológicas como a narrativa. Estudos sobre pesquisas que utilizam
narrativas enquanto metodologia são também utilizadas na autoavaliação
institucional. A perspectiva biográfica/narrativas, em ciências humanas e sociais
tem três finalidades: produção de conhecimento (investigação), formação e a
transformação da realidade, que é a intervenção. Assim, pretende-se nesse
processo de autoavaliação institucional realizar uma investigação compreensiva
adotando o ponto de vista dos atores sociais e aberta a integrar diversos enfoques
e propostas metodológicas.
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5.1.3. Instrumentos Utilizados
Os instrumentos de avaliação interna, foram desenvolvidos a partir da definição
das variáveis e dos itens de controles da qualidade associados a cada uma das dez
dimensões contidas no art. 3º da Lei nº 10.861/04. Segundo indicação da mesma,
esses instrumentos deverão contemplar abordagens quantitativas e qualitativas.
Quanto aos critérios de análise das respostas, adotou-se a escala de valores de 1 a
5, a serem atribuídos às dimensões avaliadas, guardando analogia com o critério
de pontuação preconizado para o SINAES. Além disso, acrescentou-se mais duas
respostas que não são computadas na média, mas constando da avaliação, não se
aplica e não sei avaliar.
A definição dos instrumentos resultou dos trabalhos da CPA considerando as
dimensões da avaliação institucional. Houve uma evolução, como foi sinalizado
acima. Os questionários foram analisados e foram sendo alterados no decorrer
desses três anos de forma a não coletar informações que se repetem como a
titulação dos docentes e aumentar a abrangência da avaliação de modo a
contemplar as dez dimensões dos cinco eixos.

5.1.4. Formas de análise e tratamento dos dados e critérios de correção dos
instrumentos:
Nos três últimos anos procedeu-se inicialmente a coleta dos dados e informações
necessários ao trabalho. Há uma avaliação periódica e com intervalos de tempo
constantes que ocorre semestralmente de avaliação de curso e dos docentes pelos
discentes, com o uso de questionários. No ano de 2017, além da avaliação dos
docentes pelos discentes, foi aplicado outro instrumento de avaliação institucional
anual, com reformulação dos instrumentos para avaliação dos docentes, discentes,
técnicos administrativos e gestores. Obtidos os dados, estes foram cuidadosamente
analisados e criticados a fim de evitar distorções. O tratamento dos dados e
informações foi processado e os resultados apresentados sob a forma de tabelas e
gráficos, para tornar mais fácil o seu exame assim como do objeto de tratamento
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estatístico. Ressaltamos que a avaliação semestral dos docentes pelos discentes é
sigilosa, enviada por meio eletrônico a cada professor e, posteriormente, marca-se
uma entrevista individual com cada professor e com o coordenador do curso, para
análise dos resultados e possibilidades de modificação ou não das estratégias
didático-pedagógicas do docente e para o curso.
Os instrumentos/questionários utilizados apresentam critérios para avaliar cada
questão como: discordo totalmente, discordo, não sei avaliar, concordo e concordo
totalmente. Para cada um desses critérios foram atribuídos valores como: 1 para
discordo totalmente; 2 para discordo; 3 para bom/suficiente; 4 para muito bom e 5
para excelente. Posteriormente foi calculada a média e os resultados configuram os
parâmetros de conceitos utilizados pelos instrumentos de avaliação do e-MEC qual
seja:
Atribuir conceitos de 1 a 5, em ordem crescente de excelência, a
cada um dos indicadores de cada um dos cinco eixos: Planejamento
e Avaliação Institucional, Desenvolvimento Institucional, Políticas
Acadêmicas, Políticas de Gestão e Infraestrutura Física. Os cinco
eixos contemplam as dez dimensões estabelecidas na Lei N°
10.861/2004 - SINAES;

Para esse estudo utilizamos médias de 1 a 5, sendo que os resultados de “não sei
avaliar” e “não se aplica” foram considerados para uma análise qualitativa dos
mesmos e desconsiderados no cálculo do número de respondentes.
Assim, no presente estudo foram considerados os mesmos conceitos:
[...] como parâmetros e o resultado das médias dos indicadores
avaliados foi condicionado aos conceitos: de (0) zero a (1) um;
Quando o indicador avaliado configura um conceito NÃO
EXISTE(M)/ NÃO HÁ, NÃO ESTÃO RELACIONADAS e NÃO SABE
COMO AVALIAR; (2) dois, quando o indicador avaliado configura
um conceito INSUFICIENTE. (3) três, quando o indicador avaliado
configura um conceito SUFICIENTE. (4) quatro, quando o indicador
avaliado configura um conceito MUITO BOM/MUITO BEM. (5)
cinco, quando o indicador avaliado configura um conceito
EXCELENTE (Instrumento de avaliação de cursos de Graduação e à
distância do INEP, 2016).
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De posse dos dados, salientando-se a necessidade de se considerar as múltiplas
formas de avaliar e levantar informações, foram identificados os fatores críticos da
realidade atual de IES e a análise dos mesmos com vistas a relacionar as
potencialidades e fragilidades como suporte para as sugestões de ações e
estratégias de melhoria.

5.1.5. Sensibilização

Durante os últimos três anos desse processo avaliativo, foram definidas como
formas de sensibilização para as atividades da CPA:
- Utilização de Mural específico para a CPA;
- Elaboração de um espaço no portal da Instituição que servirá de “mural
eletrônico” e funcionará também como um Boletim Informativo da CPA;
- Reunião com os responsáveis pelas coordenações para entrega dos resultados
parciais para que estes disseminem os resultados; além de reuniões periódicas
com os mesmos para que sejam formadores de uma cultura de avaliação formativa
entre seus pares;
- Utilização das reuniões do Conselho Superior (CES), NDE e colegiados de curso
para divulgação da CPA e suas atividades.
- Divulgação nas Reuniões de Equipe;
- Reuniões com a Direção, coordenação operacional do ensino superior, acadêmica
e técnico administrativas para entrega do relatório final de autoavaliação de 2017,
considerando o triênio, o balanço crítico e discussão dos resultados das dimensões
avaliadas para que os mesmos possam ser aproveitados pelas diversas instâncias
institucionais em suas estratégias de gestão;
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- Divulgação do relatório final no site institucional;
- Reunião com a CPA para entrega do relatório de balanço crítico contendo a
análise do processo de autoavaliação relativo aos anos anteriores e de 2017como
um todo, dificuldades encontradas e sugestões para a condução do processo de
autoavaliação de 2018.

5.1.6. Tipos de Relatórios:
O relatório aqui apresentado é o Relatório Final do ciclo avaliativo da FSR e,
referente ao ano de 2015, 2016 e 2017. De acordo com Nota Técnica
INEP/DAES/CONAES nº 065, o relatório final deverá contemplar as informações e
ações desenvolvidas pela CPA no ano de referência (anterior), explicitando os
eixos trabalhados. A Nota técnica acima apresentada refere que a partir do ano de
referência de 2015 o Relatório de Autoavaliação será submetido anualmente, por
meio do Sistema e-MEC, ao longo de um período de três anos.
Nos dois primeiros anos foram inseridos os relatórios em sua versão parcial, como
estamos propondo. No terceiro ano, estamos inserindo a versão integral, como
proposta da Nota Técnica.
A redação final foi desenvolvida de forma coletiva, com divisão de tarefas e análise
conjunta dos resultados e foi destinado o período de janeiro e fevereiro de 2018
para esta finalidade.
Os resultados são apresentados por Eixos e pelas dimensões: Eixo 1 –
Planejamento e Avaliação Institucional, referindo-se ao Plano da Dimensão 8 acima
apresentada, refere-se ao Planejamento. Além disso, contará com: a) relatórios
analíticos contemplando os cinco Eixos e as 10 Dimensões; b) identificação das
potencialidades e fragilidades, ações realizadas e proposições das ações de
melhoria e das estratégias para sua implementação e, c) considerações finais.
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I) Relatório Analítico
Os Relatórios analíticos referem-se a: I - do Corpo Técnico Administrativo e
Gestores. II - Relatório dos Resultados da Avaliação dos Docentes 2017-2 e IIIResultados da Avaliação Institucional dos Discentes e IV - Relatório Global
Verificação do nível de cumprimento dos indicadores da qualidade. Esses
indicadores, em conjunto, retratam a realidade das dimensões contidas nos
relatórios dos técnicos administrativos, docentes e discentes.
II) Identificação das Potencialidades e Fragilidades e Proposições das ações
de melhoria e das estratégias para implementação
Apresentação das potencialidades e fragilidades, possibilitando um conhecimento
da realidade institucional e do seu fazer acadêmico-administrativo. Apresentação
das sugestões de ações e estratégias: serão utilizados como subsídios para as
proposições das ações de melhoria, as fragilidades e as potencialidades que
deverão direcionar o planejamento estratégico da Instituição.
III) Considerações finais
Nas considerações finais faremos uma síntese que contempla as fragilidades,
potencialidades, ações e projetos futuros.

5.1.7. Avaliação interna e externa
O Eixo 1 contempla o Planejamento e sensibilização sobre a importância e o
desenvolvimento das atividades da Comissão Própria de Avaliação e que está
descrito acima, somado a isso, será dada a continuidade ao mesmo durante a
evolução do presente relatório com a descrição a seguir da Avaliação Externa.
Visitas de avaliação in loco – Avaliação Externa
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Em 2016, a Faculdade SENAI Rio recebeu uma comissão de Avaliação para
reconhecimento do curso de Processos Metalúrgicos e obteve conceito final 4. Na
Tabela 4 abaixo há a demonstração dos conceitos por dimensão de cada avaliação.
Já em fevereiro de 2017, a FSR recebeu a visita de reconhecimento do curso de
Automação Industrial obtendo o conceito de excelência 5, como pode ser conferido
na tabela abaixo.
Salienta-se que a CPA participou na preparação dos documentos necessários à
visita, acompanhou e participou ativamente da reunião previamente agendada
com os avaliadores. Aproveitou para refletir sobre as demandas dos mesmos, além
de realizar a análise dos dados pontuados no relatório após o processo avaliação.

Tabela 4– Conceitos do curso e por dimensão das visitas in loco
Avaliação 2016
Conceitos
Dimensão 1

Curso

Data da
visita

No. do
Processo

Ato do
Protocolo

Organização
didáticopedagógica

Dimensão 2

Docentes

Dimensão 3

Infraestrutura

Conceito
Final

Tecnologia
em Processos
Metalúrgicos

16/1/2016

126354

Reconhecimento do
curso

3,3

3,7

4,8

4

Tecnologia
em
Automação
Industrial

01/2/2017

126353

Reconhecimento do
curso

4,6

4,4

4,6

5

Em 2016 foi protocolado pedido de cadastramento dos cursos e da IES no CREA do
Rio de Janeiro, que foram concedidos conforme ofícios e pareceres abaixo
relacionados.
Tabela 5- Cadastro da FSR e dos Cursos no CREA-RJ
Cursos e IES
Tecnologia em
Automação

Oficio

Cadastramento

Processo

27/2017 – CORC

PL 0621/2016

2016501128

10.01.2017
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Tecnologia
Processos
Metalúrgicos

28/2017 – CORC

Faculdade SENAI
Rio

29/2017 – CORC

PL 0620/2016

201651132

PL 0628/2016.

201651127

10.01.2017

10.10.2017

ENADE
Os dois cursos autorizados pela FSR iniciaram em 2014 e a primeira turma a
concluir o curso ocorreu no ano de 2016. O Ciclo Avaliativo de 2016 não foi o ano
do ciclo avaliativo dos cursos ministrados na Faculdade SENAI Rio, desse modo, os
alunos não foram selecionados para o ENADE. O ano de 2017 seria o primeiro ano
no qual a FSR faria alunos egressos e que se enquadram no ciclo avaliativo. Assim,
estavam previstas em calendário acadêmico ações com os discentes voltadas para
o ENADE. Foi designada uma comissão para coordenar as ações em conjunto com
os docentes de cada curso participante das provas previstas no ciclo avaliativo. A
comissão é responsável por planejar e coordenar as ações durante o ano da
realização do exame. Ações contínuas foram realizadas pelas Coordenações de
Curso juntamente com a CPA no sentido de motivar os discentes a participarem do
processo, porém, o Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial não foi
enquadrado no ENADE de 2017. Ainda assim, estão previstas ações visando ajustes
para fortalecer os pontos fortes e melhorar as dificuldades que se apresentam.
Avaliação Interna
A CPA adota uma forma/plano de trabalho, conforme apresentando anteriormente,
que tem como princípio a continuidade do processo se fazendo por meio de
reuniões mensais específicas determinadas em pauta com a participação de
setores distintos incluindo a participação de Gestores, Coordenadores, Docentes e
Técnico Administrativos, buscando referências nos projetos e relatórios de
autoavaliação anteriores.
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A coleta de dados utilizada tem como base abarcar as dez dimensões do SINAES,
agrupados

nos

cinco

Eixos,

conforme

proposto

na

Nota

Técnica

INEP/DAES/CONAES N° 065 de 09 de outubro de 2014. Desse modo, a avaliação
interna tem como meta abranger todos os critérios com questões referentes à
qualidade e ainda tentar relacionar com a satisfação do público respondente e,
dessa forma, determinar prioridades nas ações sugeridas em relatórios emitidos
pela CPA.
A avaliação interna iniciou em 2014 e fundamenta-se na avaliação semestral
realizada pelos alunos que se autoavaliam, avaliam seus docentes e a IES. Os
resultados oferecem um perfil de satisfação discente. Durante o ciclo avaliativo
foram implantadas mudanças para que todos fossem avaliados e avaliassem.
Assim, os discentes avaliam seus docentes semestralmente e a IES anualmente,
assim como o corpo docente e o corpo técnico-administrativo realiza uma
avaliação anual abarcando as dimensões pontuadas pelo SINAES.
Pesquisa de Clima do Sistema FIRJAN:
A pesquisa

de

clima organizacional

é

bianual,

aplicada aos

técnicos

administrativos, instrutores e docentes da mantenedora por meio de um
formulário eletrônico, tem como objetivo avaliar o clima organizacional medindo o
nível de satisfação dos funcionários para assim definir fragilidades e
potencialidades. A última pesquisa de clima desenvolvida foi realizada em 2016,
desse modo, a próxima ocorrerá em 2018. A CPA utilizou tais resultados para
enriquecer a análise institucional no relatório de 2016 que será mantido no
relatório de 2017 para a continuidade ao processo.
A Pesquisa de Clima 2016, realizada nos dias 20 e 21/09/16, contou com a
participação de 5.479 empregados, o que representa 97% de adesão.

Os

resultados indicam que 93% dos colaboradores afirmaram que se sentem
orgulhosos de fazer parte da organização. São 3% acima do resultado da última
pesquisa realizada em 2014. Temas como Gestão da Imagem, Credibilidade e
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Responsabilidade Social registram valores iguais e até superiores a 85% no índice
de aprovação.
Os fatores que mais cresceram em favorabilidade, em relação ao resultado de
2014, foram Gestão Compartilhada do Conhecimento, Remuneração e Benefícios e
Gestão de Desempenho com 12%, 12% e 11% de aumento, respectivamente. O
Resultado Geral da Pesquisa de Clima também ficou 4% maior em relação à de
2014, com 75% de aprovação.
Do total de respondentes, 87% acreditam que os resultados serão utilizados de
maneira positiva pela direção da empresa, e é exatamente isso que vai acontecer
daqui para frente. Primeiro, os resultados são apresentados aos gestores e depois
cada área prepara um plano de ação para ser executado nos próximos dois anos
com apoio dos consultores de RH.
Em suma, na pesquisa de clima os colaboradores opinaram sobre o Sistema
FIRJAN, e dos resultados é possível reconhecer a importância de processos
avaliativos que apontam os pontos fortes e as oportunidades de melhoria da
Organização.
5.1.8. Acompanhamento ao PDI
O relatório de acompanhamento ao PDI é uma ação da Coordenação Operacional
da Educação Superior com a mantenedora da IES iniciada em 2016, entregue à CPA
objetivando rever e atualizar objetivamente o andamento das metas propostas no
PDI 2012 a 2016. A partir desse ciclo avaliativo a coordenação juntamente com a
mantenedora, ao longo do ano de 2017, procedeu um levantamento das metas a
serem cumpridas e elaborou um relatório anual com considerações da comissão,
tendo em vista análise e atualização das mesmas.
Considerando as mudanças econômico-financeiras e as reservas técnicas
necessárias para essa atividade, o processo de acompanhamento do PDI teve o seu
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início em 2016 com a reestruturação da equipe técnica que já evidencia resultados
positivos sobre a visibilidade dos objetivos institucionais e necessidade de ajustes,
tendo em vista a realidade econômica atual. A análise do PDI foi apreciada e
representou um dos itens prioritários das reuniões da Coordenação e Direção da
IES em 2017, subsidiada pelos resultados das avaliações da CPA.

5.2.

EIXO 3 - Políticas Acadêmicas

5.2.1. Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

ENSINO:
São realizadas periodicamente reuniões com o NDE e Colegiado de Cursos para
rever o Projeto Político Pedagógico dos Cursos o que já incidiu em mudanças na
grade dos dois cursos. Inicialmente foi introduzido nivelamento em Cálculo aos
sábados, porém posteriormente, foi feita alteração da matriz curricular com a
inclusão de Introdução ao Cálculo. Nessa mesma direção foi incluída a unidade
curricular Gestão e Liderança no curso Superior de Automação Industrial para
enriquecer processos de gestão do curso. Em 2017 continuam estudos da matriz
curricular do Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial, prevendo
algumas alterações na disponibilidade de unidades curriculares e suas cargas
horárias e ajustes que se fizerem necessários.
EXTENSÃO:
Pretende-se dar continuidade à expansão nos projetos de extensão objetivando
contribuir para a formação profissional de graduandos, numa proposta de
proximidade e troca dialógica, direcionada para a comunidade, visando atender
suas demandas e diminuir as desigualdades sociais. Além disso, promover a
inserção do acadêmico no seu ambiente de trabalho conduzindo-o para a sua
futura carreira. Foram realizados eventos diversos, relacionados aos temas
abordados nos cursos e a temas transversais, como a inclusão social, mercado de
trabalho e empregabilidade, feiras culturais etc, além do desenvolvimento de
cursos de extensão juntamente com o órgão responsável na IES pelo planejamento.
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(Lean Manufacturing Industrial, Arduíno básico e avançado, Matlab básico para
Automação, Desenvolvimento de Projetos de Sistemas de Controle em Matlab.
PÓS-GRADUAÇÃO
A IES iniciou suas atividades com cursos de a pós-graduação lato sensu e tem uma
política institucional para a expansão. Cabe salientar que os cursos estão
integrados aos de graduação: atualmente ativos existem os três cursos: Engenharia
de Soldagem, Engenharia de Inspeção de Equipamentos e Materiais e Automação
Industrial dos Sistemas de Produção, Refino e Transporte de Petróleo. Além disso,
há estudos mensais que analisam os resultados e o impacto da pós-graduação latosensu, com previsão de cursos de Especialização em Engenharia Civil, Ambiental e
Indústria 4.0.
Uma das fragilidades apresentadas anteriormente era que os cursos contemplam
horas de dedicação fora de sala de aula, chamadas de atividades extras, porém
participavam de grupos de pesquisas somente de outras instituições de ensino e de
pesquisa stricto sensu. Atualmente estão produzindo em nome da FSR, porém,
continua a necessidade de grupos de pesquisas a serem cadastrados pela FSR.
Quanto à inclusão social, a IES participa de atividades extensionistas de ação social
com os docentes e discentes para instituições com campanhas de Natal, dia
Internacional da Mulher, dentre outras. Salienta-se que a Mantenedora, desde a
sua implantação nos anos quarenta, tem um papel diretamente ligado na
inserção/inclusão social dos brasileiros no mercado de trabalho, no nosso caso da
Indústria, atuando em benefício da empregabilidade.

5.2.2. Dimensão 4- Comunicação com a sociedade
O sistema FIRJAN tem um departamento de comunicação potente com diversos
canais internos como a intranet e externos, porém a faculdade, por ser ainda muito
recente precisa ganhar mais visibilidade e penetrar mais nos meios de
comunicação do sistema. O sistema FIRJAN possui um jornal interno enviado
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diariamente às 17H para a caixa de mensagens de todos os colaboradores chamado
DESTAQUES DO DIA, veiculando as principais notícias da empresa, novidades,
nomeações. Além disso:
O Comunica 360º é um ambiente que reúne o conteúdo de
comunicação do Sistema FIRJAN com o intuito de promover o
alinhamento organizacional, garantir a unidade das comunicações
e oferecer informação qualificada, ágil e acessível a todos.
Comunicar nossas ações de forma estratégica potencializa o
resultado, fortalece a imagem e reforça a reputação do Sistema
FIRJAN junto aos nossos públicos. Cada colaborador é um
multiplicador de tudo o que fazemos e embaixador da nossa
marca, capaz de ampliar a visibilidade da Organização e criar
relações duradouras e positivas.

Os resultados abaixo apresentados pertencem ao levantamento dos meios de
comunicação da FIRJAN e do SENAI Rio em dezembro de 2017 e apresentados em
janeiro de 2018:
Imprensa
12 mil matérias de imprensas.
Site dos Cursos SENAI
663.722 visualizações de páginas
Facebook
53.408 cliques
Google
23.325
Linkedin
44.141 seguidores
Usuários da Faculdade
10.095 usuários
8.270 sessões
14.551 visualizações na aba Faculdade
61.812 visualizações na aba Graduação tecnológicas
Além disso, a IES mantém em parceria com o Instituto SENAI de Tecnologia em
Automação e Simulação, o Jornal Folhetim mensal Faculdade e IST Automação. Esse
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canal tem sido um dos meios que a CPA tem utilizado para divulgar suas
campanhas e resultados da avaliação interna e externa. Outro canal de
comunicação interna na intranet é o software Skype for busines que oferece
comodidade para chamar e verificar a disponibilidade de qualquer colega para
contato imediato na IES, em tempo real. Já com a finalidade de coordenar as
comunicações externa e interna da IES existe Gerência de Comunicação e
Marketing responsável por toda divulgação institucional da Faculdade SENAI Rio,
que trabalha com o planejamento de estratégias de comunicação interna e externa.
Tal gerência tem a responsabilidade de manter um padrão e atualização das
informações do site e todo âmbito do sistema institucional FIRJAN, desde os
murais instalados por toda a área da Faculdade e a supervisão da confecção de
todo o material informativo e promocional da instituição (folders, busdoors,
panfletos, informativos, cartazes, banners, dentre outros). Temos um circuito de
TV, que conecta todas as faculdades do sistema, mais um canal de TV do SENAI. O
setor é responsável ainda pela assessoria de imprensa, que tem estreitado o
relacionamento da instituição com a imprensa, conseguindo espaço em entrevistas
na TV, rádios, jornais, revistas e sites de notícias.
A Ouvidoria da FIRJAN é mais um canal de comunicação com as comunidades
interna e externa. A Ouvidoria na Instituição está implantada e funciona
adequadamente, contando com pessoal e infraestrutura de qualidade. Foi criado
um banco de dados para registro e controle das mensagens recebidas por este
canal e o tempo de resposta não pode ultrapassar 24 horas. Os registros são
levados em consideração por todas as instâncias da faculdade subsidiando a
tomada de decisão.
Outro mecanismo de comunicação especificamente ligado à FSR é o uso de um
Sistema de Gestão Acadêmica (GALILEU) e o Portal do discente/docente,
desenvolvidos e disponibilizados no site institucional, mais especificamente na
Intranet, que se configura como um sistema próprio de comunicação e interação
interna. Este canal de comunicação contém notícias e informações básicas das
unidades curriculares e ferramentas didático-pedagógicas que podem ser usadas
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pelos docentes e discentes a fim de facilitar e aprimorar o processo de ensinoaprendizagem. Auxilia no processo de descentralização das informações, além de
permitir maior participação do usuário final no acesso às aplicações e informações.
Estão disponíveis os seguintes serviços para docentes e discentes por meio da
ferramenta SIGA: − Contato de discentes: dados pessoais do(a) acadêmico(a);
Contato de docentes: dados pessoais dos docentes; Planos de ensino: bibliografias,
exercícios, trabalhos; Materiais: materiais disponibilizados aos discentes pelos
docentes; Rendimento escolar: avaliações e frequência e tutoriais.
Em resumo, se considerarmos a penetração da comunicação acima apresentada
pela mantenedora, observamos que é eficiente, contudo os resultados da pesquisa
de autoavaliação indicam que há pouca visibilidade da Faculdade SENAI Rio na
comunidade e nas indústrias. Temos a tradição de mais de 70 anos do SENAI no
ensino técnico profissionalizante. O Ensino Superior foi implantado há 4 anos,
nossos primeiros formandos são concluintes em 2017 e acreditamos que a partir
desses formandos é que ganharemos visibilidade, pois somos muito recentes no
mercado, bem como na atuação do Ensino Superior na Mantenedora.

5.2.3. Dimensão 9: Política de Atendimento ao Discente
A IES possui Política de Atendimento ao Estudante que prevê o desenvolvimento
de ações voltadas para o acesso, para a permanência e para qualidade do ensino
oferecidos a estudantes com necessidades especiais. Tais ações consistem em cada
início de semestre identificar junto à Secretaria, que desenvolve um controle
acadêmico, e com os coordenadores dos dois cursos os estudantes com deficiência
(auditiva, visual, motora, entre outras).
As modalidades de apoio pedagógico adotadas pela FSR atualmente são: a) de
nivelamento, e b) de complementação curricular por meio da utilização do
programa Manga High, que aborda conceitos de Matemática da Educação Básica,
ou seja, atividades didáticas desenvolvidas paralelamente à matriz curricular com
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a orientação de docentes da Faculdade, sob a forma de pequenos cursos, oficinas,
grupos de estudo, além da monitoria.
As modalidades de nivelamento surgiram da necessidade de criar condições para
que os acadêmicos desenvolvam as habilidades e competências necessárias ao
cumprimento das atividades propostas pelo curso. Com elas, pretende-se
minimizar a deficiência de conhecimento apresentada pelos egressos do ensino
médio.
Quanto ao atendimento psicopedagógico a FSR proporciona por meio da
Coordenação Acadêmica, dentro de uma dimensão preventiva, aos seus estudantes,
o apoio e atendimento psicopedagógico, além de atividades que facilitem a
socialização.
Para realizar o acompanhamento de egressos, a partir do ano de 2017 o curso
conta com o apoio institucional da FSR, por meio do Programa de
Acompanhamento de Egressos do SENAI RJ, que avalia o Impacto da Educação
Profissional. O programa está centrado em quatro grandes focos:
a)
b)
c)
d)

Caracterização da Clientela;
Avaliação de término de Curso;
Avaliação de Impacto;
Avaliação da Empresa.

É importante salientar que o SENAI possui um sistema de acompanhamento de
egressos dos seus cursos há mais de 50 anos, contando com iniciativas regionais. A
partir de 1999 houve uma integração das diversas metodologias de pesquisa, o que
tornou possível a estruturação do Programa Nacional de Acompanhamento de
Egressos, atividade essa que já está implantada no Sistema FIRJAN e que faz parte
da cultura da Mantenedora. A Faculdade SENAI Rio pretende aproveitar a
“espertise” do SENAI Rio e implantar em 2018 o acompanhamento de egressos do
Ensino Superior.
Também é parte do programa de apoio aos discentes o programa do SENAI de
Ações Inclusivas, intitulado PSAI que tem como objetivo incluir nos cursos do
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SENAI pessoas com deficiências como preconiza a Lei 12797, (deficiente/ TEA,
condutas típicas e altas habilidades); expandir o atendimento a negros/índios;
oportunizar acesso das mulheres aos cursos estigmatizados para homens e viceversa; bem como requalificar na educação profissional pessoas acima de 45 anos e
idosos, ampliando assim as suas possibilidades de inserção e permanência no
mercado de trabalho. Assim, tem um foco no atendimento em: Pessoas com
deficiência; Idosos, condutas típicas como Transtorno do Espectro Autista,
(conforme preconiza a Lei No. 12764, de 27 de dezembro de 2012), Altas
Habilidades, Gênero, Etnia e cor. As estatísticas de atendimento no ano de 2009
com 264 nessas dimensões chegaram a 3.432 no ano de 2015.
Assim, diante das demandas a IES aciona o PSAI que dispõe de recursos de apoio
(materiais didáticos, softwares etc.) que a unidade do SENAI dispõe e/ou o que
será necessário providenciar para atender ao estudante. Em caso de necessidade, o
próprio PSAI busca parcerias junto a instituições que atendem pessoas com
deficiência.
Este programa atende e dá suporte às ações da FSR, permitindo acessibilidade aos
cursos e promovendo análises das necessidades específicas, tais como: adequação
de material didático, avaliação/ certificação/diplomação e inserção de ferramentas
adaptadas, conforme disposto na Lei 13.146/2015; contratação de professores
auxiliares, quando necessário; gerenciamento para a disciplina Língua Brasileira
de Sinais (Libras), conforme disposto na Lei 13.146/2015; cumprimento das
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para
o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de
10/03/2008; Resolução CNE/CP N° 01, de 17 de junho de 2004); suporte no
gerenciamento e análise de monitorias para apoio aos discentes em sala de aula;
práticas de acompanhamento pedagógico diferenciadas, sempre que necessário;
capacitação aos interlocutores (colaboradores responsáveis pelo programa na
FSR), aos docentes/tutores e aos demais colaboradores com o intuito de promover
a inclusão; desenvolvimento de seminários elucidativos sobre as principais
ocorrências dentro da faculdade; plano de promoção de acessibilidade e
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atendimento prioritário, imediato e diferenciado para a utilização, com segurança
e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos,
das edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de
comunicação e informação; acompanhamento e divulgação de estratégias
alinhadas às políticas de educação ambiental; oportunizar ações inovadoras,
gerando projetos inclusivos em diversas vertentes com relação étnicos raciais e
história da cultura afro-brasileira e africana.
Visando ao integral atendimento às recomendações internacionais e aos
dispositivos legais nacionais, é fundamental a busca de novas formas de responder
aos proclamas de uma Educação Inclusiva, garantindo não só o acesso, mas,
sobretudo a permanência dos alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na Instituição, por meio de
uma prática pedagógica, que esteja centrada em sua aprendizagem desses alunos.
Vale salientar que a atenção integral aos processos de inclusão se reflete nos
processos internos da instituição, o SENAI produziu em 2012 um material próprio
intitulado “Desafios e sugestões para avaliação de pessoas com deficiência nos
cursos de educação profissional do SENAI/ Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial”, no sentido de oferecer subsídios e diretrizes para as equipes que
participam das ações inclusivas.
A IES leva em conta os procedimentos recomendados nos documentos em questão
para criar um ambiente educacional que reconheça as possibilidades e as
limitações dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação, garantindo, assim, a sua plena inclusão no
processo educativo com uso, na biblioteca e do sistema DOSVOX. Além de integrar
a sua equipe administrativa vários colaboradores com necessidades especiais.
Dando sequência às outras dimensões avaliadas, a seguir são apresentados os
relatórios analíticos dos resultados da Avaliação Institucional realizada no ano de
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2017 pelos docentes, discentes e pelo corpo técnico administrativo com uma
análise comparativa dos dois anos anteriores.
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5.3. RELATÓRIOS ANALÍTICOS DOS RESULTADOS DA
AUTOAVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL
DA
COMUNIDADE
ACADÊMICA/EIXOS: Docentes, Discentes, Corpo Técnico
Administrativo e Gestores - 2017-2
I – Relatório dos Resultados da Avaliação do Corpo Técnico
Administrativo
O presente relatório analítico de resultados da autoavaliação refere-se ao ano de
2017 e foi desenvolvido considerando as 10 dimensões seguindo a divisão nos
cinco eixos 2 . A discussão é feita por meio de uma análise comparativa
considerando os resultados dos anos anteriores.
As figuras apresentadas a seguir referem-se aos resultados da avaliação
institucional realizada pelo Corpo Técnico Administrativo da FSR em dezembro de
2017 e abordam as dez dimensões assinaladas inicialmente. Para uma consonância
com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES No. 65 e a Portaria No 1.382, de 31 de
outubro de 2017, apresentaremos os resultados divididos nos cinco eixos. Na
sequência são apresentadas as figuras que demonstram o resultado das médias
dos itens que avaliam as dimensões agrupadas nos eixos. As médias correspondem
às respostas às questões considerando os seguintes critérios:
A média foi calculada multiplicando-se os valores atribuídos aos itens, dividido
pelo número de respostas, excluídos os critérios não sei avaliar e não se aplica, que
foram consideradas para análise qualitativa das respostas. Desse modo, a média
varia no intervalo de 1 a 5. Para os valores nesse intervalo, foram considerados
os seguintes resultados:
1 (Totalmente Insuficiente), 2 (Insuficiente), 3 (Bom/Suficiente), 4 (Muito
Bom) e 5 (Excelente).
Inicialmente são apresentadas as figuras que caracterizam escolaridade e
experiência do corpo técnico administrativo, veja as Fig. 01. e Fig. 02.
2

Nota Técnica INEP/DAES/CONAES, No65 de 09 de outubro de 2014.
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Fig. 01 – Escolaridade do Corpo Técnico Administrativo
A escolaridade do corpo técnico administrativo apresentado na figura Fig. 01
indica que 45% tem um grau de escolarização de Nível Médio, 22% com
graduação, 22% com especialização e 11% com doutorado.
A figura Fig. 02 indica que 45% possui experiência de mais de 10 anos e apenas
22% com 3 anos de experiência.
O perfil profissional do Corpo Técnico Administrativo é muito qualificado e
experiente, evidenciando-se na qualidade do atendimento que se apresentará nas
avaliações dos docentes e discentes.
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Fig. 02 – Experiência Profissional do Corpo Técnico Administrativo

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional (Dimensão 8: Planejamento e
Avaliação Institucional)
A figura Fig.03 apresenta os resultados da avaliação da Dimensão 8, intitulada
Planejamento e autoavaliação institucional e aborda os resultados sob a análise
dos Técnicos Administrativos referentes ao Eixo 1 que avalia CPA e as atividades e
resultantes desse processo interno de autoavaliação institucional e dos cursos da
IES e apresentados pela Comissão. O resultado indica média 4,5, sendo um conceito
muito bom, próximo a excelência. Para os dois itens que investigaram a divulgação
dos resultados e conhecimento dos resultados da Avaliação da CPA, a média foi 4,5.
Cabe ressaltar que o planejamento das atividades da CPA - Comissão Própria de
Avaliação é parte desse instrumento e que está detalhado no presente relatório.
Ressalta-se que nos anos anteriores os resultados apresentados já indicavam que
os técnicos consideravam muito boa a atuação da comissão de avaliação
institucional.
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Fig.03- Planejamento e Avaliação Institucional

Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional (Dimensão 1: Missão e plano de
desenvolvimento institucional sob a ótica dos técnicos administrativos e a
Dimensão 3: Responsabilidade social da IES)
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Fig.04 Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Os resultados das figuras Fig. 04 e 05 revelam que as médias do Eixo 2 são muito
boas. Primeiro, na figura Fig. 04 evidencia-se que os profissionais técnicos
administrativos conhecem a missão, visão e o projeto de desenvolvimento
institucional da Faculdade SENAI. Já na figura Fig. 05 se o colaborador
conhece/reconhece ações de responsabilidade social da FSR, se as mesmas
desenvolvem a inclusão dos alunos com bolsas e descontos e, terceiro, o impacto
econômico e social das mesmas. Embora as médias sejam muito boas, é importante
salientar que a questão que investiga projetos de inclusão e bolsas a médica foi 3,9.
No ano de 2017 a mantenedora iniciou um programa de bolsas de 50% de
descontos a todos os colaboradores e seus dependentes que ingressarem na IES,
também oferta o programa FIES e Bolsas de Monitoria.
O relatório parcial de 2017 apresentou os resultados sobre o conhecimento da IES
pelos técnicos administrativos no que corresponde à Dimensão 1, abarcando as
finalidades, objetivos e metas da FSR, representadas nas questões investigadas,
que verificam se a missão e a visão são conhecidas pelos técnicos administrativos.
Os resultados da figura Fig. 04 indicam que todos os técnicos administrativos
conhecem a missão e visão da IES. Faz parte da cultura organizacional da
mantenedora apresentar e divulgar sua missão e visão, fazendo campanhas na
rede de comunicação interna. Além disso, foram apresentadas a missão e a visão
no Plano EVOLUIR 2017 + 5 anos que é o Planejamento Estratégico da
mantenedora e faz parte de todo o ambiente organizacional: calendários, murais,
quadros, reuniões com gerências divulgando as metas e o planejamento
estratégico presente em todas as mídias da IES, somado a campanhas de pesquisas
na Intranet para verificar o grau de compreensão das mesmas, o engajamento e o
planejamento

estratégico.

Os

resultados

evidenciam

o

Desenvolvimento

Institucional com metas e estratégias que fortalecem a IES, e que mantém claro o
Plano Estratégico, as metas e objetivos da IES/Mantenedora.
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Fig.05 - Responsabilidade Social – Técnicos Administrativos
Ainda com relação ao Eixo 2 que aborda a Responsabilidade Social da IES sob a
ótica do corpo técnico administrativo apresentado na figura Fig. 05, ressalta-se que
a missão e visão do SENAI, desde sua fundação foram voltadas para capacitação
profissional para a Indústria. A IES tem uma cultura organizacional já formalizada,
com tradição no ensino/apreendizagem e em soluções para a indústria. Assim, a
missão, visão e as metas são constantemente referenciados. Aliado ao mesmo fim
o SENAI foi criado em 1942 para formar profissionais para a incipiente indústria
nacional e sempre exerceu um papel de responsabilidade social na formação de
jovens para o mercado de trabalho, sendo a ponte entre a empresa e a inclusão dos
seus discentes social e profissionalmente. Dando resposta aos avanços
tecnológicos da Indústria criou os cursos de pós-graduação e de graduação em
tecnologia na cidade do Rio de Janeiro.

Eixo 3 - Políticas Acadêmicas: - Dimensão 2 Políticas de Ensino Pesquisa e
Extensão; - Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade; -Dimensão 9 –Políticas de
Atendimento ao Discente.
As figuras Fig.06 e 07 indicam as médias gerais das questões que avaliam as
Políticas Acadêmicas avaliadas pelos técnicos administrativos: média geral 4,2 no
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Eixo Comunicação e 4,3 no Eixo Políticas de Atendimento aos Discentes. Ambos os
índices são superiores ao conceito muito bom.
A figura Fig.06 que apresenta os resultados por questão que investiga comunicação
e acesso às TICs, os dados indicam que os técnicos administrativos avaliam que é
muito boa a disponibilidade de equipamentos e tecnologias de comunicação, com
uma média de 4,7; porém, na questão que avalia o fluxo e circulação de informação
entre os técnicos administrativos o resultado foi menor, apresentaram média 3,8.

Fig. 06 – Comunicação com a Sociedade dos Técnicos Administrativos
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Fig.07 – Políticas de Atendimento ao Estudante – Técnicos Administrativos
A figura Fig.07 que apresenta dados da avaliação das políticas de atendimento aos
estudantes, os técnicos administrativos consideram o atendimento muito bom. O
eixo foi avaliado considerando: participação em eventos, estágios, monitoria,
iniciação científica, nivelamentos e o relacionamento entre discentes e técnicos,
administrativos, esta última com média foi 4,6.
São avaliadas as seguintes questões: 16 - Os discentes relacionam-se com o corpo
técnico-administrativo de forma adequada; 37 - Os mecanismos/sistemáticas de
estudos e análise dos dados sobre ingressantes, evasão/abandono, tempos médios
de conclusão, formaturas, relação professor/aluno e outros estudos atendem a
melhoria das atividades. 38 - Há políticas de participação dos estudantes em
atividades de ensino (estágios, monitoria, iniciação científica...). Salienta-se que há
mecanismos de estudo quanto à evasão e abandono mensais dos alunos que é
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contabilizada como produção para a mantenedora e realizados pelos técnicos
administrativos.
Eixo 4 - Políticas de Gestão (Dimensão 5: Políticas de Pessoal e Dimensão 6:
Organização e Gestão)
As figuras Fig. 08 e 09 apresentam os resultados das Políticas de Gestão dos
Técnicos Administrativos. Esse eixo aborda as Políticas de Pessoal e de Gestão
com 18 questões. As 11 questões utilizadas para avaliar as políticas de pessoal
indicam média geral é 4,3. São elas:
11. O Corpo técnico-administrativo conta com todas as condições para realizar seu
trabalho (Média: 4,6); 12. Existe Igualdade de oportunidades de crescimento na
instituição (Média: 3,6); 13. O coordenador operacional do ensino superior
relaciona-se com Corpo técnico-administrativo de forma adequada (Média: 4,7);
14. O coordenador acadêmico relaciona-se com Corpo técnico-administrativo de
forma adequada (Média: 4,6); 15. O coordenador de curso relaciona-se com o
Corpo técnico-administrativo de forma adequada (Média: 4,7); 16. Os docentes
relacionam-se com o Corpo técnico-administrativo de forma adequada (Média:
4,4); 17. O Corpo técnico-administrativo respeita-se mutuamente (Média:4,4); 18.
A direção relaciona-se com o Corpo técnico-administrativo de forma adequada
(Média: 4,33); 19. O técnico-administrativo tem oportunidade e condições de
desenvolvimento na FSR (Média: 4,1); 20. O técnico-administrativo recebe
estímulo para capacitação visando à melhoria e ao crescimento profissional
(Média: 4,5); 21. Você está motivado para aprender novos métodos de trabalho
(exemplo: participação em cursos) (Média: 4,6); 22. O plano de Carreira do corpo
técnico administrativo é aplicado e oferece promoções e ascensão (Média: 3,4).
As questões que avaliam oportunidades de crescimento na carreira, os técnicos
administrativos indicaram médias de 3,4, e média e 3,6 na questão sobre igualdade
de oportunidades de crescimento na IES, sendo inferiores às demais. Há aqui
evidências de demandas de melhoria no plano de carreira do corpo técnico
administrativo.
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Dimensão 5 - Políticas de pessoal
Técnico Administrativo
Média

4,33

22. O plano de Carreira do corpo técnico
administrativo é aplicado e oferece promoções e
ascenção.

3,43

21. Você está motivado para aprender novos
métodos de trabalho (exemplo: participação em
cursos).

4,56

20. O técnico-administrativo recebe estímulo
para capacitação visando à melhoria e ao
crescimento profissional.

4,50

19. O técnico-administrativo tem oportunidade e
condições de desenvolvimento na FSR.

4,13

18. A direção relaciona-se com o Corpo técnicoadministrativo de forma adequada.

4,33

17. O Corpo técnico-administrativo respeita-se
mutuamente.

4,44

16. Os docentes relacionam-se com o Corpo
técnico-administrativo de forma adequada.

4,44

15. O coordenador de curso relacionam-se com
Corpo técnico-administrativo de forma
adequada.

4,67

14. O coordenador acadêmico relacionam-se com
Corpo técnico-administrativo de forma
adequada.

4,56

13. O coordenador operacional do ensino
superior relacionam-se com Corpo técnicoadministrativo de forma adequada.

4,67

12. Existe Igualdade de oportunidades de
crescimento na instituição.

3,63

11. O Corpo técnico-administrativo conta com
todas as condições para realizar seu trabalho.

4,56

1

2

3

4

5

Fig.08 - Políticas de Pessoal dos Técnicos Administrativos
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Fig.09- Organização e Gestão dos Técnicos Administrativos
Assim, especificamente da Organização e Gestão sob a avaliação dos técnicos
administrativos da IES, Dimensão 6 - A figura Fig. 09 indica que se consideram
muito bem representados nos conselhos. Os índices de satisfação são muito bons
quanto ao espírito de cooperação e solidaridade, bem como com as atividades que
desenvolvem. Há evidências de que pode ser melhorada a burocratização e a
clareza nas responsabilidades dos setores, cujas médias são 4,1 para ambas.
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Eixo 5 - Infraestrutura Física (Dimensão: 7 Infraestrutura da IES)

Fig.10- Infraestrutura Física dos Técnicos Administrativos
A figura Fig.10 indica a avaliação do Eixo 5: Infraestrutura física da IES pelos
Técnicos administrativos. Os resultados indicaram média geral 4,4 (muito boa)
quase de excelência. De um modo geral foi muito superior ao muito bom, exceto a
questão que avalia o sistema de gerenciamento dos dados acadêmicos, apresenta
média 3,4. O resultado indica necessidade de melhoria. Cabe salientar que a
Mantenedora já está em processo de mudança migrando todo sistema de gestão
institucional. Está em funcionamento em outros setores e com previsão de
implantar na Faculdade o sistema que integra todas as informações (o TOTVS).
Para complementação dos resultados dos técnicos administrativos, a figura Fig.11
referente à avaliação de 2016 apresenta o índice de satisfação quanto aos objetivos
e quais os fatores motivacionais para o trabalho na IES pelos técnicos
administrativos. O motivo que mais se evidenciou, com 66,7%, foi a identificação
com a área de atuação. Os motivos possibilidade de realização pessoal, e
possibilidade de melhoria salarial ficaram com o mesmo percentual de respostas,
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11,1%. A alternativa de resposta: Outro motivo (especifique) não obteve resposta
especificada.

FIG. 11– Motivos para escolher a FSR

CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Para a avaliação do corpo técnico administrativo utilizou-se um instrumento que
verifica as dimensões relacionadas aos Eixos: 1, 2, 4 e 5. As figuras acima
apresentadas resumem os resultados do ano de 2017 nas dimensões propostas
pelo SINAES e nos eixos propostos na Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065.
Em complemento aos resultados do presente ano apresentamos a figura Fig. 11,
referente aos resultados do ano de 2016 que avalia a motivação.
Em resumo, o resultado global da avaliação institucional dos técnicos
administrativos indica médias superiores ao conceito muito bom. Mesmo os
resultados com menores índices, as mesmas foram superiores a três, (que seria
suficiente ou bom), e que não atende a meta institucional que é a excelência. Para
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tal, medidas já foram tomadas, a exemplo o novo software de controle e gestão
acadêmica sendo gradativamente implantado.
Os melhores índices de satisfação são muito bons em: infraestrutura tanto na
qualidade quanto higiene e o relacionamento com gestores também foi bem
avaliado.
Da mesma forma que a avaliação do ano anterior, o item que avalia o plano de
carreira apresentou um resultado com médias menores. Ainda assim, pode-se
inferir que é bom com média próxima ao muito bom. Em relação às questões que
avaliavam ascensão profissional foram menores. Vivemos um momento crítico, e
as metas de desenvolvimento profissional, as bonificações e os prêmios são bem
escassos. Ainda assim, o plano de metas foi atingido para os anos de 2016 e 2017, e
todos os colaboradores que estavam com mais de um ano na IES receberam a
bonificação nos dois últimos anos. Talvez isso projete uma melhora nos índices
para o próximo ano.
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II - Relatório dos Resultados da Avaliação Institucional dos
Docentes 2017_2
Eixo 1 – Avaliação Institucional:
Como já apresentado nos capítulos anteriores do presente relatório, a avaliação
institucional é composta pela autoavaliação interna somada à avaliação externa
ENADE, Avaliação de cursos, dentre outras, que a Mantenedora também efetua.
Ressaltamos que na Avaliação institucional dos Docentes de 2017_2 o instrumento
aborda questões distintas do de 2016_2, especialmente as de autoavaliação dos
docentes, cujas médias foram muito boas e, por decisão da CPA não fizeram parte
dos resultados do presente resultado.

Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional (Dimensão 1: Missão e plano de
desenvolvimento institucional; Dimensão 3: Responsabilidade social da IES
O Eixo 2 da avaliação é “Desenvolvimento institucional”. Contempla as dimensões
1 (Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional) e 3 (Responsabilidade
Social da Instituição) do SINAES. Mantém o foco no Plano de Desenvolvimento
Institucional da Faculdade SENAI Rio, consiste na verificação da coerência
existente entre este e as ações institucionais no – ensino, pesquisa, extensão e
gestão. Pretende verificar os diferentes caminhos percorridos ou que deverá
percorrer no contexto de sua inserção social, bem como sua atuação face à inclusão
e ao desenvolvimento econômico e social, tendo sempre como base a missão, a
visão e as metas propostas.
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A Fig.12 Resultados dos Docentes – Projetos Institucionais
Pode-se observar na figura Fig. 12 que os índices apresentados pelos docentes
quanto aos projetos institucionais são muito satisfatórios, posto que conhecem a
missão da instituição, consideram que a FSR divulga seu projeto de
desenvolvimento institucional, e que a mesma divulga sua ouvidoria. Esta com
média 4,1, sendo o menor índice de satisfação, embora muito bom, para índices de
excelência precisa ser divulgada.

Fig
A Fig. 13 - Resultados dos Docentes – Ações de Responsabilidade Social

58

Sobre a Responsabilidade Social da IES, a figura Fig. 13 demonstra que os docentes
avaliam muito bem a Faculdade quanto a sua participação em campanhas de ações
de natureza social. Além disso, os projetos culturais atendem muito bem aos
interesses da comunidade, avaliando de forma excelente nos tipos de apoio que a
Mantenedora da IES oferta gratuitamente.

Eixo 3 - Políticas Acadêmicas - (Dimensão 2- Ensino, Pesquisa e Extensão;
Dimensão 4 Comunicação com a Sociedade; Dimensão 9 – Atendimento ao
Discente)
O Eixo 3 que avalia as Políticas Acadêmicas da Faculdade quanto ao Ensino,
Pesquisa Extensão, atendimento ao Discente e Comunicação com a sociedade é
apresentada pelas questões que avaliam o compromisso do Diretor e dos
Coordenadores com estas políticas, conforme apresentado nas Figuras: Fig. 14, 15,
16, 17.

Fig. 14 - Resultados dos Docentes – Direção da Faculdade
Os resultados das médias gerais foram muito próximos a excelência. Observam os
professores o compromisso dos gestores com a qualidade de ensino, que há canais
de comunicação e agilidade na solução dos problemas, além do compromisso dos
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gestores com a qualificação docente e com a qualidade geral do ensino. Foram
levantados os aspectos pedagógicos, de infraestrutura e tecnológicos.
Integra o Eixo de Políticas Acadêmicas a Dimensão 4, que avalia os canais de
comunicação, cujas médias das respostas demonstram muita satisfação. Veja a
figura Fig. 12 na qual os docentes avaliam muito bem os canais de comunicação
com a Sociedade. Ressalta-se que a meta é a excelência, assim, enxerga-se o desafio
de otimizar o processo.

Fig.15- Resultados dos Docentes – Coordenação Operacional

Fig.16- Resultados dos Docentes – Coordenação Acadêmica
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Fig. 17 - Resultados dos Docentes – Coordenação do Curso
As figuras Fig. 18 e 19 avaliam os serviços prestados aos docentes e aos discentes
sob a ótica dos professores e referem-se aos atendimentos da secretaria acadêmica
e financeira. As questões abarcam a satisfação com atendimento, registros e
controles acadêmicos e financeiros, bem como canais de comunicação.
Como se pode constatar as médias gerais foram muito boas, todas superiores a
4,5.

Fig. 18 - Resultados dos Docentes - Atendimento da Secretaria Acadêmica
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Fig. 19 - Resultados dos Docentes –Atendimento do Setor Financeiro

Eixo 5 - Dimensão 7 –Infraestrutura física

Fig. 20 Resultados dos Docentes – Infraestrutura da IES

As figuras Fig. 20, 21, 22, 23 e 24 apresentam os resultados da avaliação da
Infraestrutura, organização higiene das salas de aula, laboratórios, biblioteca e
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serviços técnicos de equipamentos pelos docentes dos cursos da IES. O resultado
indica que os docentes consideram as salas de aula muito boas.
A figura Fig.23 apresenta a média da avaliação do suporte técnico de manutenção
dos laboratórios que foi 2,6, indicando suficiente, que é muito abaixo do esperado.
A média geral do laboratório de automação ficou (3,8), na avaliação anterior foi de
(4,3). Como somente esse ano avaliou-se o suporte técnico, há evidências de que o
mesmo está indicando uma fragilidade. Há que se considerar que os laboratórios e
os serviços de apoio técnico refletiram o decréscimo do índice de excelência,
comparando-se aos dos ambientes das salas de aula e mesmo aos laboratórios.

Fig. 21- Resultados dos Docentes – Satisfação do Sistema Informatizado, do Espaço
Físico na Biblioteca, Comunicação, Cordialidade e Eficácia e Horários de
Atendimento.

A figura Fig. 21 apresenta os dados da avaliação da biblioteca. Observa-se que a
mesma atingiu índices de excelência em sua disponibilidade de materiais,
disponibilidade de espaços físicos para pesquisas em grupo e individuais, seu
atendimento e o sistema acadêmico Pergamum. Destaca-se o atendimento devido à
eficácia, cordialidade e aos horários de atendimento, atingindo o índice máximo de
excelência, com média (5,0).
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Fig. 22- Resultados dos Docentes –dos Meios de Acesso e Tecnologias de
Informação- Laboratório de Informática.

O Laboratório de Informática foi muito bem avaliado tanto nas políticas de
atualização de softwares quanto nos equipamentos disponibilizados para trabalho,
com média geral de 4,4, veja a figura Fig.22. Ressalta-se que as políticas de
atualização dos equipamentos e softwares são de excelência.

Fig. 23 - Resultados dos Docentes – Laboratórios Especializados do Curso –
Automação Industrial
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Fig. 24 - Resultados dos Docentes –Limpeza e Manutenção

ASPECTOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS DOS CURSOS E GESTÃO DOS CURSOS
AVALIAÇÃO GERAL DOS CURSOS
A avaliação dos processos didáticos pedagógicos dos cursos é semestral, intitulada
avaliação dos docentes pelos discentes. Está implantada desde 2014 na IES (podese consultar no programa e cronograma de atividades realizadas). Tais avaliações
são sigilosas, enviadas online aos professores e com feedback individualmente pela
coordenação acadêmica. Esse processo é muito produtivo, pois são desenvolvidas
estratégias de melhorias do curso, das unidades curriculares que são revisadas,
além de programas de acompanhamento e capacitação dos docentes.
Quanto à autoavaliação dos docentes, decidimos em reunião com a CPA que não se
autoavaliariam no ano de 2017, pois têm maturidade para atender às demandas,
além disso, há uma avaliação anual da Mantenedora das metas a serem cumpridas
na qual todos os docentes e corpo técnico são avaliados e se autoavaliam. No ano
anterior, 2016 os docentes se autoavaliaram de forma positiva como pode ser
constatado no relatório parcial anterior. Os resultados das médias de
autoavaliação dos docentes quanto ao seu desempenho no desenvolvimento da
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ementa e programa de curso no tempo previsto, bem como com estratégias que
promovam a aprendizagem indicavam que os professores adotam metodologias e
estratégias de ensino e cumprem as ementas e o conteúdo programático de
maneira muito boa, o que foi corroborado pelas avaliações dos discentes.

CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DOS DOCENTES
Considerando os relatórios parciais anteriores, constata-se que os professores dos
cursos avaliados se autoavaliam positivamente. A menor média referia-se às
metodologias de ensino, ainda assim muito boa. Em busca da excelência, no ano de
2017 todos os docentes da IES participaram de uma capacitação voltada para a
metodologia SENAI de ensino. A proposta da Metodologia SENAI de ensino articula
muito bem o ensino e a pesquisa/com atividades práticas e de desenvolvimento,
além de apresentar os fundamentos didáticos pedagógicos de Piaget, Vigotsky e
Perrenoud para a formação docente, que preenche em parte a lacuna detectada de
falta de formação para a docência dos professores, apresentada no relatório
anterior.
Os resultados indicam também que os professores avaliam muito bem as
coordenações no que se refere ao relacionamento interpessoal, melhora dos
processos de ensino e na organização de atividades acadêmicas; já com relação a
ações como da preparação do Exame Nacional do Estudante – ENADE, que foi
constatada uma fragilidade no ano de 2016, no ano de 2017 foram desenvolvidas
ações e sensibilização para o ENADE o que se refletiu na melhora dos índices no
que se refere ao ENADE.
Os resultados referentes à avaliação da comunicação e atendimento dos serviços
de Secretaria e Financeiro indicam que o nível de satisfação é muito bom,
repetindo as avaliações anuais dos anos anteriores.
Na avaliação da infraestrutura da IES, os dados indicam que os docentes estão
muito satisfeitos com as instalações físicas das salas de aula. Referente aos
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laboratórios nos anos anteriores havia evidências de menor satisfação, com a
incidência do critério, “não sei avaliar”. Na última avaliação foi apresentado um
novo item de avaliação por sugestão dos representantes docentes na CPA que
solicitava aos que usam os laboratórios a avaliação da assistência técnica e da
pedagógica e observou-se que a fragilidade está na assistência técnica aos
laboratórios. Nas narrativas dos docentes aparecem demandas de organização nos
equipamentos e de pequenos reparos que a assistência técnica poderia atender. Já
a infraestrutura da Biblioteca tanto o espaço físico, horário e atendimento são
apresentados índices de satisfação excelentes na avaliação docente.
Em resumo, os índices são muito bons nos resultados da avaliação docente, quanto
à participação e representação nos órgãos colegiados e com o conhecimento e
participação na elaboração dos documentos institucionais que refletem uma
gestão participativa na IES.
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III - Relatório dos Resultados da Avaliação Institucional dos
Discentes 2017_2
Os discentes da Faculdade SENAI avaliaram as dimensões propostas no projeto de
avaliação institucional. As figuras apresentadas a seguir referem-se aos resultados
da avaliação institucional realizada pelo Corpo Discente da FSR em novembro de
2017 e abordam as dez dimensões assinaladas inicialmente. Para uma consonância
com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES No. 65 e Portaria No 1.382, DE 31 de
outubro de 2017, apresentaremos os resultados considerando os cinco eixos. Na
sequência são apresentadas as figuras que demonstram o resultado das médias
dos itens que avaliam as dimensões agrupadas nos eixos.
Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional (Dimensão 8: Planejamento e
Avaliação Institucional)
As figuras Fig. 25, 26 e 27 a seguir avaliam os gestores da Faculdade pelos alunos.
Abordam questões relacionadas à disponibilidade de canais de comunicação,
compromisso com a qualificação docente e discente e com a qualidade de ensino, e
infraestrutura. Os resultados indicam médias globais superiores à 4, critério
considerado como muito bom. A dimensão relativa a canais de comunicação com a
gestão ficou com médias respectivamente: 4,0 (veja a figura Fig. 25) relativas à
gestores imediatos e diretor e média 3,9 (veja a figura Fig. 26), relativa à
coordenadores, indicando um conceito muito bom. Porém, é visto necessidade de
melhora para que se atinja a excelência.
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Fig. 25 – Resultados dos Discentes em Relação à Gestão – Diretoria

Fig.26 - Resultados dos Discentes em Relação à Gestão – Coordenação Operacional
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Fig.27 - Resultados dos Discentes em Relação à Gestão – Coordenação Acadêmica

Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional (Dimensão 1: Missão e plano de
desenvolvimento institucional; Dimensão 3: Responsabilidade social da IES

Fig.04 - Resultados dos discentes dos Projetos Institucionais

As figuras Fig. 28 e 29 apresentam as médias dos discentes que avaliam
Desenvolvimento Institucional (Dimensão 1: Missão e plano de desenvolvimento
institucional; Dimensão 3: Responsabilidade social da IES), as médias foram
inferiores a 4. Parece que mesmo estando presente em todos os espaços muitos
discentes ainda desconhecem tais atividades. Relativo à responsabilidade social a
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média global foi 4,0. E em projetos ambientais e culturais a média também ficou
abaixo de 4. Muitos projetos foram desenvolvidos, porém percebe-se que os
mesmos não os atendem de forma excelente. Salienta-se que o SENAI é uma
organização voltada para o desenvolvimento social, mas também está sendo
avaliada por alguns com o critério muito bom.
A afirmativa do instrumento que avalia a ouvidoria foi a que apresentou menor
média, 3,6, indicando a necessidade de melhorar a divulgação da ouvidoria na IES.
Além disso, há necessidade de realçar a missão junto aos alunos.

Fig. 29 - Resultados dos discentes em relação às ações de Responsabilidade Social

A figura Fig. 29 apresenta os resultados dos discentes das ações da faculdade de
Responsabilidade Social. A média geral foi 4,1, indicando uma percepção boa
especialmente quanto aos cursos gratuitos que disponibiliza e às atividades de
inclusão digital. Os discentes consideram bons os projetos culturais e campanhas
da faculdade.
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Eixo 3 - Políticas Acadêmicas - (Dimensão 2- Ensino, Pesquisa e Extensão;
Dimensão 4 Comunicação com a Sociedade; Dimensão 9 – Atendimento ao
Discente)

Fig. 30 – Resultados dos Discentes quanto à Coordenação do Curso –

As avaliações discentes das políticas acadêmicas relacionadas ao coordenador do
curso indicam médias superiores a 4, sendo muito bom. Indicam ainda que os
discentes percebem como muito boas as ações de melhoria da qualidade dos
processos de ensino e aprendizagem, nas propostas de atividades com articulação
teórico-práticas e dos canais de comunicação virtual. Já os processos de
comunicação foram avaliados em todos os segmentos e foram considerados muito
bons ou próximos ao conceito muito bom.

Eixo 4 - Políticas de Gestão - (Dimensão 5- De Pessoal; Dimensão 6 –
Organização e Gestão da Instituição; Dimensão 10- Sustentabilidade
Financeira)
Relativo ao Eixo 4 que avalia políticas de Gestão, as figuras Fig. 25, 26, 27 indicam
os resultados de gestão da IES, foram considerados pelos alunos muito bons.
Estamos construindo uma referencia de gestão participativa, estruturada
democraticamente, onde o corpo técnico-administrativo, docentes e alunos devem
integrar o processo formativo em sua plenitude, contemplada na Lei de Diretrizes
e bases da Educação Nacional – LDB – Nº 9394/96. A organização das IES se
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processa por órgãos colegiados, órgãos executivos e órgãos representativos,
conforme atribuições previstas no Regimento Interno.
As políticas de pessoal foram avaliadas pelos técnicos administrativos e pelos
docentes presentes nos Relatórios Parciais I e II acima, do corpo técnico
administrativo e do corpo docente dos cursos, respectivamente, cujos resultados
são muito bons.
Eixo 5–Infraestrutura (Dimensão 7)

Fig.31- Resultados dos Discentes da Infraestrutura

Fig.32- Resultados dos discentes dos Laboratórios Especializados
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Fig.33 - Resultados dos discentes quanto aos Laboratórios de Informática e TICs

O Eixo 5 que avalia Infraestrutura, Dimensão 7 que indica o nível de satisfação dos
alunos com a infraestrutura dos espaços físicos e condições de higiene.
As figuras Fig. 32 e 33, apresentam elementos relacionados aos espaços físicos das
salas de aula, cujos resultados foram próximos à excelência com médias superiores
a 4,5. O laboratório de informática, vide figura Fig. 33 apresentou médias muito
boas, indicando que os alunos percebem que há políticas de atualização de espaços
físicos e softwares. Já os laboratórios especializados, cujas aulas acontecem no IST.
As médias foram inferiores, sendo que a média geral ficou em 3,7. Os discentes
indicam dificuldades de deslocamento nas atividades com laboratórios em
funcionamento fora da Sede, campus de Benfica. (Acessibilidade ficou com 3,6,
indica locomoção/deslocamento). O número de alunos por turma de aulas
práticas; e suporte técnico, especialmente o suporte técnico de manutenção, foi o
que apresentou a menor média 3,4.

74

Fig. 34- Resultados dos discentes quanto à Biblioteca
Em Relação à Biblioteca, a figura Fig. 34 apresenta os resultados e os alunos a
consideram excelente. A média global é de 4,6. A ampliação da biblioteca foi uma
das conquistas em relação a última avaliação. A menor média é 4,5(que se refere
aos horários de atendimento). Muitos elogios foram feitos às salas para grupos e
cabines individuais, na disponibilidade de materiais, atendimento e canais de
comunicação.

Fig. 35 - Resultados dos discentes dos Serviços de Higiene
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Fig. 36 - Resultados dos discentes dos Serviços de Alimentação
Ainda relativo à infraestrutura, relativo à limpeza, higiene e manutenção a figura
Fig. 35 apresenta os resultados dos serviços de limpeza e manutenção, que foram
avaliados como excelentes: média geral de 4,7, nas condições de higiene e limpeza
de todos os espaços físicos (das salas, biblioteca, corredores, etc.)
A figura Fig. 36 apresenta os resultados dos serviços de alimentação-cantina, que
apresentam médias mais baixas, mas próximas ao critério muito bom. Salienta-se
que houve uma pequena melhora em relação à última avaliação, devido a
mudanças na administração dos serviços de cantina, ampliação dos produtos
oferecidos e reformas.
Em resumo, houve uma melhora nos índices das médias no último ano indicando
melhora na satisfação com a biblioteca, bem como com a cantina. Porém, ainda há
que melhorar nos espaços dos laboratórios técnicos de automação industrial.
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Eixo 3 - Políticas Acadêmicas - Dimensão 2- Políticas de Ensino
Os resultados da autoavaliação discente quanto ao seu papel (do próprio aluno) no
desenvolvimento do curso. Avaliações anteriores indicam que os alunos de
Processos Metalúrgicos e Automação assumem que têm participação muito boa e
contribuem para o bom desempenho do curso e da turma, semanais. Justifica-se
por serem alunos do curso noturno e, em sua maioria, trabalhadores. Além disso,
há a avaliação dos docentes semestral que avalia o programa e compatibilidade das
ementas e unidades curriculares que têm contribuído sobremaneira no progresso
dos cursos
CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DOS DISCENTES
Dos resultados apresentados pelos discentes de ambos os cursos Superiores de
Tecnologia em Processos Metalúrgicos e Tecnologia em Automação Industrial, em
que foram avaliados os Eixos: 1- Planejamento e Avaliação Institucional, 3 Políticas Acadêmicas, 4 - Políticas de Gestão e 5 - Infraestrutura Física; pode-se
concluir que apresentaram índices de satisfação excelentes, no eixo referente à
infraestrutura física das salas, da biblioteca e dos ambientes utilizados, exceto os
laboratórios de automação, corroborado pelos resultados dos docentes, que
ficaram com índice de satisfação menores e, sob a ótica dos docentes pode ser
resolvido com a assistência aos mesmos
O eixo relacionado aos aspectos das políticas acadêmicas do curso, o
relacionamento com os coordenadores dos cursos é muito bom, provavelmente
por mudanças ocorridas na coordenação, além de iniciativas de monitoria e bolsas
para colaboradores e dependentes. Quanto às políticas de gestão do curso e
atendimento ao discente dos diferentes segmentos de atendimento, o atendimento
geral, da secretaria, financeiro e biblioteca, os resultados foram excelentes.
Destaca-se que a avaliação do curso foi muito boa, a fragilidade que se apresenta é
referente ao reconhecimento da Faculdade SENAI Rio que vem sendo assinalada
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nas avaliações, se justifica, pois, é muito nova, contado com 4 anos de atuação na
graduação e com a primeira turma de formação superior no final de 2016, sendo
pouco conhecida no mercado.
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IV – RELATÓRIO GLOBAL: Ações realizadas, Ações Propostas e Resultados Alcançados (Potencialidades e Fragilidades).
EIXO 1 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação
Objetivo da CPA

Ações Realizadas

Ações Propostas

Resultados Alcançados
Fragilidades
Potencialidades

Nomear e manter seus
integrantes de forma
representativa;

-Início do processo com nomeação
dos integrantes da CAPA (20142016). A composição não
atendia/respeitava a
representatividade dos diferentes
segmentos.

-Levar os resultados a
instâncias superiores, no
nosso caso, reuniões
periódicas com nossos
gestores imediatos.Em ação
contínua.

-Não havia uma
cultura de registros
em atas desde sua
reestruturação.
Foram atendidas
com reuniões
regulares e
registros em atas.

-Os Instrumentos de avaliação
foram sendo melhorados visando
investigar as dimensões propostas
pelo INEP.
-Os relatórios anuais foram
enviados ao MEC no prazo,
contendo os resultados sem análise.
Foram incluídas as fragilidades e
potencialidades com sugestões de
melhorias no relatório de 2016.
-Elaboração do Regimento da CPA
em 2016 em conformidade com a
Legislação e com o Regimento
Interno da Faculdade.

-Instabilidade na
estrutura
representativa da
CPA.Atendida como
atividade realizada
-Revisão do PDI
com ajustes
segundo critérios
da nota técnica n.
65, em cinco eixos.

-Integrantes dos órgãos de
Gestão e CPA mais
democráticos e atuantes com
representação de todos os
segmentos da IES.
-A IES já trouxe resultados
em resposta às fragilidades
apontadas pela CPA.
(Ampliação da biblioteca,
unificação dos espaços físicos
das salas de aula, secretaria e
coordenações)
-Foram atendidas as
propostas de levar os
resultados a instâncias
superiores, no nosso caso,
reuniões periódicas com
nossos gestores imediatos.

-Em 2016 foram nomeados seus
membros e todas as instâncias têm
representatividade de forma
equânime.
-A partir de outubro de 2016 foi
constituída, com reuniões mensais,
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lavradas em ata.
-Elaboração de um plano de trabalho
anual com cronograma de
atividades. Desde 2015 há um
projeto de atividades da CPA que
veio sendo aperfeiçoado.
-Em 2018 uma nova eleição para os
membros da CPA prevista em
Regimento e a ser homologada pelo
conselho superior.
-Foram apontadas as ações
realizadas, fragilidades e
potencialidades.

EIXO 2 - Desenvolvimento Institucional
Dimensão 1 – Missão e PDI - Acompanhamento do PDI
Acompanhamento do PDI

Ações Realizadas

Missão

-A missão da instituição está
disponível a toda a comunidade
acadêmica: nos murais, no site e
no sistema dos usuários.

Ações Propostas

Resultados Alcançados
Fragilidades
Potencialidades
-O ensino superior
tem4anos de
existência e pouca
visibilidade.

- A missão e a cultura do
SENAI tem uma tradição
de 70 anos.

-Nas reuniões de capacitação
docente, sempre são destacadas a
missão e a cultura da IES.Trata-se
de uma ação contínua na IES.
PDI

É uma ação contínua da CPA a
missão de auxiliar na
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restruturação do PDI e indicar
propostas que proporcionem o
desenvolvimento institucional.
Dimensão 3 – Responsabilidade Social da Instituição
Objetivos do Projeto

Ações Realizadas

Ações Propostas

Resultados Alcançados
Fragilidades
Potencialidades

Contribuir para a relação de inclusão
social, desenvolvimento social e
econômico, defesa do meio ambiente,
da memória cultural, da produção
artística e do patrimônio cultural.

-Unidade verde

- Considerando a vertente
cultural do SESI são propostas
ações contínuas de:

- Os resultados
indicam que há
poucas atividades
de cunho cultural e
social como
elemento
integrador na
formação
humanística do
futuro trabalhador.

-Curso de Libras gratuito
-Vestibular solidário
-Festas Julinas envolvendo idosos
e lar dos idosos.

- Engajar os docentes, técnico
administrativos;
- Inserir os discentes nas
atividades culturais.

-Ações sociais.
- Fomentar eventos culturais
envolvendo a biblioteca.
- Foram engajados alguns
funcionários técnicos
administrativos no coral da
FIRJAN e acesso aos espetáculos
de teatro do SESI.

-Aproximação com IST
ambiental.
-Envolver FSR na Ação Global.

- Não oferecemos
Inclusão por meio
de cotas no
processo seletivo.

-O SENAI tem
programas de
integração e inclusão
social na Educação
Profissional para a
Indústria.
-Oferta de bolsas
integrais aos
funcionários em
cursos que estão
sendo ofertados

- Bolsas de Capacitação dos
Funcionários em Fotografia.
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EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS
Dimensão 2 – Politicas de Ensino Pesquisa e Extensão
Objetivos do Projeto

Ações Realizadas

Ações Propostas

GRADUAÇÃO/ENSINO
Reconhecimento do curso Superior de
Tecnologia em Processos
Metalúrgicos.

-Atingiu e o reconhecimento do
curso obteve nota 4.

- Dar continuidade à
atualização do curso
atendendo às demandas
sociais, econômicas e
políticas.

-Excelência na
avaliação externa
com uma média 5 e
outra média muito
boa.

-Verificar e atender aos
comentários dos indicadores
descritos pelos avaliadores
nos Relatórios de
Reconhecimento de ambos
os cursos.

-O Curso de
Automação vem
sendo atualizado pelo
NDE.

Reconhecimento do Curso Superior de
Tecnologia em Automação.

-Atingiu e o reconhecimento do
curso obteve nota 5, avaliado em
fevereiro de 2017.

Pós-graduação
-Especialização em
Automação Industrial 4.0.
-Especialização em Energias
Renováveis.
-Especialização em
IOT/Cloud/Análise de Dados.
-Especialização em Inovação
e Sustentabilidade CC.

Resultados Alcançados
Fragilidades
Potencialidades

-A pós-graduação
também prevê novos
cursos: Automação
Industrial, Processos
Metalúrgicos,
Especialização em
Engenharia de
Soldagem
-Os PPCs foram
alinhados com a
Metodologia SENAI,
contemplando o PSAI
e todas as diretrizes
legais.
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Dimensão 2 – Políticas de Pesquisa e Extensão
Objetivos do Projeto

Ações Realizadas

Ações Propostas

Resultados Alcançados
Fragilidades
Potencialidades

Política de Pesquisa*

- Implantação da pesquisa com
estímulo à produção acadêmica
com participação do discente.*

-Constituir o núcleo de
pesquisa e extensão.

-Pesquisa muito
incipiente, pois a
faculdade foi
autorizada há
apenas três anos.

Promover a participação em eventos
científicos estimulando a produção
científica docente e discente.

-Em 2017 os alunos
apresentaram trabalhos em
eventos internos como a V
Semana tecnológica e em Volta
Redonda.

-Promover ações que
potencializem a produção
científica para alunos e
docentes de Tecnologia em
Automação.

-Poder contar e realizar
parcerias com
Institutos do SENAI que
já desenvolvem
pesquisas para a
Indústria.

-Em 2017 docentes os docentes
presentaram 28 trabalhos em
congressos
publicados
em
revistas científicas, sendo;
29 participações de docentes e 11
de discentes em congressos
técnicos; além de 5 participações
da Coordenação Acadêmica em
congressos sobre Educação/
Criatividades e Inovação e ainda,
2 artigos aceitos para publicação.
-Menção honrosa recebida pelo
trabalho do estudante Jeronimo e
do Prof. Dr. Carlos Fernando
Carlim Pinto (orientador) no Rio
Pipeline;
Terceira
colocação
em
campeonato de Engenharia para
o trabalho dos estudantes
Maurício Mauro e Thiago com
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colaboração de Natália Alcântara
(SESI/SENAI Jacarepaguá)

Implantar monitoria

-Foi implantada a Monitoria, com
elaboração do Regimento e dos
Editais e seleção de monitores em
2017_1 e 2017_2. Foram
ofertadas para 6 disciplinas:
Introdução ao Cálculo, Cálculo I,
Cálculo II, Fundamentos de
Eletricidade, Física I e Física II,
com a participação ativa dos
alunos.

-Continuidade da Monitoria e
Incentivo à procura pelos
alunos;
-Ampliação das disciplinas a
serem ofertadas.

Os alunos não
têm uma cultura
de procura dos
monitores.

A Mantenedora apoia
com bolsas de desconto
para monitores.

-Uso da plataforma
“ MANGAHIGH” para introdução
ao cálculo e capacitação dos
monitores.
Implantar Iniciação científica
Política de Extensão**

- Estudo de mercado para vários
cursos de extensão e graduação.
-Os estudos de mercado
apontaram a viabilidade dos 3
cursos a serem ofertados: Lean
Manufacturing, Arduíno C++,
Matlab e ANSYS (simulação)

Em processo de Planejamento
-Constituir o núcleo de
pesquisa e extensão.
Foram.

Pouca autonomia
para ofertar
cursos novos.

Participação do pessoal da
Mantenedora para apoio no
desenho da matriz curricular
consonante com a
Metodologia SENAI para os
cursos de extensão.
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Apoiar a realização de atividades de
extensão junto ao corpo docente e
discente

-Realizamos a Semana
Tecnológica anualmente.
-No ano de 2017 a Semana
Tecnológica foi estendida para
palestrantes externos com a
participação de grandes
empresas, engajamento do setor
de comunicação e pesquisadores
reconhecidos.
-A extensão foi ampliada com a
organização e planejamento, em
parceria com a GCR/DEC de 5
(cinco) cursos:
Arduíno Básico – 40h;
Arduino Avançado – 40h
Matlab básico para Automação –
16h;
Projetos de Sistema de Controle
em Matlab – 20h
Lean Manufacturing Industrial –
40h, previstos para 2018.

-Rever e regulamentar as
atividades complementares de
modo a apoiar a partir de
atividades de extensão.
-Estimular a participação de
alunos e professores em
eventos externos de caráter
científico e cultural.
-Lançamento dos cursos:
Arduíno Básico – 40h;
Arduino Avançado – 40h
Matlab básico para
Automação – 16h;
Projetos de Sistema de
Controle em Matlab – 20h
Lean Manufacturing Industrial
– 40h, previstos para 2018.

-A mantenedora
desenvolve pesquisas
para ofertar cursos,
além de todo um
respaldo Didático
Pedagógico para o
desenho curricular dos
cursos a serem
ofertados tendo como
base a metodologia
SENAI.

*Apresentado no Anexo - Tabela 10
**Apresentado no Anexo- Tabelas 07 e 09
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AUTOMAÇÃO E PROCESSOS METALÚRGICOS
Dimensão 9- Políticas de atendimento ao Discente
Objetivos do Projeto- Políticas de
atendimento ao discente

Ações Realizadas

Ações Propostas

Resultados Alcançados
Fragilidades
Potencialidades

FIES

-Os alunos do FIES foram
acompanhados no corrente ano.
-Pelo acompanhamento foi
possível sensibilizar aos alunos
quanto a necessidade de
seguirem os tempos de conclusão
máximo e mínimo.

-Acompanhar o aluno do FIES.
-Continuar prestando
assistência ao aluno como
prevenção ao fracasso escolar.

-Já está implantando.

Política de atendimento ao estudante

- Tendo em vista o reduzido
número de alunos a coordenação
acadêmica, que é Dra. em
Psicologia da Educação
juntamente com a coordenação
presta apoio Psicopedagógico aos
alunos..

-Implantação do serviço de
acompanhamento
psicopedagógico ao aluno.

-O PSAI por meio do
SENAI.

-Cursos de nivelamento.

-Ajuste da ementa de cálculo
que atenda às áreas afins.

-Implantada em
2017_1 a Monitoria
como apoio ao
nivelamento.

-A disciplina de Introdução ao
cálculo inserida está em processo
de revisão de carga horária.
-Introdução do curso on-line
“MANGAHIGH”.

Acompanhamento de egressos

-Implantar políticas de
acompanhamento a egressos
da FIRJAN /SENAI de modo a
avaliar continuamente a

-Não implantamos o
acompanhamento
de egressos
específico da

-A mantenedora tem
uma política já
estabelecida e sólida
de acompanhamento

86

adequação do Projeto
Pedagógico Institucional às
necessidades e demandas da
sociedade.

Faculdade SENAI,
assim devemos
aproveitar a
espertise da FIRJAN.

no Ensino
Profissionalizante.

-O programa de
egressos não
ocorreu de forma
sistematizada.
Nossos ex-alunos
que encerraram no
ano de 2017 têm
frequentado a IES,
porém cursam
Engenharia em
outra IES ao lado do
prédio.

-Primeiros Egressos
em 2017.

-Incentivar o retorno dos
alunos egressos ao ambiente
acadêmico por meio da pósgraduação.
-Oferecer formação continuada
ao egresso para o
aprimoramento constante por
meio de Programas de PósGraduação.
Fortalecer os vínculos afetivos da(o)
egresso(a) de modo a propiciar a
história e a memória da Faculdade
SENAI Rio.

-Acompanhar o egresso no seu
exercício profissional
incentivando a troca de
informações e experiências
entre os egressos e a
Instituição;
-Identificar as necessidades
específicas de aperfeiçoamento
profissional dos egressos;
-Desenvolver uma de base de
dados com atualização
permanente com informações
dos egressos;
-Apoio sistemático às ações da
Faculdade SENAI Rio com
vistas à manutenção do contato
permanente com o egresso.
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Melhorar a eficiência do atendimento
ao aluno com reclamações.

-Foram geridos protocolos de
atendimento aos alunos com
relatos individuais conforme
previsto no relatório anterior.

Atividades socioculturais

- Oficina de orientação
profissional.
- Roda de conversas e
sensibilização sobre inclusão no
mercado de trabalho de
portadores de necessidades
especiais.

-Ouvidoria já
implantada e eficaz.

-Desenvolver campeonatos
esportivos.
Campeonato de robótica.

Pouca atividade que
estimule eventos
sociais, de
intercâmbio.

EIXO 4 - Políticas de Gestão
DIMENSÃO 5 - Políticas de Pessoal. Dimensão 6 – Organização e Gestão
Objetivos do Projeto

Ações Realizadas

Ações Propostas

Resultados Alcançados
Fragilidades
Potencialidades

Plano de carreira

-Continua em negociação com o
SINPRO a atualização do acordo
coletivo estudos para
enquadramento dos docentes no
plano de carreira existente.

-Docentes:
Realizar -ajustes/
enquadramentos ao plano de
carreira existente, tão logo a
negociação seja concluída.

-Docentes:
Plano de Carreira
horizontal ainda
não aplicado.
-Corpo Técnico
Administrativo:
Ações de
esclarecimento do
Plano de Cargos e
Salários

Manutenção de 80% do corpo
docente com titulação de Mestres e
Doutores.

Foram mantidos os percentuais de
Mestres e Doutores.

-Oferta de Incentivos
como: vale refeição,
transporte, plano de
saúde Golden Cross
básico sem ônus,
programa qualidade
de vida com projetos
de atletas de corrida,
bandas, teatro, coral e
outros.
-No ano de 2016
contamos com um
quadro formado por
82% de docentes com
titulação de Mestre ou
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Doutor e mantivemos
Incentivar a participação de docentes
em programas de pós-graduação
stricto sensu permanente.

-Manutenção de professores com
carga horária parcial estimulando a
pesquisa.

-Foi mantido um orçamento
anual para participação em
congressos.

-Carga horária efetiva dos
professores em regime de tempo
parcial a ser cumprida na IES para
maior participação das atividades
acadêmicas. (Órgãos e colegiados)
Capacitação docente:***
Incentivar e viabilizar a preparação
quanto aos conhecimentos
específicos referentes às práticas
pedagógicas e às tecnologias e
metodologias de ensino.

Capacitação e manutenção do Corpo
técnico-administrativo.***

-Foram realizadas capacitações do
corpo docente para o uso dos
laboratórios do IST.
-Capacitação da totalidade dos
docentes na metodologia SENAI
online em 2017.

- Participação da Coordenadora
Acadêmica em um projeto de
Capacitação on-line em rede
nacional para desenvolvimento de
instrutores em EAD na
metodologia SENAI em 2017/2018.

-Promover a continuidade da
política de qualificação do
corpo docente.

-Professores foram
capacitados na
metodologia SENAI.

-Metodologia
implantada na
educação profissional
e com capacitação
própria.

-Investimento com
capacitação de
gestores está
ocorrendo, embora
com investimentos
menores.

-Há políticas de
capacitação industrial
interna robusta do
SENAI/SESI.

-Ofertar capacitação docente da
Metodologia implantada nos
cursos de educação
profissional em parceria com o
Departamento Nacional.
-Dar continuidade ao Plano de
Capacitação do Corpo técnicoadministrativo.
-Manter o corpo técnico
administrativo qualificado para
as atividades que lhes serão
atribuídas.

*** Apresentado no Anexo 08
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Dimensão 10 - Sustentabilidade financeira
Objetivos do Projeto
Redução de despesas

Ações Realizadas
-Redução de quadro
técnico/pedagógico da pósgraduação.
-Otimização de oferta de
disciplinas visando um número
mínimo de alunos para abertura
de turmas.

Ações Propostas
-Desenvolver documento
referente aos processos,
qual seja, planejamento
financeiro e a gestão de
ensino, pesquisa e
extensão em
conformidade com o PDI.

Resultados Alcançados
Fragilidades
-Acordo coletivo atual que está
em processo de revisão com o
SINPRO.

Potencialidades
-Até 2017_1 foram
feitos muitos
investimentos nos
espaços físicos e em
equipamentos, como
a biblioteca e o novo
espaço acadêmico do
corpo técnico
administrativo.
- Atualmente há a
manutenção dos
mesmos uma vez
que não ocorreu a
ampliação dos
serviços de oferta de
cursos.

Diminuir a evasão

-Foi implantado o atendimento ao
aluno por meio de monitoria,
apoio psicopedagógico e
atendimentos individuais.
-Implantação
da
plataforma
Mangahigh
do
SESI
para
estudantes do primeiro período,
com vistas ao nivelamento de
Matemática
e
consequente
diminuição do percentual de
evasão

Alcançar a sustentabilidade

-Estamos alinhados com o

-Manter o atendimento ao
aluno por meio de
monitoria, apoio
psicopedagógico e
atendimentos individuais.

-Fortalecer a oferta de

-Estamos muito distantes de

-Apoio do sistema
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compromisso na FIRJAN de auto
sustentabilidade da IES até o final
de 2018.

cursos extensão.

conquistar sustentabilidade.

FIRJAN na
sustentabilidade
financeira.

EIXO 5 - Infraestrutura físicaDimensão 7 – Infraestrutura física
Objetivos do Projeto

Ações Realizadas

Ações Propostas

Resultados Alcançados
Fragilidades
Potencialidades

Manter o grau de excelência dos
espaços físicos das salas de aula e da
biblioteca.

- Reorganização no bloco I –
A mudança do espaço físico das
salas de aula, e da secretaria,
coordenação, setor financeiro e sala
dos professores para o mesmo
prédio, aproximando-se mais dos
alunos.

Continuamos com a meta de
separar o atendimento
financeiro do atendimento de
secretaria.

-Os serviços de
secretaria e do
setor financeiro
dividindo o mesmo
espaço.

Melhorar o ambiente administrativo

-Ampliação do espaço físico, novas
salas de aula.
-Expansão e mudança da biblioteca e
salas de aula.
-Sala de Atendimento
Psicopedagógico.
(Suporte aos documentos
confidenciais da CPA)
-Espaço para reprografia.
-Investimento nos laboratórios
técnicos especializados.

No Futuro separar as salas
para coordenação de cursos
para maior privacidade no
atendimento.

-Bibliotecas em
todos os campi.
-Acervo de livros
atualizado e
periódicos
assinados. –
EMERALD, que
conta com 26
títulos da área, com
acesso à base desde
2014.
-Temos espaço,
falta melhorar o
aproveitamento do
mesmo.
-Continuamos com
necessidade de
investimento nos
laboratórios
técnicos.

- Sinalização dos espaços em Braille.
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- Sala da Direção no Primeiro Andar.
Ampliar os espaços de convivência
dos alunos

-Em 2017 a cantina foi reformada,
conforme solicitações anteriores,
com ampliação e melhora dos
serviços.

Mais conforto nos espaços de
cantina.

Sistema de gerenciamento
acadêmico

-Aquisição e implantação do sistema
acadêmico Galileu.

-Implantar o TOTVS já
adquirido pela mantenedora e
em processo de implantação.

-Fragilidade do
sistema acadêmico
para integração de
informações com
outros setores.

-Aquisição do
Galileu 2016
-Aquisição
institucional do
TOTVs que
Atenderá ao
gerenciamento de
informações.
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V - PROPOSTA DE CONTINUIDADE DE AUTOAVALIAÇÃO PARA O
PRÓXIMO CICLO AVALIATIVO
Atendendo à proposta de avaliação parcial e contínua, no ano de 2017 concluímos o
processo com a avaliação global. Daremos continuidade ao processo conforme está
sendo apresentado abaixo para os próximos anos.

Tabela 6 - Propostas para o próximo ciclo avaliativo:
OBJETIVOS

AÇÕES PREVISTAS

PDI avaliar e propor
mudanças necessárias

Apoiar às propostas do novo PDI para o quinquênio 2018-2022.

Reuniões: continuar
participando
ativamente dos
conselhos e colegiados

Conselho Superior, NDE, colegiados e verificar alterações e ajustes
dos PPCs dos cursos.

Expandir os cursos

Pós-graduação: estão previstos novos cursos a serem ofertados de:
Especialização em Engenharia Civil, Ambiental e Indústria 4.0.
Extensão: Arduíno Básico, Arduíno Avançado - Matlab básico para
Automação – Projetos de Sistema de Controle em Matlab –Lean
Manufacturing Industrial – e ANSYS (simulação), dar continuidade
a assistência à coordenação no aperfeiçoamento/atualização dos
cursos existentes.

Expandir a cultura de
autoavaliação

Dar continuidade ao movimento de sensibilização e apresentar os
resultados que a autoavaliação promove, levando-os a instâncias
superiores da mantenedora.
Continuar e aperfeiçoar a autoavaliação articulando-a à avaliação
de clima da mantenedora, à avaliação interna institucional
intitulada SGD, Sistema de Gestão de Desempenho/ao Plano de
metas Individual (PMI) do colaborador e, manter a especificidade
da autoavaliação da IES em resposta à preconizada pelo SINAES.

Ações sociais
Comunicação

Expandir e intensificar ações sociais na IES.
Aumentar a penetração da IES nos meios de comunicação. A
mantenedora possui meios de comunicação e inserção social
excelentes. Precisamos nos inserir mais em seus veículos, pois o
ensino superior tem pouca visibilidade.
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Pesquisa de clima da
FIRJAN

Avaliar e melhorar os
índices de satisfação
Propor um processo de
gestão

Autoavaliação anual

Sensibilização para
introduzir o e-learning
para gradativamente
implantar ensino à
distância.

Continuar com a iniciativa que ocorreu por meio de uma reunião
do RH quando foram utilizados os resultados da pesquisa de clima
para elaboração de planos de ação.
Melhorar e chegar a excelência nos índices de satisfação dos
docentes, discentes e técnicos administrativos que não se
apresentam excelentes.
Acompanhar a proposta de uma gestão participativa, estruturada
democraticamente, onde o corpo técnico-administrativo, docentes
e alunos devem integrar o processo formativo em sua plenitude,
acompanhando os resultados na execução das metas e propondo
mudanças em prol da excelência nos nossos serviços. Por gestão
participativa entendemos que a comunidade acadêmica e seus
atores devem interagir para assegurar novos espaços de
conhecimento e humanização, conjugando-os aos objetivos da
educação superior.
Apresentar, anualmente, ao MEC e ao conselho superior o relatório
das atividades da IES com suas potencialidades, fragilidades e
propostas de ações.
Aproveitar a “expertise” da mantenedora com EAD e continuar
capacitando os docentes e discentes (monitoria) conforme já
iniciado em 2017 com o uso do software “mangahigh”, utilizado
no curso introdutório de Cálculo. Utilização do Portal da
Unindústria SENAI EAD para cursos em EAD.
Iniciar a utilização dos 20% EAD considerando que os cursos
foram reconhecidos com e avaliados como de excelência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DA AUTOAVALIAÇÃO DE 2017 QUE ENCERRA
O PRESENTE CICLO AVALIATIVO
A avaliação realizada pela CPA de 2014 a 2017 que resultou da análise crítica das
particularidades da FSR e a elaboração e consolidação deste relatório tem como objetivo
a busca pela qualidade da FSR, assim como atendimento aos princípios regidos SINAES.
A cultura de autoavaliação, embora já estabelecida pela mantenedora, no modelo do
SINAES, na FSR vem sendo implantada lentamente. A Faculdade SENAI Rio tem realizado
a autoavaliação semestralmente com seus docentes e discentes se autoavaliando,
avaliando os cursos, infraestrutura, relações, comunicação, dentre outras, constatando
que o processo de autoavaliação vem subsidiando os processos de ensino aprendizagem,
na medida em que ao constatar fragilidades estas são utilizadas como instrumento de
gestão dando solução ou respostas às demandas de melhorias que surgem na IES.
Um ponto a ser ressaltado é o engajamento de todos os setores em direção à
autoconsciência dos pontos fortes e fracos, a compreensão dos problemas e as
potencialidades, um permanente diálogo por meio do conselho superior e colegiados dos
cursos, como base para decisões, alcance dos objetivos e da missão da FSR. A CPA e o
corpo diretivo precisam ampliar a discussão e participação das diversas esferas nas
decisões estratégicas da instituição, fomentando a reelaboração do PDI e, principalmente
naquelas que podem refletir diretamente em sua imagem e ação junto à sociedade.
Há também que se ressaltar a necessidade de maior sensibilização para o maior
engajamento da comunidade discente no processo de autoavaliação por meio da
divulgação das mudanças que a CPA promove.
A avaliação institucional faz parte das ações internas dos dois cursos, de modo que se
observa que há envolvimento das coordenações e dos docentes que avaliam
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constantemente suas ações em de sala de aula, porém, há ainda certa resistência por
parte dos discentes, que carecem de sensibilização. A visibilidade dos resultados obtidos
no processo de autoavaliação institucional são instrumentos de transformação
institucional utilizados para promover as melhorias contínuas a partir das demandadas.
É fato que a FSR evoluiu muito desde o seu credenciamento, ampliou a sede, ampliou seu
espaço físico, ampliou quadro docente, ampliou o número de docentes em tempo parcial,
instalou e melhorou os laboratórios de informática (compatíveis com as demandas dos
cursos), e está trabalhando na expansão e modernização dos laboratórios técnicos
especializados, enfim, tem evoluído em muitos aspectos. Além disso, percebe-se um
esforço contínuo no sentido de acompanhamento cuidadoso das práticas pedagógicas em
sala de aula, com o intuito de garantir a qualidade do ensino e seu alinhamento com a
missão institucional e com a metodologia SENAI.
A partir do relatório final, os membros da CPA e dirigentes da IES confirmam que a
autoavaliação tem grande valor para a instituição por proporcionar o seu
autoconhecimento e ensejar as melhorias dele advindas, por tudo isso o processo de
autoavaliação institucional se justifica.
A Comissão Própria de Avaliação da FSR considera que as ações realizadas até o presente
momento são pertinentes às propostas feitas pelo SINAES, uma vez que todas as etapas
descritas para a autoavaliação foram cumpridas, entretanto, ainda zela pela eficiência na
avaliação e planeja mudanças e melhoria nos processos e procedimentos para maior
integração entre a comunidade local, corpo docente, corpo discente, colaboradores e IES.

Rio de Janeiro, março de 2018
Maria Luisa Furlin Bampi
Presidente da CPA
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ANEXOS:
TABELA 07 – PALESTRAS

4

Palestra/evento
Abertura
VWCO na Industria 4.0 – Cenário e Tendências em Logística
O Líder-Coach e o Feedback como ferramenta de Inclusão e
Produtividade
Inteligência Artificial

5

Internet das Coisas: uma visão prática do conceito

6

Empresa Júnior

7

Projetos: visão geral e evolução

1
2
3

8
9
10
11

Projeto SIADE2 - Sistemas de Apoio ao Diagnóstico e Tratamento
de Doenças do Envelhecimento
As Soluções Eaton para Conjuntos de manobra e controle em baixa
tensão – Normais de Painéis TTA – Totalmente Testados e
Aprovados.
Arquitetura Coorporativa
Comportamento mecânico em altas temperaturas e vida
remanescente

12

Cloud Computing

13
14
15
16
17

22

Workshop na Planta de Gás
Visitação a Planta CIM
Workshop de Atmosferas Explosivas
Workshop de Prototipagem/Lego
Simulador de Lastro
Bodetronic: muito mais que uma equipe de robótica, um agente
transformador.
Uso de Simulação por Elementos Finitos para o desenvolvimento
de projetos de Engenharia
A Evolução da Indústria e sua Repercussão na Formação de
Engenheiros Técnicos
Perspectivas do Profissional: Tecnólogo em Processos
Metalúrgicos.
Normalização: Importância no cenário tecnológico e educacional.

23

Workshop: Hands-on - ANSYS Workbench Mechanical

24

Interoperabilidade e eficiência energética.

25

Industria 4.0

26

Comissionamento: O processo, a aplicação e os benefícios

27

A Certificação de Pessoas na Soldagem

18
19
20
21

28
29

A importância da realização de análises metalúrgica de falhas para
a indústria
Inovação nas operações da Nissan no Brasil

Palestrante /origem
Maurício Ogawa (Diretor da Faculdade SENAI Rio)
Ricardo Luiz (Supervisor de Planejamento Logístico, Operação e Transporte)
Jorge Pinheiro (Coaching e Gestão Estratégica de Pessoas, Universidade
Católica de Pelotas, UCPEL)
Ricardo Pires (Doutor, Docente da Faculdade SENAI Rio)
Eduardo Fritz (Especialista em Engenharia de Software, Bacharel em
Informática. Analista de Tecnologia da Informação na DATAPREV)
Pedro Cruz (Graduado em Publicidade e Propaganda, Comunicação Social.
Gerente de Projetos da Empresa Rio Eu amo Eu Cuido)
Bruno Cesar (MBA em Gestão de Negócios, Especialista em Gestão e
Gerenciamento de Projetos. Gerente de Divisão da DATAPREV)
Débora Muchaluat (Doutora em Informática, PUC-Rio. Professora da UFF)
Felipe Brandão (Engenherio de Automação - Empresa EATON)
Tales Azevedo (Engenheiro de Computação)
Matheus Campolina Mendes (Eng. de Materiais. Mestrado em Engenharia
Metalúrgica e de Materiais – Professor do CEFET-RJ)
Vinícius Buçard (Engenheiro Eletricista, Mestre em Ciências
Computacionais)
Robson Vieira de Lima (Instrutor I - IST A&S)
Roberto de Oliveira Lopes Filho (Instrutor Especializado - IST A&S)
Carlos Henrique da Silva Rocha (Instrutor Especializado II - IST A&S)
Felipe da Silva Peres Laranja (Instrutor II - IST A&S)
Ataíde Freitas (Instrutor Especializado II - IST A&S)
Tayana Moreira - (Engenheira de Controle e Automação CEFET; Bodetronic)
Maurício Rangel Pacheco, (Engenheiro Civil e Mestre em Engenharia,
Coordenador de Projetos da ESSS)
José Paulo Silveira (presidente da FBTS)
Luiz C. Paes (MBA em Gestão de Negócios, Tecnólogo em Processos
Metalúrgicos. Técnico Especialista na Subsea 7)
Mayara Kelly (ABNT, Sede - RJ)
Maurício Rangel Pacheco, (Engenheiro Civil e Mestre em Engenharia,
Coordenador de Projetos da ESSS)
Andre Censi (Gestor de Negócios na CCN Automação)
Carlos Carlim (Doutor em Ciência e Inteligência Artificial, Redes Neurais
Artificiais e Ciência de Dados. Coordenador Educacional na Faculdade SENAI
Rio, Diretor e Cofundador da ARES Virtual Reality)
Fábio Neves (Empresa Anthares)
Carlos Reis Vilhena (Engenheiro Mecânico e Mestre em Engenharia e
Ciência dos Materiais)
Carlos Henrique Menezes Fontes (Mestre em ciência dos materiais e
metalurgia, Especialista em Engenharia de Soldagem; Engenheiro Mecânico)
Pablo Coelho (Analista de Negócios)
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ANEXO 08 –TABELA 08 - CAPACITAÇÕES EXTERNAS AOS DOCENTES

CAPACITAÇÕES EXTERNAS
CURSO

Instituição

Carga Horária

Período de
realização

Análise Eletromagnética de Produtos
Eletromecânicos Utilizando o Ansys Maxwell 2D
e 3D

iESSS

24 horas

24 a 26 de maio de
2017

Docentes capacitados
Amanda
Augusto
Fábio
Luiz Gustavo
Monique

Introdução à Simulação Estrutural – Teoria de
Elementos Finitos e Aplicações com ANSYS
Mechanical

iESSS

40 horas

24/07 a
28/07/2017

Alessandro
Amanda
Carlos Garofalo
Fábio
Fernando
Lídia Agata
Jorge
Luiz Gustavo
Monique

Princípios de Seleção de Materiais

Universidade
Petrobrás

32 horas

14, 20 e 28 de
Junho de 2017 e 03
de Julho de 2017

Amanda
Carlos Garofalo
Lídia
Monique

Treinamento do Censo da Educação Superior
2016

INEP/MEC

8 horas

fev/2017

Liana
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TABELA 09 - PAT – PROGRAMA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES

EVENTO

DATA DO
EVENTO

Semana Literária

01/03/2017

Dia Internacional da Mulher

08/03/2017

Inclusão no Mercado de Trabalho

27/04/2017

Gerenciamento de Projetos com PDCA

10/05/2017

Ouça o seu coração

04/08/2017

Encontro com o Autor

11/10/2017

Workshop: Mercado de Trabalho e
Empregabilidade

07/11/2017

Workshop: Planejamento de Carreira e Plano
de Desenvolvimento Individual

07/11/2017

APRESENTAÇÃO DO EVENTO
Alunos e colaboradores escolheram frases que estavam em exposição no espaço
interno da biblioteca e realizaram a leitura das mesmas.
Uma tarde de encontros, chá, dinâmicas, palestra sobre Nutrição com a Patrícia
Pimentel, nutricionista do SESI e dicas de beleza com a consultora da Mary Kay
Patrícia Barboza.
Mesa Redonda intitulada “Inclusão no Mercado de Trabalho” com colaboradores
Luiz Arlindo dos Reis (IST Solda), Ivano Costa (SESI Jacarepaguá) e João Bulhões
(GEB SESI/Sede), mediados por Suzana Amaral (PSAI SENAI/Sede)
Palestra “Gerenciamento de Projetos com PDCA”, ministrada por Guilherme
Calôba que é engenheiro de produção, formado pela UFRJ, Mestre e Doutor pela
Coppe/UFRJ.
Palestra em Comemoração ao Dia Nacional da Saúde, com a Enfermeira do
Trabalho e colaboradora do SESI Tijuca, Sylvia Regina
Palestra com a participação de Janda Montenegro, autora dos livros "Antes do
174“, "O incrível mundo do senhor da chuva“, “Três dias para sempre”, “Por
enquanto adeus” e “Não é só por vinte contos”.
Palestra com a Psicóloga, Pedagoga e Fundadora da Lucchese Carreiras, Ana
Beatriz, que abordou sobre competências, posturas e atitudes importantes e
necessárias para a participação em processos seletivos, busca de vagas e/ou
inserção no mercado de trabalho
Palestra com a Analista de RH e psicóloga Ana Lessa sobre o momento atual de
cada participante em diversas áreas da vida, com o foco na carreira,
proporcionando trocas de experiências, identificação de competências, visões e
estratégias que os auxiliem na elaboração de seus planos de desenvolvimento
pessoal e profissional
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TABELA 10 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E PUBLICAÇÕES DOS DOCENTES

EVENTO/REVISTA
The Minerals, Metals & Materials Society
(TMS): Annual Meeting and Exhibition
The Minerals, Metals & Materials Society
(TMS): Annual Meeting and Exhibition
The Minerals, Metals & Materials Society
(TMS): Annual Meeting and Exhibition
CRIABRASILIS- II Congresso Internacional de
Criatividade e Inovação
CRIABRASILIS- II Congresso Internacional de
Criatividade e Inovação
IX Seminário Internacional as Redes e as
Tecnologias: Educação e Democracia –
aprender ensinar para um mundo plural e
igualitário
2a Escola do Programa de Pós-Graduação em
Física da UERJ

PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS/ARTIGOS PUBLICADOS
DATA/PERÍODO
DE REALIZAÇÃO
Curaua Non-Woven Fabric Composite for Ceramic
26/02/2017 –
Multilayered Armors: A Lightweight, Natural and Low Cost
02/03/2017
Alternative for KevlarTM
Izod Impact Tests in Polyester Matrix Composites
26/02/2017 –
Reinforced with Jute Fabric
02/03/2017
Tensile and Impact Properties of Two Fiber Configurations
26/02/2017 –
for Curaua Reinforced Composites
02/03/2017
Criatividade e jogo sociodramático: uma releitura sob a
27, 29/06/2017
ótica da técnica
Minicurso Propriedade Intelectual para empreendedorismo
27, 29/06/2017
e startups
TÍTULO DO TRABALHO

Foluke S. de Assis, Artur C. Pereira, Fábio O. Braga and Sergio N.
Monteiro
Fábio de Oliveira Braga, Noan Tonini Simonassi, Augusto Corrêa
Cabral, Sérgio Neves Monteiro and Foluke Salgado de Assis
BAMPI, Maria Luisa Furlin, MERURER, Quetlin Nicole
BAMPI, Maria Luisa Furlin, MERURER, Quetlin Nicole

05 a 08/06/207

BAMPI, Maria Luisa Furlin, SCHINDHELMAN, Virginia

Introdução à Teoria de Campos/Técnicas de Monte Carlo e
Fenomenologia

14 e 25/08/2017

Luiz Gustavo Cardoso Maria

Estudo da microestrutura de uma liga de alumínio 5052 H34
utilizada em blindagem multicamada

02/10/2017 –
06/10/2017

ABM Week 2017

Avaliação balística de compósitos Epóxi-Rami e Epóxiaramida utilizados em blindagens cerâmicas multicamada

02/10/2017 –
06/10/2017

ABM Week 2017

Análise de falha em tubulação de aço inoxidável super
duplex UNS S32750 para captação e tratamento de água
oceânica

02/10/2017 –
06/10/2017

ABM Week 2017

Desempenho balístico de uma blindagem cerâmica
multicamada com modificação na geometria de impacto

02/10/2017 –
06/10/2017

ABM Week 2017

Avaliação da velocidade de resfriamento sobre a
microestrutura e resistência a corrosão de um aço duplex

02/10/2017 –
06/10/2017

ABM Week 2017

Efeito de diferentes processos de soldagem sobre a
microestrutura do aço API X52

02/10/2017 –
06/10/2017

XI Colóquio Técnico-Científico e III Encontro
de Extensão do UniFOA

Fábio de Oliveira Braga, Augusto Corrêa Cabral, Édio Pereira
Lima Jr., Sergio Neves Monteiro and Foluke Salgado de Assis

Conceitos e preconceitos: os múltiplos sentidos do desenho
no cotidiano escolar

ABM Week 2017

XI Colóquio Técnico-Científico e III Encontro
de Extensão do UniFOA
XI Colóquio Técnico-Científico e III Encontro
de Extensão do UniFOA

AUTORES

Caracterização de uma liga nanoestruturada à base de Mg
para uso como armazenador de hidrogênio
Sistemas anticolisão entre escavadeiras e colaboradores na
construção civil
Automação Aplicada à Gestão De Processos De Produção
Em Empresas De Pequeno Porte Que Utilizam O Conceito
Lean Manufacturing

24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017

Thales Moreira de Azevedo, Wesley Soares Braga, Ana Alice
Gomes Lavatori, Leandro Guimarães de Oliveira, Fábio de
Oliveira Braga, Pedro Lameirão, Monique Osório Talarico da
Conceição, Sergio Neves Monteiro
Fábio de Oliveira Braga, Thiago Lara Milanezi, Sergio Neves
Monteiro, Luis Henrique Leme Louro, Alaelson Vieira Gomes,
Édio Pereira Lima Jr
Kleber da Silva Pazeto, Leonardo Carpintero, Fábio de Oliveira
Braga, Lidia Ágata de Sena, Monique Osório Talarico da
Conceição Sergio Neves Monteiro
Fábio de Oliveira Braga, Fernanda Santos da Luz, Sergio Neves
Monteiro, Luis Henrique Leme Louro, Alaelson Vieira Gomes,
Édio Pereira Lima Jr.
Maurício dos Santos Vasconcelos, Rômulo Mendes de Barros,
Gabrielle Laut Lopes Marinho, Monique Osório Talarico da
Conceição, Mônica Silva Araújo Freire, Wilma Clemente de Lima
Pinto, Ana Isabel de Cavalho Santana
Rômulo Mendes de Barros, Maurício dos Santos Vasconcellos,
Monique Osório Talarico da Conceição, Leonardo Bruno da
Fonseca, Wilma Clemente de Lima Pinto, Ana Isabel de Carvalho
Santana
OLIVEIRA, M. A.; GAMA, M. F. D.; SILVA, B. C.; LINS, J. F. C;
RONCONI,C.M.; CONCEIÇÃO, M. O. T.
Luis Fernandes Junior, Gabriel Silva - Amanda do Carmo Silva;
Sérgio Luiz Fernandes.
Caique Garbim, Reginaldo Batista Junior - Sérgio Luiz Fernandes;
Amanda do Carmo Silva

24,25 e 26 de
Outubro

Jeronimo L. P. Santos - Carlos Fernando Carlim Pinto

Educação sexualidade e gênero nos currículos formativos de
educare(a)s infantis

22 a 23/11/2017

BAMPI, Maria Luisa Furlin, SCHINDHELMAN, Virginia

Inclusão na educação infantil: potencialidades e resistência

22 a 24/11/2017

BAMPI, Maria Luisa Furlin, SCHINDHELMAN, Virginia

2017-2018 CASS Student Design Competition

Explorer robot for exhaust rood ducts in industrial kitchens

30/11/2017

Journal of Materials Research and
Technology, Vol. 6, n. 4, p. 323-328

Performance of natural curaua fiber-reinforced polyester
composites under 7.62 mm bullet impact as a stand-alone
ballistic armor

Rio Pipeline Conference & Exhibition
XI Seminário Nacional de Formação dos
Profissionais da Educação Planos de
Educação, Diretrizes e Bases Curriculares:
Impactos na formação dos Professores do
Brasil UERJ – ANFOPE - Associação Nacional pela
Formação de Profissionais na Educação
III SIDE - 1-Universidade Federal de Juiz de
Fora – Núcleo de estudos e pesquisa sobre
educação e diversidade.

OID – Optical Interface Detector

Tiago Barcelos, Mauricio Mauro, Natália Alcantara, Sérgio Luiz
Fernandes e Amanda do Carmo
Fábio de Oliveira Braga, Lucas Tedesco Bolzan, Édio Pereira Lima
Jr., Sergio Neves Monteiro
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Journal of Materials Research and
Technology, Vol. 6, n. 4, p. 317-322

High energy ballistic and fracture comparison between
multilayered armor systems using non-woven curaua fabric
composites and aramid laminates
Weibull analysis of the tensile strength dependence with
fiber diameter of giant bamboo

Journal of Materials Research and
Technology, Vol. 6, n. 4, p. 385-389

Strengthening of stainless steel weldment by high
temperature precipitation

Journal of Materials Research and
Technology, Vol. 6, n. 4, p. 312-316

Charpy impact tenacity of epoxy matrix composites
reinforced with aligned jute fibers

Materials Research, Online

Creep Parameters and Dislocation Substructure in AISI 316
Austenitic Stainless Steel From 600ºC to 800ºC

Materials Research, Vol. 20, n. 6, p. 15791592

Martensitic Transformation Under Compression of a Plasma
Processed Polycrystalline Shape Memory CuAlNi Alloy

Materials Science Forum, Vol. 899, p. 329334

The Role of Sintered Al2O3-Nb2O5 Front Plate on the
BallisticPerformance of Multilayered Armors

Journal of Materials Research and
Technology, Vol. 6, n. 4, p. 417-422

Fábio de Oliveira Braga, Lucas Tedesco Bolzan, Fernanda Santos
da Luz, Pedro Henrique Lameirão Machado Lopes, Édio Pereira
Lima Jr., Sergio Neves Monteiro
Sergio Neves Monteiro, Frederico Muylaert Margem, Fábio de
Oliveira Braga, Fernanda Santos da Luza, Noan Tonini Simonassi
Sergio Neves Monteiro, Lucio Fabio Cassiano Nascimento, Édio
Pereira Lima Jr., Fernanda Santos da Luz, Eduardo Sousa Lima,
Fábio de Oliveira Braga
Artur Camposo Pereira, Sergio Neves Monteiro, Foluke Salgado
de Assis, Frederico Muylaert Margemb, Fernanda Santos da Luz,
Fábio de Oliveira Braga
Sergio Neves Monteiro, Fernanda Santos da Luz, Wagner
Anacleto Pinheiro, Luiz Paulo Mendonça Brandão, Fábio de
Oliveira Braga, Foluke Salgado de Assis
Fábio de Oliveira Braga, Anatoliy Nikolaevich Matlakhov,
Lioudmila Aleksandrovna Matlakhova, Sergio Neves Monteiro,
Carlos José de Araújo
Sergio Neves Monteiro, André Ben-Hur da Silva Figueiredo,
Eduardo Sousa Lima, Ricardo Weber Pondé, Luis Henrique Leme
Louro, Marco Aurélio de Jesus Matos, Lucio Fabio Cassiano
Nascimento, Fabio de Oliveira Braga

103

