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1 INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO
A (CPA) foi criada pelo Conselho de Desenvolvimento Institucional da FTSG, pela
portaria nº 07/2011 de 10 de fevereiro de 2011. Desde a sua implantação, a CPA tem por
objetivo contribuir para a melhoria da qualidade do ensino na instituição. Desta forma, os
resultados das avaliações têm sido utilizados como informações para o planejamento e gestão
da IES, bem como os investimentos da organização de forma geral.
Com o objetivo de atender as orientações gerais da Lei do SINAES, a CPA da FTSG
está composta por um coordenador, dois representantes do corpo técnico administrativo
indicados pela Direção Administrativa, dois representantes do corpo docente eleitos pelos
pares, dois representantes discente indicados por seus pares, e dois representantes da Sociedade
Civil organizada convidados pela Direção da IES.

1.2. PERÍODO DE MANDATO DA CPA: 2019/2020
Conforme Art. 5º do Regulamento da Comissão Própria de Avaliação da FTSG, os
membros que compõem a CPA cumprem mandato de dois anos.

1.3. ATO DE DESIGNAÇÃO DA CPA:
Portaria nº 02/2019 de 11 de março de 2019.

2.1 BREVE HISTÓRICO
Desde 2011, a CPA vem buscando sensibilizar alunos, professores e funcionários sobre
a importância da auto avaliação para a qualidade do ensino e melhoramento da Instituição.
Tanto as Coordenações dos Cursos, como a Coordenação de Ensino e o Diretor da Instituição
têm utilizado os resultados da CPA como ferramenta de gestão, partindo do princípio de que a
qualidade pode ser alcançada quando se busca a melhoria dos serviços oferecidos. E, para isso,
se faz necessário ouvir os principais envolvidos neste processo avaliativo e contínuo do ensinoaprendizagem.
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Quadro 1 - Número da Instituição.
Quantidade
Acadêmicos
Professores
Funcionários
Fonte: Recursos humanos institucional.

2018
472
24
14

O presente documento apresenta um panorama dos resultados do processo de Avaliação
Institucional e sugere melhorias para os dirigentes da Faculdade de Tecnologia da Serra Gaúcha
– Bento Gonçalves - FTSG.

Quadro 2 - Cursos de graduação e tecnólogos autorizados/oferecidos na modalidade presencial
na FTSG.
CURSO

Autorização

Portaria de Reconhecimento

Administração

Portaria Ministerial nº 621
de 04/09/2015
Portaria Ministerial nº 223
de 03/12/2010

Portaria Ministerial nº 432 de
29/07/2014

Análise e
Desenvolvimento
de Sistemas
Arquitetura e
Urbanismo
Ciências
Contábeis
Construção de
Edifícios
Design de
Interiores
Engenharia Civil
Engenharia
Mecânica
Gestão Comercial
Gestão da
Qualidade
Gestão de
Recursos
Humanos
Gestão Financeira
Logística
Psicologia
Processos
Gerenciais
Segurança da
Informação

Portaria de Renovação de
Reconhecimento

Portaria Ministerial nº 254
de 12/04/2018
Portaria Ministral nº 311 de
15/07/2016
Portaria Ministerial nº 219
de 03/12/2010
Portaria Ministerial nº 220 Portaria Ministerial nº 1188 de
de 03/12/2010
24/11/2017
Portaria Ministerial nº 14 de
08/01/2018
Portaria Ministerial nº 1251
de 07/12/2017
Portaria Ministerial nº 461
de 08/09/2016
Portaria Ministerial nº 343 Portaria Ministerial nº 857 de
de 29/05/2014
04/08/2017
Portaria Ministerial nº 311
de 15/07/2016
Portaria Ministerial nº 222
de 03/12/2010
Portaria Ministerial nº 343
de 29/05/2013
Portaria Ministerial nº 463
de 09/09/2016
Portaria Ministerial nº 874
de 14/12/2018
Portaria Ministerial nº 221
de 03/12/2010

Fonte: Sistema e-MEC.

Portaria Ministerial nº 604 de
19/11/2013
Portaria Ministerial nº 651 de
29/06/2017

Portaria Ministerial nº 576 de
02/10/2014

Portaria Ministerial nº 697 de
17/11/2014
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2 METODOLOGIA

Em relação ao processo de auto avaliação, nomeado AVALIE, impõe à CPA a revisão
do instrumento e procedimentos avaliativos. A composição do instrumento de avaliação está
estruturado com perguntas sobre os eixos de “Políticas Acadêmicas” e “Infraestrutura Física”,
divididas em dois grupos, discentes e docentes. As alternativas apresentam um caráter
quantitativo em termos de frequência de respostas nas opções “Concordo Totalmente”,
“Concordo”, “Não Concordo nem Discordo”, “Discordo”, “Discordo Totalmente” e “Não Sei”;
assim como foram mantidos os campos abertos “sugestões” para manifestação dos respondentes
(discentes e docentes). Para cada alternativa foi atribuída uma nota, respectivamente 5, 4, 3, 2
e 1, restando a última opção sem valor correspondente.
O público apto a responder é aquele com a matrícula ativa, no caso dos discentes, e
docentes com contrato em curso. O convite para participar da auto avaliação ocorre por meio
de e-mail, de chamadas em outras mídias internas da IES e de cartazes afixados. Quando
iniciada a avaliação, qualquer acesso ao portal da FTSG exibe um convite em que os membros
da FTSG podem optar por iniciar a avaliação.
O relatório está dividido em duas partes, a primeira com os dados gerais da instituição
e a segunda com os dados de cada curso. Observando a consecução da missão e dos objetivos
da FTSG e as ações propostas no relatório de auto avaliação, o desenvolvimento da coleta de
dados inicia-se sempre no primeiro semestre de cada ano. A coleta de dados pode ser resumida
na figura a seguir:
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ETAPAS DA PESQUISA
Documentos Institucionais
ENADE

Pesquisa Documental

Relatórios de Visitas Externas

AVALIE
Pesquisa Quantitativa e Qualitativa

Pesquisa com Egressos
Pesquisa de Clima

Entrevista aos coordenadores e gestores
Pesquisa Qualitativa
Reuniões de coordenação

RELATO INSTITUCIONAL PARCIAL 2018.
Etapas da pesquisa
Fonte: CPA.
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ATUAÇÃO DA CPA

No que tange o AVALIE a metodologia empregada caracteriza-se pela coleta dos dados
quantitativos pelas notas atribuídas a cada indicador, por cada participante, gerando os gráficos
comparativos que demonstram a evolução dos setores e práticas institucionais. A segunda
estratégia analisa os relatos dos respondentes, contribuindo para a análise qualitativa e
percepção dos elementos não contemplados no questionário objetivo. As duas situações são
observadas no mesmo instrumento de avaliação aplicado digitalmente, disponível no Portal
Acadêmico, possível somente com o número de matrícula de estudantes e professores.
Vale salientar que a construção do relatório da avaliação respeita as duas etapas
principais:
1. Auto Avaliação – CPA
2. Avaliação Externa – INEP


ACG – Avaliação dos Cursos de Graduação.



ENADE - Exame Nacional de Avaliação de Desempenho dos Estudantes.



Relatórios de Credenciamento e Recredenciamento.
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3 DESENVOLVIMENTO

ANÁLISE DOS EIXOS/DIMENSÕES
3.1 EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Dimensão 8

Planejamento e Avaliação

O planejamento da coleta iniciou em fevereiro com a confecção pela CPA do Relato
Institucional Trienal 2015, 2016 e 2017. Quanto a avaliação, no ano de 2018 ocorreram dois
processos de avaliação institucional: o AVALIE, no primeiro semestre, e a AVALIAÇÃO DE
CLIMA ORGANIZACIONAL, no segundo semestre.

A) AVALIE
Os resultados das avaliações demonstraram as melhorias nas atividades da IES e a
satisfação dos alunos e professores quanto aos serviços prestados conforme descrito item 5
neste relatório. A sensibilização da comunidade acadêmica está mais transparente acerca do
processo de auto avaliação, principalmente, através dos resultados obtidos pós-avaliação. O
Corpo docente e os funcionários técnico-administrativos estão comprometidos com a
Instituição. A gestão da Instituição está voltada a uma gestão democrática e descentralizada,
garantindo com isto a autonomia aos coordenadores e colegiados da FTSG.
Ao considerar as 10 dimensões contidas na Lei SINAES nº 10.861, de 14 de abril de
2004, alguns resultados já foram obtidos e incorporados no planejamento da gestão acadêmicoadministrativa da FTSG.
A Comissão Própria de Avaliação da FTSG responsabiliza-se pelas informações
coletadas na Avaliação Institucional, analisando-as e identificando assim as fragilidades e
potencialidades, estabelecendo estratégias para os trabalhos futuros, bem como promovendo
uma reflexão em todos os níveis da IES, objetivando a melhoria da qualidade do ensino e
serviços prestados pela mesma.
Dimensões da Lei SINAES nº 10.861, de 14 de abril de 2004, de acordo com o artigo
3º.
Art. 3o A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo identificar
o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas,
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projetos e setores, considerando as diferentes dimensões institucionais, dentre elas
obrigatoriamente as seguintes:
I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional;
II – a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas
formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção
acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades;
III – a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se
refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social,
à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio
cultural;
IV – a comunicação com a sociedade;
V – as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnicoadministrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de
trabalho;
VI – organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a
mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos
decisórios;
VII – infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos
de informação e comunicação;
VIII – planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da
auto avaliação institucional;
IX – políticas de atendimento aos estudantes;
X – sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos
compromissos na oferta da educação superior.
O presente relatório tem por objetivo apresentar a descrição das atividades realizadas
pela Comissão Própria de Avaliação, no ano de 2018, ano que inicia o triênio (2018-2020). A
Avaliação institucional 2018 foi realizada em dois momentos diferentes, uma vez em cada
semestre letivo.
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Os dados Quantitativos estão contemplados no quadro a seguir.
Quadro 3 - Dados e resultados gerais
Período
De 22 de maio a 24 de junho de 2018
470 alunos
População
Amostra
261 respondentes
Participação
55,53%
Cursos
10 (3 Bacharel e 7 Superior de Tecnologia)
População
22 Professores
Amostra
16 respondentes
Participação
72,72 %
Disciplinas
36
Avaliação Institucional
Alunos avaliando a instituição.
Nota: 7,7
Satisfação dos alunos com a IES.
Nota: 8,3
Professores avaliando a Infraestrutura:
Nota 8,5
Professores avaliando a Direção:
Nota 8,3

Fonte: CPA 2018.

A Auto avaliação Institucional I foi realizada no primeiro semestre letivo, e transcorreu
entre os dias 22 de maio a 24 de junho do referido ano. Participaram da mesma avaliação os
professores e os alunos. O corpo técnico e administrativo não participou deste processo.
No período em questão a comunidade acadêmica estava assim distribuída: 09
profissionais técnico-administrativos, 470 discentes e 22 docentes distribuídos em 36 turmas.
A comunicação junto à comunidade acadêmica, quanto ao período para a resposta ao
questionário, foi realizada de duas maneiras: através de material exposto nos quadros murais da
IES e comunicação direta aos alunos e professores em todas as salas de aula.
Para a presente avaliação, a IES, optou por adotar o mesmo o questionário aplicado à
comunidade acadêmica nas edições dos anos anteriores, direcionando-o para as dimensões II e
VII do artigo 3º da lei do SINAES. A comunidade acadêmica respondeu ao questionário
eletrônico através do portal da IES. O corpo técnico e administrativo não participou desta auto
avaliação.
O material utilizado para a divulgação e conscientização quanto à importância da
participação no processo de auto avaliação está apresentado na figura 1 a seguir.

Figura I: Material de divulgação e sensibilização acadêmica Avaliação I
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Figura 1 - Cartaz de chamada para realização do AVALIE 2018.
Fonte: Site FTSG.

O pessoal técnico administrativo participou somente da pesquisa de clima institucional
no semestre 2018/2 respondendo o questionário em meio eletrônico, sendo que naquele período
a IES contava com quatorze (14) colaboradores e destes, onze (11) responderam ao
questionário.
I)

Instrumento da Avaliação Discente
Os discentes responderam a um questionário com os alunos avaliando a Instituição em

sua infraestrutura.
Os questionários contemplavam perguntas fechadas (objetivas) com opções e respostas
(5 - Muito Bom,

4 - Bom,

3 - Regular, 2 - Suficiente, 1 - Insuficiente, 0 - Não Sei)

com espaço para considerações (discursivas). Os dados coletados foram tabulados pelo próprio
sistema.
Abaixo seguem as questões solicitadas aos alunos:
 Como você avalia a estrutura e (espaço físico) da cantina na FTSG?
 Como você avalia a estrutura física da Biblioteca no atendimento das necessidades dos
estudantes e nas demandas gerais da FTSG?
 Como você avalia a estrutura física dos Laboratórios de Informática da FTSG?
 Como você avalia a Organização e a Limpeza nas dependências internas da FTSG?
 Como você avalia as salas de aula (cadeiras, carteiras e eletrônicos) na FTSG?
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 Como você avalia os serviços da Cantina na FTSG?
 Como você avalia os serviços da segurança na FTSG?

No período da coleta de dados, a instituição contava com 470 alunos matriculados.
Destes, 261 responderam ao questionário resultando um percentual de 55,53 % de avaliações
realizadas. Os alunos atribuíram a IES a nota (Média: 7,38) e Média corrigida: 7,73 no quesito
infraestrutura. Já na questão de satisfação dos estudantes a média final foi de 8,3.
As fragilidades apontadas pelos alunos foram divididas em Oportunidades de melhorias
em relação à Infraestrutura estão apresentadas no Quadro 4.

Quadro 4 - Oportunidades de melhorias Infraestrutura:
Pontuações dos Alunos: Oportunidades de Melhorias
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

Salas de aula com classes ao invés de cadeiras com apoio para o braço.
Cantina: variedade e preços.
Aumentar a quantidade de tomadas nas salas de aula.
Estacionamento para os alunos.
Ar condicionado nas salas de aula.
Melhorias nos banheiros (aumento da quantidade disponível).
APS – Atividade Prática Supervisionada.
Segurança ao redor da instituição.
Atendimento local para disciplinas EAD.
Aumento do acervo da biblioteca.
Aumento de computadores disponíveis aos alunos.
Laboratório de informática: aumento da quantidade e melhoria da infraestrutura.
Melhorias na internet wi-fi
Aumento no quantidade de professores, para que não tenham turmas com mais do que um determinado número de alunos.
Site da instituição e Portal do Aluno.

As considerações dos acadêmicos foram lidas, transcritas, analisadas e foram discutidas
para uma possível viabilidade de atendimento.

II)

Devolutiva ao corpo discente
A devolutiva dos resultados da autoavaliação à comunidade acadêmica, especificamente

aos alunos, deu-se através de cartazes com gráficos no quadro mural no hall de entrada da FTSG
e no quadro de avisos em todas as salas de aula e demais dependências da IES. A devolutiva
geral será na primeira semana de aula do segundo semestre – em reunião de boas-vindas ao
semestre 2018/2 para alunos e professores.

14

III) Avaliação do Corpo Docente
Os professores participaram do processo avaliando a disciplina, respondendo a cinco
questões conforme segue.

IV)

Os professores avaliando a disciplina.

 Como você avalia a contribuição desta disciplina para a formação pessoal e profissional os
estudantes nesta disciplina?
 Como você avalia a sua contribuição no processo de aprendizagem dos estudantes no que se
refere a Atividade Prática Supervisionada - APS?
 Como você avalia a sua relação com os estudantes nesta disciplina?
 Como você avalia o seu comprometimento como a aprendizagem dos estudantes e seu
compromisso com a motivação dos estudos nesta disciplina?
 Como você avalia o seu comprometimento no que se refere a atualização das atividades de
aula, notas, frequências etc. pelo portal, (EDOOC) como canal de comunicação entre
professor e aluno, nesta disciplina?

A seguir o quadro 5 mostra a nota – média – de cada curso na avaliação dos docentes.

Quadro 5 - Docente avaliando a disciplina (média por curso)
Avaliação da disciplina – Por curso
Administração
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Ciências Contábeis
Design de Interiores
Gestão Comercial
Gestão da Qualidade
Gestão de Recursos Humanos
Gestão Financeira
Psicologia
Segurança da Informação

Media Corrigida (por curso)
9,6
9,4
8,4
8,6
10,0
9,2
9,2
8,6
9,0
8,8

Fonte: CPA 2018

As notas dos cursos atribuídos pelos professores foram lidas, transcritas, analisadas e
serão discutidas para análise e comparação e monitoramento.

V)

Os professores avaliando a Direção.
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Os professores avaliaram a direção respondendo a um questionário com seis perguntas,
conforme apresentado a seguir.
 Como você avalia o incentivo da direção para a participação em atividades de
responsabilidade social, congressos acadêmicos, eventos, simpósios, etc?
 Como você avalia o incentivo da direção para a participação em atividades institucionais?
 Como você avalia o incentivo da direção para realização de qualificação docente?
 Como você avalia o incentivo da direção para realizar ações de alinhamento entre a gestão
e as práticas pedagógicas do curso?
 Como você avalia o modelo de gestão da direção no que se refere à descentralização das
tomadas de decisões?
 Como você avalia o modelo de gestão da direção no que se refere à proximidade no
atendimento das demandas dos professores?
As respostas mostram que o percentual de avaliações realizadas foi de 72,72%.
A pontuação média foi de 8,23 e a pontuação média corrigida foi de 8,30. Como
considerações, os professores sugeriram:
“Falta de carga horária adequada para algumas atividades serem executadas, visto
que a maioria do corpo docente tem outra atividade profissional e muitas vezes os horários são
incompatíveis, o que restringe a possibilidade maior de participação docente”.
“Promover uma capacitação aos docentes para disseminar o modelo de aprendizagem
por projetos e a estratégia da instituição quanto a esta prática em suas disciplinas.”
“Maior incentivo para qualificação docente externa, sobretudo participação em
congressos e incentivos a publicações”.

VI) Os professores avaliando a Instituição.
Os professores avaliaram a IES respondendo a um questionário com onze perguntas,
apresentadas a seguir:
 Como você avalia a comunicação da FTSG com a sociedade?
 Como você avalia a comunicação interna na FTSG no que se refere às necessidades das
rotinas organizacionais?
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 Como você avalia as políticas da FTSG para a extensão (cursos, oficinas, projetos entre
outros)?
 Como você avalia os serviços da secretaria acadêmica no atendimento das demandas dos
estudantes da FTSG?
 Como você avalia a integração entre os diversos setores da organização administrativa da
FTSG?
 Como você avalia os serviços do setor de Central de Relacionamento no atendimento das
necessidades dos estudantes e nas demandas gerais da FTSG?
 Como você avalia o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da FTSG no que se refere à sua
formação continuada?
 Como você avalia os serviços do setor de tecnologia de informações no atendimento das
necessidades dos estudantes e nas demandas gerais da FTSG?
 Como você avalia a contribuição da coordenação de ensino no atendimento das necessidades
dos estudantes da FTSG?
 Como você avalia a atuação do Núcleo de Atendimento e Valorização do Estudante
Acadêmico (NAVE) no atendimento das demandas dos estudantes da FTSG?
 Como você avalia os serviços do setor Financeiro no atendimento das necessidades dos
estudantes e nas demandas gerais da FTSG?
As respostas mostram o percentual de avaliações realizadas de 72,72%.
A pontuação média foi de 7,85 e a pontuação média corrigida de 8,00.

Como

considerações, os professores sugeriram que:
“Realização de mais oficinas, orientações e/ou retomar a disciplina de Metodologia de
Pesquisa.”
“Já trabalhávamos de modo tímido projetos, mas esse semestre com apoio da direção,
coordenações comitê de projetos estamos registrando e ampliando isso esta sendo animador e
desafiador, por acreditar que o docente deve promover situações de ensino quais buscam a
soluções de problemas vejo isso com grande entusiasmo.”
“Quanto a infraestrutura destaco a necessidade de maior número de pontos de energia
elétrica nas salas de aula, bem como um reforço na disponibilidade de internet.”
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VII) Devolutiva ao corpo docente.
Os resultados das avaliações de cada curso forma entregues pelo coordenador da CPA
a cada coordenador de curso. Os professores receberam, individualmente, os resultados da auto
avaliação do próprio coordenador do curso.

VIII) MELHORIAS REALIZADAS NA IES
A FTSG está instalada no endereço (Rua Treze de Maio nº 1130) desde o dia 06 de
março de dois mil e dezessete. A auto avaliação I (2018/1) foi a terceira realizada nas atuais
instalações.
Os resultados obtidos nas avaliações realizadas pela CPA foram amplamente divulgados
e, após solicitações e reivindicações junto à gestão institucional, significativas melhorias
acadêmico-administrativas ocorreram na IES, tais como: Foram realizadas manutenções e
instalados de mais cabos de rede e tomadas para notebooks nas salas de aula e a substituição
dos que apresentavam deficiência. Constante qualificação de professores e acompanhamento
dos mesmos pela direção da IES – Capacitação docente com a participação da Pesquisadora
Institucional. Revisão e atualização dos PPCs dos cursos em andamento. Treinamento e
capacitação docente quanto a prática da Metodologia Ativa nos processos de Ensino e
Aprendizagem. Solicitação de novos Cursos de Pós-graduação e extensão. Mudança na
Metodologia da APS – reestruturação do corpo técnico administrativo, espelhos nos banheiros,
e investimento e softwares específicos para os cursos.
Cabe ressaltar que todos os investimentos estão de acordo com a previsão econômica da
Instituição.
Percebe-se grande melhoria no processo de gestão da IES. A participação do corpo
docente e discente está sendo efetiva, inclusive trazendo sugestões para as atividades
acadêmicas mesmo que periódicas.
A comunicação com a sociedade (externa) está sido ampliada através das mídias sociais
e de convênios com empresas locais e regionais, cujos convênios foram selados, ou seja, a
FTSG está com o contato bem como mantém um bom relacionamento. As empresas
conveniadas estão descritas a seguir:
Bertolini S.A; Bortolini Industria de Moveis; Cadmax; CNA Idiomas; Colégio Mutirão;
Dalmóbile; Ditália Móveis; Ditrento Postos e Logística; Geremia Redutores; Giordani Turismo

18

/ Santo Antônio; Infoserv; Isabela; Lojas Colombo; Lupatech; Mesal / Etol Máquinas;
Microinox Fundição de Precisão e Usinagem; Miolo Winegroup S.A; Projepack; Promob;
Rinaldi; Sindilojas; Soprano; Hospital Tacchini;Telasul S/A; Tibre; Todeschinitondo S/A;
Transportes Translovato; Unicasa; Vinícola Aurora; Vinícola Salton S.A.
A FTSG possui um espaço físico (quadros murais) e virtual para divulgar as atividades
realizadas e promover a Instituição. A comunicação interna tem sido através do portal da FTSG
e de métodos tradicionais, tais como murais, circulares, avisos em salas de aulas, e-mail dos
alunos e dos professores e as reuniões periódicas. Já a comunicação com a comunidade externa
se dá através do departamento de Comunicação da Faculdade da Serra Gaúcha –FTSG.
Os resultados da auto avaliação foram apresentados à direção e às coordenações
institucionais e, em seguida, passados em meio eletrônico à alta administração para
providências e utilização.
O corpo docente teve acesso aos dados junto aos coordenadores de curso. Por sua vez,
os coordenadores de curso estão com a responsabilidade de fazerem a análise, a apreciação
crítica dos resultados com cada um dos docentes do seu curso.
A comunidade acadêmica teve acesso aos dados que estão expostos no quadro mural no
hall de entrada da instituição

IX)

MELHORIAS SOLICITADAS - PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM

Por sua vez, as melhorias solicitadas referentes ao processo de ensino e aprendizagem
resultaram nas seguintes ações:


Capacitação docente nos dias 05,06 e 07 de fevereiro/2018 e 25 e 26 de julho/2018.



Incorporação de docentes.



Submissão dos planos de ensino e dos trabalhos de avaliações ás coordenações de curso.

X)

PLANOS DE AÇÃO
Para alcançar os objetivos propostos, a avaliação interna sistematiza e analisa

coletivamente os significados, desvendando formas de organização, administração e ação,
assim como estabelecendo estratégias de superação de problemas.
As ações para a melhoria do Processo de Ensino e Aprendizagem, com base no resultado
da avaliação, foram a seguintes:
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- Treinamentos para a realização do trabalho da APS para alunos e professores;



- Estruturação das aulas, aplicando novos modelos que priorizem as etapas da técnica da
problematização e que evitem a exposição excessiva;



- Aplicação de um novo modelo digital de aulas: o e-criate;



- Reuniões periódicas com os coordenadores de curso;



- Qualificação e acompanhamento docente permanente, ou seja, de capacitação de
professores:



- Palestras para os professores, por meio de fóruns docentes que ocorrem a cada final de
semestre;



- Envolvimento maior dos docentes e alunos em projetos de pesquisa e de extensão.



As ações para a melhoria nas questões administrativas foram a seguintes:



- Dar continuidade às melhorias de rotina;



- Controle e monitoração dos alunos desistentes;



- Reestruturar a equipe do corpo técnico e administrativo.

B) AVALIAÇÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL
Em 2018 - 2, a pesquisa de clima organizacional foi realizada com os Coordenações de
Curso Presencial, Coordenações de Curso EaD, Professores Presencial, Professores EaD,
Tutores EaD e Funcionários Administrativo.

Figura 2 - Site FTSG sobre avaliação de clima.
Fonte: CPA FTSG
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Figura 3 – Informativo nos murais sobre a Pesquisa de Clima
Fonte: CPA FTSG

A tabela abaixo, indica a participação dos coordenadores de curso, professores e funcionários
técnico-administrativos:

Quadro 6 - Índices de participação
Participantes
Total
Participaram
6
6
Coordenações de Curso
17
16
Professores
15
10
Funcionários Adm.
Fonte: Sistema de Avaliação Institucional FTSG

% participação
100
94,1
66,7

Erro Amostral
0,0
6,1
18,3

Para coleta de dados, foi disponibilizado um link, o qual encaminhava o instrumento
avaliativo. Assim, cada participante pode acessar o ambiente e responder ao questionário.

21

Figura 4 – E-mail enviado aos acadêmicos informando sobre a pesquisa de clima.
Fonte: CPA FTSG

Figura 9 – Exemplos de questões da pesquisa de clima.
Fonte: CPA FTSG
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Figura 5 – Exemplo de gráfico gerado da pesquisa de clima.
Fonte: CPA FTSG

Os resultados detalhados da Avaliação do Clima Organizacional – 2018 foram
entregues, no mês de dezembro, ao setor de Gestão de Recursos Humanos, para que, ainda no
primeiro trimestre de 2019, estratégias de ação, em relação aos apontamentos
fracos/preocupantes, possam ser planejadas e desenvolvidas no decorrer do ano de 2019.

C) CALENDÁRIO 2018
Calendário cpa 2018 foi disponibilizado no endereço http://fsg.br/a-fsg/comissaopropria-de-avaliacao-cpa/cpa-calendario. O mesmo foi reformulado no segundo semestre de
2018, após aquisição da ftsg pelo grupo cruzeiro do sul.

Figura 6 – Site da FTSG com calendário da CPA.
Fonte: CPA FTSG

No que se refere a participação no processo avaliativo destaca-se que em 2018-1 foi
realizado pelo oitavo ano consecutivos o processo de avaliação (AVALIE), totalmente
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espontâneo, ou seja, sem a necessidade de conduzir turmas aos laboratórios. Os acadêmicos
podem realizar a avaliação em qualquer meio eletrônico via site da FTSG, podendo acompanhar
desde o primeiro dia de avaliação a nota geral do seu curso e o percentual de participação, desta
forma, tornando o processo totalmente transparente.
A participação geral no processo de Avaliação relativo ao primeiro semestre de 2018
foi de aproximadamente 55,53% do público discente e 72,72% do público docente,
apresentando uma pequena queda na participação acadêmica e aumento da participação dos
professores se comparado com o ano anterior. Estes índices de participação são atingidos pela
constante participação dos NDE’s no auxílio à divulgação dos períodos de avaliação e
sensibilização da comunidade acadêmica no que tange à importância do momento avaliativo.
A média de concordância ficou em torno de 8,7 no que se refere o acadêmico avaliando a
disciplina, apresentando elevação em relação ao ano anterior. Isto se justifica, pois, o
instrumento de coleta foi alterado pelos representantes docentes da CPA, que trabalharam em
conjunto com a direção de ensino a fim de propor mudanças na estrutura do instrumento de
coleta de dados (AVALIE 2018), com o objetivo de torná-lo com uma linguagem aproximada
ao questionário sócio econômico do ENADE e também direcionar as questões para a disciplina
e não ao professor.
Em relação a infraestrutura destaca-se que no ano de 2018 o instrumento de coleta não
foi aplicado no segundo semestre em função da aquisição da FTSG pelo grupo Cruzeiro do Sul,
o qual solicitou adequação do calendário de ações da CPA ao modelo geral da Instituição.
Quanto as sistemáticas de análise, foram enviados os dados qualitativos (campo
sugestão do formulário) para a direção e demais setores avaliados que utilizaram estas
informações para melhorias em seus processos que serão destacados neste relatório, como:
atendimento a alunos, ouvidoria e central de atendimento.

D) ENADE
Em parceria com a Direção Acadêmica, em 2018 a CPA participou da reformulação do
ambiente virtual onde alunos e professores puderam realizar simulados de seus cursos. O
objetivo principal foi desenvolver um ambiente com disponibilidade para o aluno estudar e
praticar o modelo de avaliação do ENADE. Para os coordenadores dos cursos, o ambiente
permite uma relação de indicadores baseados nas respostas dos alunos.
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Figura 7 – Site da FTSG com Ambiente ENADE
Fonte: CPA

AÇÕES ENADE

















4 oficinas por curso;
Sala ENADE – Oficina de auxilio as Questões de formação geral;
1 Simulado;
Grupos focais com os alunos (1 por curso);
Reuniões mensais grupo de coordenadores;
Estudo plano de ação;
Feedback para os alunos;
Pacote de benefícios;
Reunião com todos os alunos (por curso);
Comitê ENADE por curso;
Alunos ENADE 2018;
Simulados – abril e agosto ou setembro;
Sala ENADE, formação geral;
Questionário sócio econômico;
Oficinas;
Evento reta final.

Quadro 7 - Relação de inscritos no Enade 2018.
Instituição
FTSG
FTSG
FTSG
FTSG
FTSG
FTSG
FTSG
FTSG

Curso
Administração
Ciências Contábeis
Design de Interiores
Gestão Comercial
Gestão de Recursos Humanos
Gestão Financeira
Gestão da Qualidade
Logística

Fonte: Pró-reitoria FTSG

Modalidade
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

Ingressantes
20
16
18
14

Concluintes
0
0
8
0

17
09
05
05

0
2
1
2
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E) PROCESSOS DE AUTORIZAÇÃO, RECONHECIMENTO E
RECREDENCIAMENTO
Em 2018 a FTSG não recebeu comissões do MEC.

3.2 EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Dimensão 1

Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional

Dimensão 3

Responsabilidade Social da Instituição

DIMENSÃO 1 - MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
Neste tópico, buscar-se-á avaliar temas atinentes à Missão e ao Plano de
Desenvolvimento Institucional da Faculdade de Tecnologia da Serra Gaúcha - FTSG.
Conforme consta em seu PDI, a instituição tem como sua missão: “Promover e compartilhar
educação, cultura e conhecimento com todas as gerações, com competência, criatividade e
emoção, no desenvolvimento da cidadania e na construção de uma sociedade melhor”.
Ainda que ações concretas existam junto à comunidade, a Comissão de
Responsabilidade Social permanece elaborando políticas que demandam sistematização e
aprovação. É na definição de escopos e metas de trabalho que se poderá atingir um trabalho de
responsabilidade social mais otimizado e direcionado para uma meta consciente e comum.

I)

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Reza o PDI da FTSG que
A Faculdade de tecnologia da Serra Gaúcha - FTSG traz à região uma oferta sólida e
diferencial de Educação Superior. Não apenas pretende pensar adequadamente a
realidade socioeconômica do seu entorno, como orientar suas práticas ao mercado
produtivo, buscando responder às necessidades de profissionais qualificados para
dinamizá-lo em consonância com os desafios cotidianos.
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3.3 EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS
Dimensão 2

Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão

Dimensão 4

Comunicação com a Sociedade

Dimensão 9

Política de Atendimento aos Discentes

DIMENSÃO 2 - POLÍTICAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
A) Políticas de Ensino – Graduação
A temática Metodologias Ativas esteve presente na FTSG, sendo citada e discutida
frequentemente nas diversas instâncias - reuniões de estudo, de NDE, Colegiados,
coordenações de curso e ensino e também nas salas de aula.
Nessa perspectiva, o processo de ensino-aprendizagem fundamenta-se nos
princípios da pedagogia interativa, de natureza democrática e pluralista, neste contexto, os
alunos passam à condição de sujeitos ativos desse processo, adquirindo conhecimentos de
forma significativa pelo contato com metodologias de ensino voltadas à construção de
competências vinculadas ao raciocínio e à reflexão crítica. O professor, por sua vez, passa
a desempenhar o papel de incentivador, garantindo situações que estimulem a participação
do aluno no ato de aprender; e de orientador, auxiliando a construção do conhecimento.
A partir de questões problematizadoras, consideram-se os conhecimentos prévios e
experiências do aluno, buscando uma síntese que explique ou resolva a situação problema
que desencadeou a discussão. Nessa perspectiva, os elementos curriculares adquirem novas
formas e os conteúdos não são memorizados, mas apreendidos compreensivamente. Os
alunos são incentivados a avaliar o próprio trabalho, praticando assim a auto avaliação,
postura indispensável à construção do conhecimento.
Destacam-se, como metodologia de ensino-aprendizagem, as seguintes a tividades:
aulas dialogadas, dinâmicas de grupo, leituras comentadas, fichamentos, visitas técnicas,
aulas práticas, ensaios em laboratórios, estudos de meio, pesquisa bibliográfica e iniciação
científica.
Além disso, no ano de 2018, na FTSG foi estimulado o uso de metodologias de
ensino baseadas na interação, tais como a discussão; o debate; a mesa redonda; o
seminário; o painel; o diálogo, a entrevista; e o estudo de casos; e o uso, em algumas
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áreas, da metodologia do aprendizado baseado em problemas, com o estudo centrado em
casos reais.
Além das tradicionais práticas amplamente conhecidas, a FTSG adotou, quando
necessário, no âmbito dos seus cursos, alternativas didático-pedagógicas, tais como:
utilização de recursos audiovisuais e multimídia em sala de aula; utilização de equipamentos
de informática com acesso à Internet.
A CPA avaliou positivamente a iniciativa e a prática da metodologia Ativa proposta
pela IES bem como os resultados até o momento apresentados.

B) Inovações Pedagógicas Significativas (ABP)
Conforme constatado pela CPA, na avalição institucional, a política de ensino da FTSG
é elaborada e homologada a partir de discussões e proposições das diferentes coordenações de
curso e da Coordenação de Ensino, conforme previsto no Regimento Geral. Trata-se, então, de
um processo contínuo de reflexão, construção, aplicação e revisão de objetivos, finalidades e
metas que possibilitem a construção de uma política voltada à formação de sujeitos críticos.
Uma política de ensino não pode prescindir de uma metodologia apropriada e, sendo assim, a
FTSG desenvolve projetos que garantam uma Aprendizagem Baseada em problemas (ABP).
A ABP estimula no aluno a capacidade de aprender a aprender, de trabalhar em equipe,
de ouvir outras opiniões, mesmo que contrárias às suas e induz o aluno a assumir um papel
ativo e responsável pelo seu aprendizado. A metodologia da ABP objetiva, ainda, conscientizar
o aluno do que ele sabe e do que ele deve aprender, estimulando a resolução de problemas
organizacionais, capacitando e ampliando as alternativas para gestão e melhoria das práticas
organizacionais.
A CPA percebe o envolvimento da comunidade acadêmica e avalia como positiva esta
metodologia no processo de ensino e aprendizagem.
Em análise às oficinas de nivelamento, a CPA constatou que os alunos com necessidade
de nivelamento foram encaminhados aos setores competentes pelos Coordenadores de Curso.
Esse atendimento foi coordenado pelo Núcleo de Apoio e Valorização do Estudante (NAVE).
Foram considerados mecanismos de nivelamento: o atendimento psicopedagógico,
atendimento por docentes fora de sala de aula que tiveram disponibilidade para tal, cursos
especiais.
A FTSG ofereceu aos alunos, oficinas de nivelamento em Matemática, Língua
Portuguesa e Métodos e Técnicas de Pesquisa. No ano de 2018, as referidas oficinas foram
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ofertadas na modalidade semipresencial, proporcionando a participação dos alunos em diversas
das mesmas, com vistas a melhor acompanhar os conteúdos das aulas, ou seja, ensinar aos
acadêmicos a lidar melhor com a sala de aula, com sua rotina e práticas. As referidas oficinas
bem como seus professores estão sob a responsabilidade do Núcleo de Apoio e Valorização do
Estudante - NAVE e supervisionadas pela coordenação de ensino.
Essas oficinas foram realizadas nos períodos escolar, ou seja, no decorrer dos semestres
letivos. O ingresso dos alunos nas mesmas deu-se através das diversas possibilidades: a) o
próprio aluno se inscreveu junto ao NAVE; b) os professores realizaram uma sondagem no
primeiro dia de aula através da leitura e interpretação de textos; c) os professores das disciplinas
específicas por sua vez identificaram a necessidade de alunos que necessitavam de reforço; d)
os coordenadores de curso e ensino no contato com alunos ingressantes perceberam a
necessidade de reforço.
A avaliação das oficinas foi realizada em meio eletrônico, e, obteve a emissão do
certificado de “aprovado”, o estudante que atingiu a nota igual e/ou superior a sete “7”.

C) Políticas de Ensino – Pós-graduação
Os cursos de Pós-graduação, lato sensu, da FTSG são desenvolvidos a partir de projetos
que contemplam rigorosamente as normas determinadas pelo Ministério da Educação, assim
como os princípios e diretrizes institucionais. Os projetos são elaborados a partir dos cursos de
Graduação, de forma a integrar os elementos norteadores epistemológico, conceitual,
metodológico e operacional determinando a consecução dos objetivos neles propostos,
incluindo a constituição do corpo docente e os recursos bibliográficos, eletrônicos, e
infraestrutura necessária a cada curso. Todos os projetos têm coordenação específica, além da
coordenação do setor de pós-graduação, responsável por todos os cursos oferecidos, bem como
pela padronização das rotinas de condução destes.
Ressalta-se que no ano de 2018 não houveram ofertas de cursos de Pós-graduação, lato
sensu, devido ao processo de reestruturação da política institucional.
Os coordenadores dos cursos realizam um acompanhamento do andamento das aulas e
evolução do desenvolvimento das respectivas turmas.
A concepção e oferta dos cursos de pós-graduação, segue o acompanhamento das
demandas regionais e as inovações que são apresentadas em nível nacional e internacional. São
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propostas focadas na formação e capacitação de profissionais para campos de trabalhos que são
ao mesmo tempo locais e globais.
A coordenação desses cursos é determinada pelos coordenadores dos cursos de
graduação, sendo preferível que os coordenadores sejam parte do corpo docente dos cursos de
graduação propositores dos projetos.
Todos os cursos de pós-graduação da FTSG possuem Projeto Pedagógico que contempla
todas as informações necessárias para sua operacionalização. Os Projetos Pedagógicos são
elaborados pelos coordenadores auxiliados pela Coordenação de Pós-Graduação, que envia os
projetos para aprovação do Colegiado Central. Em caso de novas edições dos cursos, os
coordenadores realizam a atualização necessária, agregando novas informações, alterando
perfis e a grade curricular, quando necessário, de seus cursos.

D) Políticas de Pesquisa e Extensão
D.1) Políticas de Pesquisa
A pesquisa da Faculdade de Tecnologia da Serra Gaúcha - FTSG tem o papel
fundamental de contribuir com o desenvolvimento do aluno, na forma de produção de
conhecimento, e, ao mesmo tempo, resgatar as necessidades da sociedade em que está inserido,
proporcionando subsídios para que essa possa apoderar-se da solução de problemas.
O processo de pesquisa na FTSG rege-se pelo princípio da ética como fundamento.
Tendo como meta o desenvolvimento da pesquisa, a instituição se propõe a traçar perspectivas
de estímulo aos professores-pesquisadores, efetivando essa atividade sem prejuízo do seu
trabalho no campo do ensino, uma vez que procura articular-se a pesquisa, ao ensino e à
extensão.
As atividades de pesquisa se desenvolveram por meio de projetos de pesquisa,
desenvolvidos dentro das linhas de pesquisa e/ou dentro dos grupos de pesquisa. Entende-se
por linha de pesquisa a aglutinação de estudos científicos que se fundamentam em tradição
investigativa, dando origem a projetos de pesquisa que contemplem as áreas de conhecimento
dos cursos mantidos pela IES. As linhas preconizadas pela IES são:
Qualidade de Vida, Negócios, Tecnologia e Inovação, subdivididas em

:

Saúde/Doença, Bem-estar e Qualidade de Vida; Cenários Antropológicos: Cultura, Arte, Prazer
e Moradia; Ser-humano Integral; Processos Logísticos, de Qualidade e de Produção; Estratégias
Competitivas para o Mercado - Empreendedorismo, Marketing e Vendas; Processos de Gestão
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de Pessoas e Competências; Administração Financeira e Contábil, e Investimentos; Software;
Hardware; Forma/ Função; Tendências/ Materiais e Responsabilidade Social.
No ano de 2018 a pesquisa na FTSG foi realizada através da Atividade Prática
Supervisionada – APS - como Iniciação Científica, na qual, toda a comunidade discente esteve
envolvida, visto que a mesma é prática adotada pela IES e tem cunho avaliativo podendo a
mesma reprovar o estudante.

D.2) Políticas de Extensão
A Extensão é o lugar da propagação do conhecimento que se faz na FTSG, seja em
ensino, seja em pesquisa. É através dela que a Faculdade pode efetivamente contribuir com a
sociedade, no sentido de vida saudável e humanitária. E, em vista disso, são seus objetivos:
a)

apoiar a realização de programas, projetos, atividades e ações de extensão;

b)

intensificar a relação bidirecional entre a Faculdade de Tecnologia da Serra

Gaúcha – FTSG e a sociedade, entre outros.
A programação de extensão incluiu a promoção de serviços à comunidade e a realização
de cursos de treinamento de profissionais nas áreas pedagógicas e técnico-científicas,
assumindo as formas de cursos de extensão, palestras, conferências, assistência social a
entidades e instituições públicos.
De modo geral, a IES se propôs a realizar sua integração com a sociedade por meio da
implantação da política de ações de extensão com o objetivo de transformação social e no
incentivo do corpo docente e discente a promover a extensão em projetos que atendam às
necessidades prioritárias da sociedade.
Houve uma preocupação da IES em desenvolver atividades de extensão que atendam à
comunidade regional em termos sociais, ambientais e outros. Dentre eles, o Projeto Design
Social destacou-se por meio da integração de cursos, pela sua abrangência comunitária e
responsabilidade ética e experiencial.
A FTSG, objetiva para o ano de 2019, dispor de programas dinâmicos e atuais de
Extensão direcionados ao aperfeiçoamento de profissionais para os novos desafios do mercado.
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DIMENSÃO 4 - COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
A comunicação com a Sociedade ocorre principalmente por intermédio de alguns
projetos e ações, os quais destacam-se: FEPRO e Ações diversas.
A) FEPRO – Feira de Profissões
Com um público composto em sua maioria de estudantes do 3º ano do Ensino Médio a
instituição realizou, nas dependências do FTSG, em setembro de 2018, a FEPRO - Feira das
Profissões, que foi visitada por aproximadamente 3,5 mil pessoas que vieram em busca de
inspiração e orientação profissional em diversas áreas do conhecimento. Futuros vestibulandos
de Caxias do Sul e cidades da região, como Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Farroupilha,
entre outras, se revezaram ao longo de 14 horas de evento e conheceram de perto os atrativos e
diferenciais de 45 profissões, tal como o mercado de trabalho de cada uma delas.
Sob o tema Empregabilidade e Responsabilidade Social, a Feira proporcionou diversas
atividades como visitas monitoradas e palestras.
Os alunos do 3º ano do Ensino Médio das cidades de Bento Gonçalves, Carlos Barbosa,
Garibaldi, Monte Belo, Veranópolis, Nova Prata, Pinto Bandeira e outas próximas de Bento
Gonçalves, visitaram a FTSG de Bento Gonçalves conhecendo as dependências, cursos
oferecidos, coordenadores e participaram de uma atividade preparatória para a transição do
Ensino Médio para o mercado de trabalho.

Figura 8 – Estudante visitando a FEPRO 2018 na FTSG de Bento Gonçalves.
Fonte: Marketing
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Figura 9 – Atividade dos Coordenadores de Curso com os Estudantes que visitaram a FTSG Bento Gonçalves na
FEPRO 2018.
Fonte: Marketing

Figura 10 –Estudantes que visitaram a FTSG Bento Gonçalves na FEPRO 2018 participando da atividade
realizada pelos coordenadores.
Fonte: Marketing
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Todos os cursos da FTSG participaram da FEPRO no Centro Universitário da Serra
Gaúcha com grande interação de alunos, com o formato de Feira, na quadra de esportes da
instituição e oficinas em laboratórios. Também foi disponibilizado transporte por ônibus saindo
das escolas para a FSG e retorno. Cada curso envolveu os acadêmicos no acolhimento e
informações aos alunos visitantes.

B) Ações Diversas
A FTSG promoveu durante o período deste relato, atividades em diversos tipos de ações
em eventos internos e externos envolvendo a participação da comunidade local, municipal e
regional, sempre em benefício dos acadêmicos e da população. Abaixo estão citados os
principais eventos realizados:


II Semana Acadêmica da área de Negócios;



II Semana Acadêmica de Psicologia;



II Semana Acadêmica do Design de Interiores;



Fepro FTSG;



Aula inaugural;



Projetos realizados em diversas disciplinas envolvendo a comunidade acadêmica e a
sociedade tais como: Green Ponto, Negociação: entre o conflito e o acordo, Proposta de
prática de observação na cidade de Bento Gonçalves, Marketing: lançando sete produtos
no mercado de Bento Gonçalves, Estudo e proposta de implementação de um programa
de cargos, carreiras e salário numa empresa de Bento Gonçalves, entre outros.

DIMENSÃO 9 - POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES
Os canais de comunicação interna da Faculdade de Tecnologia da Serra Gaúcha
fornecem aos estudantes acesso por meio do portal acadêmico, a todas as informações
acadêmicas, avaliações institucionais e dos respectivos cursos. A comunicação do acadêmico
com os docentes é acessível possibilitando o contato presencial e por meio de redes sociais. A
ouvidoria possui registros de solicitações e encaminhamentos.

Os espaços para atendimento aos alunos estão distribuídos em:
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a) Central de Relacionamento;
b) Coordenações de Curso e de Ensino
c) NAVE – Núcleo de Apoio e Valorização do Estudante
d) Serviço de Ouvidoria

A) Ouvidoria
A ouvidoria tem como atribuições receber as manifestações, analisar, encaminhar para
os responsáveis e responder ao usuário. Também busca compreender as eventuais causas de
deficiência do serviço, objeto das reivindicações. Envolve os responsáveis na sua correção,
minimizando os erros e assegurando a melhoria da qualidade nos processos da instituição.
O NAVE também é considerado ouvidoria pois recebe manifestações de alunos e
professores de diversas ordens (pessoais, acadêmicas, de atendimento, de infraestrutura e
demais relacionadas ao processo de enisno-aprendizagem), sendo este coordenado por uma
Psicóloga que realizou os devidos atendimentos nas terças e quintas-feiras à noite.
No ano de 2018 o NAVE recebeu 21 atendimentos. Entre as motivações, destacam-se
queixas referentes a dinâmicas de algumas disciplinas, mais especialmente em duas disciplinas.
Houve necessidade de intervenção junto aos professores das mesmas. Além disso, se realizou
uma série de atendimentos a um grupo de alunos que manifestaram insatisfação com o setor
financeiro assim como o manejo deste setor com o FIES. Esta situação foi devidamente
encaminhada a direção. Por fim, houveram atendimentos de ordem pessoal, escolha e
acompanhamento da vida profissional.

3.4 EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO

Dimensão 5

Políticas de Pessoal

Dimensão 6

Organização e Gestão institucional

Dimensão 10

Sustentabilidade Financeira
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DIMENSÃO 5 - POLÍTICAS DE PESSOAL

A) Política do plano de carreira
O plano de carreira dos docentes está estruturado para ter progressão vertical em que
consiste nas titulações, (pós-graduação, mestrado e doutorado). E na horizontal a cada 04 anos
de casa haverá a progressão e no ano seguinte poderá ter progressão por mérito, caso vier atingir
a pontuação necessária.
Em 4 de novembro de 2010, o Plano de Carreira Docente do Centro Universitário da
Serra Gaúcha – FSG foi homologado, nos exatos termos da Portaria nº 124, com publicação no
Diário oficial da União em 09/11/10.
Assim, as condições de admissão, promoção e remuneração bem como outras
responsabilidades da equipe docente da Faculdade de Tecnologia da Serra Gaúcha – FTSG
estão regulamentadas no Plano de Carreira Docente. O Plano de Carreira Docente estabelece
uma data de corte para os docentes admitidos até 31/12/2009, os quais são enquadrados no
cargo de Professor de Ensino Superior e permanecem com as mesmas condições de
remuneração e adicional de aprimoramento anteriormente praticadas. Os docentes admitidos a
partir de 01/01/10 são enquadrados por categorias em Professor Nível I, II e III, com o valor do
salário de hora trabalhada fixada na Tabela Salarial 1, parte integrante do Plano de Carreira e
as promoções alternadas por antiguidade e merecimento.
O Plano de Carreira inclui dentro de cada categoria docente (Professor de Ensino
Superior, Professor Nível I, II e III) os níveis de A a G que contemplam progressões/promoções
horizontais por antiguidades e merecimento.
As promoções por merecimento são constituídas pelo AVALIE (processo de avaliação
do docente pelo corpo discente que frequentou a disciplina), pela avaliação de desempenho
(processo de avaliação realizado pela Coordenação de Ensino, Coordenação de Curso e um
membro do NDE do curso) e pela avaliação por participações e produções.
As promoções por antiguidade computam o tempo como funcionário da FSG no efetivo
exercício da atividade de docente, após o decurso de 4 (quatro) anos.
Em relação às promoções verticais são somente para os docentes e mediante a entrega
de cópia autenticada do Diploma de Mestrado ou Doutorado.
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DIMENSÃO 6 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL
Esta dimensão objetiva verificar e avaliar o grau de independência e autonomia da
gestão acadêmica, os mecanismos de gestão, as relações de poder entre as estruturas e a
participação efetiva na construção das políticas da FTSG. A busca pela coerência entre os meios
de gestão e o cumprimento dos objetivos e planejamento institucional. Visou-se aprimorar as
instâncias gestoras por meio de reuniões entre os gestores da instituição (coordenadores de
cursos e setores) para discussão e elaboração de estratégias de melhorias organizacionais.
Nessas reuniões são analisadas as situações do dia a dia administrativo da instituição e
estabelecidos planos de ações para que aconteçam melhorias constantes.

DIMENSÃO 10 - SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
A sustentabilidade financeira será apresentada considerando os itens: crescimento e
sustentabilidade, planejamento financeiro das IES / coerência do orçamento, estrutura
organizacional e infraestrutura de apoio.

a) Crescimento e Sustentabilidade

No Planejamento Estratégico da Instituição existem alguns indicativos de grande
pertinência no que concerne à sustentabilidade financeira da IES. Nesse sentido, a maioria
desses indicativos apontam para:
a. A visão de crescimento através da abertura de novos cursos anual ou semestralmente
iniciados que preencham a capacidade instalada. Também, busca-se o crescimento do
Ensino a distância, possibilitando a sua expansão além da estrutura física em sala de
aula;
b. Novos cursos com diferencial competitivo na sua estrutura curricular ou no atendimento
de necessidades específicas do mercado;
c. Ampliação do número de jovens no ensino superior, atendendo a necessidade de o País
ser mais competitivo;
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d. Prática de preço, mantendo-se a qualidade e, desta forma, favorecendo a captação de
acadêmicos por vestibular ou transferências;
e. Crescimento com recursos próprios, especialmente nas áreas onde as atividades
operacionais da instituição geram recursos suficientes para realizar novos investimentos
e remunerar de forma justa os investidores;
f. Financiamento ou outras formas parcelamento a fim de viabilizar, para o aluno, a
conclusão do curso de sua escolha;
g. Ênfase no controle de custos, com equilíbrio nos custos sem perda da qualidade;
h. Atendimento às necessidades da equipe funcional (docentes, técnicos e funcionários),
buscando as competências e habilidades para cumprimento das metas institucionais; e
i. Implementação de ações de marketing para dar sustentação aos planos de crescimento
da instituição.

b) Planejamento financeiro das IES / Coerência do orçamento

Anualmente, na elaboração do orçamento de receita, custos e despesas são alocados
com recursos suficientes para remuneração adequada ao corpo docente, à equipe administrativa,
ao desenvolvimento de novos cursos e aos demais gastos e despesas operacionais. Os gastos
com pessoas equivalem ao principal montante do orçamento.
Para a qualificação de docentes, e profissionais, e para gastos com publicidade e
propaganda, bolsas de estudos, há alocação de percentuais da receita ou são destinados
montantes específicos. Além disso, são destinados montantes para investimentos em reposição
de máquinas e equipamentos, laboratórios, biblioteca e benfeitorias em imóveis.
Assegurar a coerência do orçado é parte integrante dos indicadores da gestão. A previsão
orçamentária é feita com base nas metas e objetivos para o período e, a partir disso, as receitas,
custos e despesas são quantificados. No exercício de 2018, a variação entre o resultado orçado
e o realizado foi de 13,2%, sendo esse crescimento representado, principalmente, pelo
acréscimo no número de alunos e pelo controle efetivo de custos e despesas.
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c) Estrutura organizacional
Art. 4º A Faculdade de Tecnologia da Serra Gaúcha - FTSG tem a seguinte organização
acadêmico-administrativa:
I – como órgãos da administração superior:
a) o Conselho de Desenvolvimento Institucional - CDI;
b) a Diretoria;
c) a Coordenação de Ensino;
d) as Coordenações de Graduação;
d) a Coordenação de Pesquisa e Extensão;
II – como órgão da administração básica, o Curso, composto:
a) pelo Colegiado de Curso, para as suas funções deliberativas e normativas;
b) pela Coordenação de Curso, para as tarefas executivas; e
c) pelo Núcleo Docente Estruturante, para acompanhamento dos cursos específicos.
III – como órgãos suplementares:
a) A Secretaria Acadêmica;
b) a Biblioteca;
c) os Núcleos de Apoio ao discente e docente;
d) os Laboratórios; e
e) a Controladoria.

d) INFRAESTRUTURA DE APOIO
d.1) Da secretaria acadêmica
À Secretaria Acadêmica, órgão indiretamente subordinado ao Diretor e, compete
organizar e gerir o sistema de registro e controle acadêmico da faculdade de Tecnologia da
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Serra Gaúcha - FTSG, centralizando todas as ações de controle do desempenho e frequência de
alunos do ensino de graduação e dos cursos e programas de pós-graduação, em todos os níveis.
São atribuições do Secretário Acadêmico:
I. Superintender os serviços técnicos e de apoio da Secretaria Acadêmica,
responsabilizando-se, perante o Reitor, pela exatidão, autenticidade e segurança dos registros
de notas, frequência e guarda de documentos de alunos e ex-alunos, atendida a legislação e as
normas aplicáveis;
II. Manter articulação com os órgãos do Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG,
que atuam no ensino, objetivando racionalizar as ações de registro e controle acadêmicos;
III. Elaborar relatório semestral sobre o funcionamento da Secretaria Acadêmica,
incluindo, necessariamente, dados sobre matrículas (iniciais e renovações), trancamento de
matrículas, desistências, transferências (expedidas e recebidas), conclusões, desempenho e
frequência dos alunos;
IV. Assinar os atos de certificação e diplomação do Centro Universitário da Serra
Gaúcha - FSG, juntamente com o Pró-reitor Acadêmico e o Reitor, bem como todos os
expedientes relativos à competência da Secretaria Acadêmica; e
V. Tomar as providências necessárias, nos prazos legais, para a criação, autorização,
reconhecimento, renovação de reconhecimento e credenciamento de cursos de graduação ou de
pós-graduação.
Cabe ao Secretário Acadêmico designar o secretário das reuniões dos colegiados
superiores, providenciando a lavratura das atas e a expedição dos atos e encaminhando os
expedientes decorrentes das decisões proferidas.

d.2) Da Biblioteca geral
A Biblioteca Geral é o órgão da Faculdade de Tecnologia da Serra Gaúcha – FTSG
encarregado das atividades da Ciência da Informação, organizada para estudo, leitura e consulta
de livros, documentos, periódicos e outros acervos, em apoio às funções de ensino, pesquisa e
extensão.
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A Biblioteca Geral oferece acesso ao acervo global disponibilizado pela Internet,
podendo manter unidades setoriais e ser aberta à comunidade para consultas. A Biblioteca Geral
é dirigida por um Bibliotecário-responsável, profissional legalmente habilitado, com formação
específica em Biblioteconomia e contratado pela Entidade Mantenedora por indicação do
Reitor.

3.5 EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA

Dimensão 7

Infraestrutura Física

A FTSG está instalada no atual endereço desde o dia 06 de março do ano de dois mil e
dezessete. A presente autoavaliação foi a terceira a ser realizada nas atuais instalações, sendo
que das solicitações anteriores foram atendidas as questões de climatização nas salas de aula,
aumento de tomadas em salas de aula e acervo da biblioteca, uma variedade maior nas opções
de lanches, conserto e disponibilização de mais computadores nos laboratórios e na biblioteca
objetivando o bom funcionamento da IES.
Ainda, as melhorias, solicitadas na autoavaliação 2018/1, que dizem respeito à
infraestrutura, estão em processo de planejamento e organização de suas atividades, ou seja, os
planos de ação estão em fase de elaboração, tendo o ano de 2018 como período para a execução.

A estrutura administrativa da FSG está sempre em constante ampliação visando a
disponibilização de melhorias e de maior conforto aos nossos colaboradores, alunos e
comunidade. São 20 (vinte) salas de aula e 3 (três) espaços destinados a atividades práticas de
ensino. As salas de aula são equipadas com computador, datashow, internet, quadro, mesa e
cadeira para o professor e cadeiras universitárias. A Instituição ainda disponibiliza à
comunidade acadêmica equipamentos multimídia para utilização em laboratórios específicos.
O acesso às salas de aula para as pessoas com necessidades especiais é feito por meio de
elevador. As construções da FTSG abrigam corredores que permitem a fácil circulação das
pessoas com necessidades especiais.
No ano de 2018 foram realizados diversos investimentos em reformas e aquisições para
contribuir com as melhorias de infraestrutura, sejam elas sugeridas pela CPA, alunos, direção,
comunidade acadêmica ou necessidades institucionais conforme abaixo:
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES
Este Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional da CPA apresentou as informações
necessárias para que possam ser percebidas as ações institucionais que ocorreram no ano de
2018, bem como os processos avaliativos que foram realizados para dar suporte aos gestores
com a finalidade de desenvolvimento de seus planejamentos.
Preocupou-se em cada parte do relatório, apresentar quadros que demonstrassem a
realidade do momento, atendendo, assim, a legislação pertinente.
Os quadros que fazem parte deste relatório demonstraram a complexidade de um
processo avaliativo coerente que é realizado de forma compartilhada, tornando cada
colaborador um “sujeito institucional”.
Todos os dados incluídos neste relatório foram encaminhados aos gestores
institucionais, para que no âmbito de suas áreas / setores, pudessem discutir os resultados das
avaliações e destas informações com seus colaboradores, com a finalidade de encaminhar
subsídios para o Plano de Ações, que faz parte do item 5 do presente relatório.
Os dados demonstram com clareza que a Instituição tem crescido, tanto no aspecto do
número de matrículas, quanto na qualidade dos serviços que desenvolve.
Observa-se que nos indicadores avaliativos, os cursos têm melhorado seu desempenho
a partir de cada avaliação interna e externa.
A seguir, resume-se alguns avanços alcançados no 2018, a partir dos quadros que foram
apresentados neste relatório:


A ampliação na estrutura da instituição da instituição.



A ampliação da oferta de cursos, presenciais.



A ampliação do número de projetos e ações institucionais junto à comunidade.
Como se observa na síntese acima, a FTSG procurou, mesmo nos momentos de crise

financeira do país, trabalhar de forma a crescer em todas as suas áreas.
Os integrantes da CPA participam das reuniões e da divulgação dos resultados, visando
levar para a comunidade acadêmica os resultados da auto avaliação. Reafirma-se, dessa
maneira, o cumprimento do dever realizado em prol da identidade desta IES.
O relatório final é apresentado aos gestores para aplicação no planejamento acadêmicoadministrativo.
O aprimoramento dos trabalhos da CPA depende da participação da comunidade
acadêmica. Pretende-se buscar, junto a IES, ferramentas e condições tecnológicas no
desenvolvimento das avaliações online, facilitando e agilizando a coleta e análise dos dados.
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Cabe assinalar que os membros da CPA estão agendando constantes reuniões com a
direção e coordenação para juntos buscar estratégias e meios para atingir as metas almejadas.
Assim sendo, a CPA busca atender os interesses da comunidade acadêmica, a fim de
alcançar um patamar satisfatório em relação às dez dimensões determinadas pela Lei SINAES
nº 10.861, de 14 de abril de 2004.
Em análise aos resultados das avaliações do ano de 2018 evidencia-se que, nas suas
atribuições, a CPA apresenta atuação positiva na IES e mobiliza toda a comunidade acadêmica
– coordenação de cursos e ensino, alta administração, docentes, discentes – bem como o corpo
técnico-administrativo.
As coordenações de curso e de Ensino, na função e na responsabilidade de acompanhar
e avaliar a participação dos professores no processo de avaliação dos cursos e os conteúdos da
avaliação propriamente dita dos seus alunos.
A coordenação de ensino, na pessoa do Diretor da Unidade, orienta e preza pela adesão
de toda a comunidade acadêmica no processo de avaliação, pois julga ser ele uma ferramenta
extremamente importante para o sucesso da qualidade do ensino e da instituição como um todo.
É com base nos resultados obtidos que a coordenação de ensino fundamenta a tomada de
decisões, pois, eles possibilitam uma melhor compreensão do universo das igualdades e
diferenças, para melhor diagnosticar e atender as especificidades de cada prática adotada, traçar
os planos de ação e a sua execução.
A alta administração, na condição de órgão deliberativo e executivo das necessidades
de melhoramento do todo.
Os docentes, como agentes participantes e motivadores – líderes – no processo de auto
avaliação, fazendo frente aos seus alunos, demonstrando a relevante importância deste processo
para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem e da IES, ou seja, objetivando o
melhoramento das práticas de ensino e aprendizagem - veem que a auto avaliação fundamentase na necessidade de acompanhar a evolução pessoal, profissional e social, e com isso promover
a melhoria da qualidade do ensino superior e consequentemente a eficácia da IES e sua
efetividade acadêmica e social.
Vale ressaltar que a participação dos alunos é de fundamental importância para a
concretização desse processo, pois somente com a participação de toda a comunidade
acadêmica neste processo de formação, a IES, enquanto formadora de profissionais, estará
construindo uma cultura de constante avaliação, possibilitando desenvolver atitudes de tomada
de consciência sobre a real missão e finalidade acadêmica e social dos alunos.
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O corpo técnico-administrativo esteve envolvido e mobilizado no processo de auto
avaliação no semestre 2018/2, pois através deste foi possível obter um feedback de suas
atuações profissionais, possibilitando com isto a melhoria contínua, visando o melhoramento
de suas práticas e por consequência a eficácia organizacional.
Ressalta-se também que o presente relatório buscou a análise do instrumento de auto
avaliação institucional, voltado para a percepção da comunidade acadêmica acerca do processo
ensino-aprendizagem; contudo, isso não significa que a IES não esteja atenta e, por
consequência, não tenha preocupação com as outras demandas, muito pelo contrário: em todas
as reuniões da CPA - mesmo que na informalidade – demandas acerca de outros aspectos e
principalmente da estrutura física, são apontados, debatidos e apresentados à alta administração.
Ademais, a FTSG vem reavaliando o processo avaliativo bem como os próprios
questionários e pretende reestruturá-los para o ano de 2019.
Como segunda proposta, a FTSG visa programar um processo avaliativo completo nos
moldes da Nota Técnica Nº 14 /2014 – CGACGIES/DAES/INEP/MEC, ou seja, trienalmente,
possibilitando com isso debruçar-se com maior profundidade em cada eixo ou dimensão a ser
analisada.
Ao termino deste relatório, cabe ressaltar que a CPA apropria-se de um espaço
democrático e autônomo. Buscou-se esta prática junto à alta administração e às coordenações
de curso e ensino, bem como ao corpo técnico-administrativo, ou seja, toda a equipe esteve
envolvida.
A participação dos estudantes, através das sugestões e reclamações registradas nos
questionários de avaliação, bem como as considerações informais, contribuíram para a
realização dos encaminhamentos necessários ao atendimento das próprias demandas da
comunidade acadêmica.
Os resultados obtidos foram prontamente discutidos internamente (na CPA) e
divulgados para o grupo discente a partir adesivos que indicam o local onde a melhoria foi
realizada e da exposição no quadro mural no hall de entrada da IES; aos docentes através da
coordenação do respectivo curso.
Assim, estas considerações não são plenamente conclusivas, principalmente em vista de
se tratar de um processo auto avaliação contínuo.
Por fim, apesar da alteração advinda do novo instrumento de avaliação do corpo docente
e discente, acredita-se que os resultados obtidos dão conta de que este novo formato de auto
avaliação foi satisfatório, podendo ser implementado, após eventuais ajustes nas próximas
avaliações, realçando, assim, o caráter necessariamente democrático e acadêmico.
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A seguir, no próximo item, apresentam-se algumas ações para melhorar as atividades
que não atenderam plenamente as expectativas e aquelas que são necessárias para a manutenção
das boas práticas desenvolvidas.

5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE
A partir dos resultados do ciclo avaliativo, e dos pontos fracos apontados nas visitas de
comissões externas, foram previstas algumas ações que foram tratadas a partir de 2017/2018,
seguindo o fluxo durante o ano e já programando ações para 2018 e 2019. É importante salientar
que ações extras foram apontadas e aplicadas pela CPA durante o ano, algumas ações em razão
da disponibilidade financeira foram reagendadas e outras em espera.
Para fins de recomendações, no intuito de garantir maior transparência e
descentralização das decisões, o presente relatório foi à reunião de Capacitação Docente,
realizada no mês de fevereiro, onde os professores tomaram contato com os Planos de ação em
consequência dos resultados da auto avaliação (não somente individuais, mas sim coletivos) a
respeito da percepção dos estudantes em relação ao processo de ensino e aprendizagem, com
vistas a destacar aspectos, propostas e recomendações, bem como a percepção das instâncias
superiores da IES.
A CPA entende que, acima de qualquer instância, devam ser avaliadas questões dizem
respeito: a) foco das aulas em questões atuais; b) conhecimento diferente de informação; c) o
papel social da IES; d) os papéis distintos de docente e acadêmico; e) os conhecimentos do
futuro egresso – pessoal, profissional e social.
Partindo disso, a formação docente no ano de 2019, terá como pauta a transposição da
teoria à prática através de um processo gradual, sendo desnecessário apontar qualquer
providência imediata supérflua; contudo, de qualquer sorte, os aspectos apontados são vistos
como demasiado importantes.
A auto avaliação institucional vem acontecendo em dois períodos específicos durante
o ano letivo. Tal sistemática dificulta a avaliação permanente devido ao processo formal
utilizado, ou seja, é possível que no dia-a-dia da instituição ocorram fatos relevantes em todas
as esferas, que talvez passem despercebidos devido à não oportunidade de registro presente e,
com o passar do tempo, o mesmo se encarregue do esquecimento.
A CPA tem como proposta realizar reuniões semestrais com o coordenador e os
acadêmicos de cada curso. Através desta sistemática, independente do período de auto
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avaliação, os acadêmicos terão a possibilidade de expressarem e apresentarem suas sugestões,
reclamações, elogios e críticas - as sugestões ou reivindicações da comunidade acadêmica
poderão, ainda, ser apresentadas diretamente à Comissão Própria de Avaliação através de uma
caixa de sugestões me meio eletrônico.
Quanto à participação dos egressos na auto avaliação institucional, a CPA criou um
instrumento que foi aplicado no mês de fevereiro de 2019.
A FTSG anseia pela análise e interpretação do conjunto das informações sistematizadas
com objetivo de identificar as causas do bom funcionamento bem como dos problemas
detectados.
As avaliações têm como finalidade alimentar a tomada de decisões com vistas à ação
transformadora no mesmo momento em que propõe-se a aprimorar a forma como as
organizações resolvem os seus problemas.
Os resultados – mudanças – oriundos da tomada de decisões fundamentadas nos
resultados das auto avaliações visam melhoramento, desenvolvimento de novas competências
e melhor desempenho da equipe de docentes e coordenações e, consequentemente, melhorias
nos cursos oferecidos pela IES.
Em reflexões, a CPA percebe que o trabalho realizado levou à seguinte conclusão: a
sensibilização de toda a comunidade acadêmica para o cumprimento da auto avaliação; as
formas de feedback a cada um dos membros favorece o aperfeiçoamento humano e profissional
a cada ser humano; a tomada de decisão conjunta, como resultado da troca de informações são
outros aspectos fundamentais para o sucesso das auto avaliações.
Num primeiro momento, a auto avaliação deve ter cunho avaliativo e não punitivo, ou
seja, deve conduzir o avaliador – em qualquer instância – a analisar os processos contraditórios
que atravessam a vida acadêmica, e com isso refletir sobre possibilidades de se adotar mudanças
de conduta, posturas e atitudes em todos os sentidos em relação aos problemas na educação.
Nessa perspectiva, os alunos, bem como toda a comunidade acadêmica, terão
consciência de que os resultados de cada avaliação, ao serem usados com a finalidade definida
anteriormente e com os objetivos claros e públicos, servirão como fatores de reeducação e
agentes de mudanças.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A CPA como mediadora das avaliações internas e externas celebra o fechamento deste
relatório com resultado positivo. A parceria entre a CPA e os setores da IES está em evolução,
a partir de propostas de parcerias em planejamento e execução. Estamos trabalhando para um
alinhamento efetivo entre os discentes, docentes e comunidade, fortalecendo a base para
construção em conjunto para uma IES melhor.
Destaca-se a continuidade do serviço de apoio ao aluno que tem como objetivo
proporcionar apoio ao acadêmico da FTSG por meio de ações, projetos e programas, buscando
atender suas necessidades e, assim, contribuir para o seu desenvolvimento acadêmico, sempre
relacionado às responsabilidades ética e social.
Para finalizar sabe-se que a continuidade dos esforços para avaliar a instituição em todas
as dimensões remete ao planejamento efetivo de ações com vistas à melhoria contínua e
constante nos processos acadêmicos. Isso já vem sendo conquistado com a integração das
atividades de avaliação institucional e o planejamento estratégico. Salientamos ainda, que a
partir da identificação dos pontos fortes e fracos de cada dimensão avaliada, a Comissão Própria
de Avaliação redimensionará a metodologia construída e apresentada no projeto original.
Também auxiliará na elaboração de projetos para o desenvolvimento das ações minimizando
ou sanando os pontos fracos, qualificando assim a Instituição. Destaca-se o trabalho conjunto
das diversas áreas com os apontamentos da CPA auxiliando neste processo.

Bento Gonçalves, março de 2019.
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ANEXO 1 – PESQUISA DE CLIMA INSTITUCIONAL 2018-2

1. Apresentação
O presente relatório tem por objetivo reunir dados da Avaliação do Clima
Organizacional da Faculdade de Tecnologia da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves, procurando
apresentar, observadas as exigências legais e institucionais, os resultados da avaliação realizada
no segundo semestre de 2018. Outro objetivo é subsidiar os processos de gestão e do
planejamento de ações em todos os níveis decisórios.
Procurou-se, apresentar no presente relatório os indicadores de avaliação,
procedimentos metodológicos, fundamentação teórico-metodológica e os resultados da
avaliação.
Os instrumentos de avaliação foram compostos por 37 questões para coordenadores de
curso, 38 para professores e 39 para funcionários técnico-administrativos, com a intenção de
avaliar dezesseis indicadores para análise: 1. Satisfação Geral, 2. Ambiente Psicossocial, 3.
Compensação, 4. Percepção sobre o tratamento recebido pela Instituição, 5. Reconhecimento,
6. Comunicação / Informação, 7. Imagem Institucional, 8. Liberdade de Expressão, 9.
Qualidade do Grupo Gestor, 10. Qualidade do Grupo de Trabalho, 11. Condições de Trabalho,
12. Autonomia, 13. Tipo de Trabalho, 14. Participação nas Decisões, 15. Imagem Setorial / do
Curso e 16. Desenvolvimento Profissional.
Finalmente, apresentam-se os resultados em forma de gráficos, algumas considerações
colhidas de forma descritiva e uma síntese parcial com apontamentos para subsidiar os gestores
institucionais, tendo em vista o planejamento de suas ações como já comentado.
Destaca-se que este relatório possui, também, um quadro que propõe as ações
acadêmico-administrativas decorrentes do processo de avaliação com mais especificidade.
Em seguida, algumas considerações sobre o presente processo.

2. Indicadores de avaliação

Conforme já apresentado, após a escolha de diretrizes para o processo avaliativo, foram
definidos os indicadores que seriam utilizados na pesquisa. Todos os gestores participaram
dessa fase inicial do processo. De acordo com o que foi mencionado na apresentação, os
indicadores são:
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1. Satisfação geral: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores e
funcionários técnico-administrativos em relação à organização como um todo;
2. Ambiente psicossocial: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores e
funcionários técnico-administrativos em relação à qualidade dos relacionamentos
interpessoais;
3. Compensação: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores e funcionários
técnico-administrativos em relação a salários e benefícios;
4. Percepção sobre o tratamento recebido pela IES: avalia a percepção de coordenadores
de curso, professores e funcionários técnico-administrativos sobre a forma de
tratamento recebido da organização, tanto em relação aos seus direitos trabalhistas,
quanto em relação à justiça e igualdade no tratamento pessoal e profissional;
5. Reconhecimento (valor pessoal): avalia a percepção de coordenadores de curso,
professores e funcionários técnico-administrativos em relação aos mecanismos de
reconhecimento profissional existentes na organização, e quanto à forma de
gerenciamento desses mecanismos por parte dos gestores;
6. Comunicação / informação: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores
e funcionários técnico-administrativos em relação ao processo de comunicação,
especialmente, quanto à disponibilização das informações necessárias para o
desenvolvimento do trabalho;
7. Imagem institucional: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores e
funcionários técnico-administrativos em relação à imagem da organização, tanto
internamente, nos próprios funcionários, quanto externamente, na comunidade, em
clientes e fornecedores;
8. Liberdade de expressão: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores e
funcionários técnico-administrativos quanto à sua liberdade para expressar ideias e
opiniões de forma geral;
9. Qualidade do grupo gestor: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores
e funcionários técnico-administrativos quanto à qualidade do grupo gestor, suas
habilidades técnicas e relacionais;
10. Qualidade do grupo de trabalho: avalia a percepção de coordenadores de curso,
professores e funcionários técnico-administrativos quanto à qualidade do grupo de
trabalho, especialmente, sob os aspectos técnico e cognitivo;

49

11. Condições de trabalho: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores e
funcionários técnico-administrativos em relação às condições ambientais e ao próprio
trabalho;
12. Autonomia: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores e funcionários
técnico-administrativos em relação à sua liberdade para promover alterações no seu
trabalho e decidir de maneira independente questões relacionadas ao próprio trabalho;
13. Tipo de trabalho: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores e
funcionários técnico-administrativos em relação ao tipo de trabalho que realizam;
14. Participação nas decisões: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores e
funcionários técnico-administrativos quanto à sua participação nas decisões que afetam
no seu trabalho e no próprio planejamento do trabalho;
15. Imagem setorial / do curso: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores
e funcionários técnico-administrativos em relação à imagem do setor de trabalho ou do
curso na organização.
16. Desenvolvimento profissional: avalia a percepção de coordenadores de curso,
professores e funcionários técnico-administrativos em relação às oportunidades de
treinamento, desenvolvimento, qualificação e ascensão acadêmica e profissional dentro
da organização;
Os resultados serão comparativos, para que se possa fazer uma análise global das
questões.

3. Procedimentos Metodológicos
Neste momento, foram apresentados e analisados os gráficos por indicador / questão e
procurou-se fazer uma síntese, que se registra após o último gráfico, com a finalidade de
observar potencialidades e fragilidades institucionais.
Conforme estabelecido para os demais processos de avaliação, para análise dos
resultados foram aprovados pela CPA dois critérios: 1) Critério de validação da amostra –
50% de participação, ou 3 pontos de erro amostral; 2) Critério de satisfação – 60% da soma
das alternativas de satisfação “a” e “b”.
Antes de apresentar a metodologia, a tabela abaixo, indica a participação dos
coordenadores de curso, professores e funcionários técnico-administrativos:

50

Tabela 1 - Índices de participação

Participantes

Total

Participaram

% participação

Erro Amostral

Coordenações de Curso

6

6

100

0,0

Professores

17

16

94,1

6,1

Funcionários Adm.

15

10

66,7

18,3

Fonte: Sistema de Avaliação Institucional

Como se pode observar pela tabela 1, houve uma participação efetiva dos coordenadores
de curso, professores e dos funcionários técnico-administrativos.
Para validação da amostra, o critério estabelecido pela CPA foi de 50% de participação,
ou que o erro amostral ficasse em até 3 pontos. A amostra foi validada, pois 100% dos
coordenadores de curso, 94,1% dos professores e 66,7% dos funcionários técnicoadministrativos participaram da avaliação.
Em seguida, apresenta-se de forma resumida a fundamentação teórico-metodológica do
processo avaliativo.
3.1. Fundamentação teórico-metodológica
A fundamentação teórico-metodológica que está por trás da Avaliação ampara-se nos
paradigmas: empírico-analítico, sócioantropológico e crítico-dialético (Tognarelli, 2010, pp.
15-18), amplamente expostos no processo de Avaliação da IES.
Entre os processos avaliativos, está a Avaliação do Clima Organizacional, em todos seus
elementos constitutivos. De forma sucinta, pode-se afirmar que tal processo está amparado em
duas propostas avaliativas que se complementam. A primeira, a abordagem quantitativa,
ancorada no paradigma empírico-analítico, que consiste em avaliações pontuais expressas por
questões de múltipla escolha (37 para coordenadores de curso, 38 para professores e 39 para
funcionários técnico-administrativos) em instrumentos avaliativos próprios. Nas questões,
coordenadores de curso, professores e funcionários técnico-administrativos conferem valores
(notas) que definem suas avaliações em uma escala semântica com 4 opções de respostas em
cada questão.
Concomitantemente, é realizada uma análise qualitativa, das “falas” – registros dos
apontamentos que são descritos pelos participantes no próprio sistema. Há uma possibilidade
de se registrar questões que não foram contempladas pelas questões fechadas, ou mesmo,
reforçar pontos que coordenadores de curso, professores e funcionários achem importante
frisar, neste caso, tais apontamentos foram denominados por Ouvidoria Avaliativa - CPA,
amparada pelo paradigma sócioantropológico, que contempla uma abordagem qualitativa do
processo.
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3.2. Etapas do processo autoavaliativo
As etapas dos procedimentos para o desenvolvimento do processo autoavaliativo são:
 Discussão periódica dos instrumentos com os gestores;
 aplicação dos instrumentos avaliativos;
 elaboração de tabelas e gráficos;
 análise das colocações em cada indicador;
 levantamento das principais potencialidades ou fragilidades, tomando por base as
colocações avaliativas que se apresentaram;
 elaboração do caderno de resultados;
 encaminhamento do caderno de resultados a cada gestor responsável ou envolvidos no
processo;
 Discussão dos resultados com os gestores de áreas, coordenações de curso, docentes e
funcionários técnico-administrativos;
 Elaboração do documento que indica as ações decorrentes do processo avaliativo.
Em seguida, apresentam-se os gráficos por indicador / questão de forma comparativa da
avaliação dos coordenadores de curso, professores e funcionários técnico-administrativos, para
que se possa fazer uma análise global das questões.
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4. Resultados Quantitativos
4.1. Avaliação dos Coordenadores de Curso / Professores / Funcionários: média de cada indicador

Gráfico 1
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3.1.

Avaliação dos Coordenadores de Curso / Professores / Funcionários: por indicador / questão

Indicador:

Coordenadores de

Professores

Funcionários

4,00

4,51

3,92

Coordenadores de

Professores

Funcionários

6,00

4,51

4,16

Coordenadores de

Professores

Funcionários

2,83

3,65

3,38

Coordenadores de

Professores

Funcionários

5,69

5,60

Curso
Satisfação Geral

Média Geral:

Indicador:

Curso
Ambiente Psicossocial

Média Geral:

Indicador:

Curso
Compensação

Média Geral:

Indicador:

Curso
Percepção sobre o tratamento recebido pela
IES

Média Geral:

6,00
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Indicador:

Coordenadores de

Professores

Funcionários

5,11

4,15

4,25

Coordenadores de

Professores

Funcionários

4,33

4,19

3,00

Coordenadores de

Professores

Funcionários

5,00

5,20

Curso
Reconhecimento

Média Geral:

Indicador:

Curso
Comunicação / Informação

Média Geral:

Indicador:

Curso
Imagem Institucional

Média Geral:

6,00
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Indicador:

Coordenadores de

Professores

Funcionários

6,00

5,38

4,89

Coordenadores de

Professores

Funcionários

5,50

5,14

4,62

Coordenadores de

Professores

Funcionários

5,00

4,85

4,40

Coordenadores de

Professores

Funcionários

4,46

4,00

Curso
Liberdade de Expressão

Média Geral:

Indicador:

Curso
Qualidade do Grupo Gestor

Média Geral:

Indicador:

Curso
Qualidade do Grupo de Trabalho

Média Geral:

Indicador:

Curso
Condições de Trabalho

Média Geral:

4,88
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Indicador:

Coordenadores de

Professores

Funcionários

6,00

5,54

4,15

Coordenadores de

Professores

Funcionários

4,67

4,77

4,40

Coordenadores de

Professores

Funcionários

4,67

4,33

4,50

Coordenadores de

Professores

Funcionários

5,08

4,60

Curso
Autonomia

Média Geral:

Indicador:

Curso
Tipo de Trabalho

Média Geral:

Indicador:

Curso
Participação nas Decisões

Média Geral:

Indicador:

Curso
Imagem do Curso / Setorial

Média Geral:

4,67
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Indicador:

Coordenadores de

Professores

Funcionários

3,95

3,30

Curso
Desenvolvimento Profissional

Média Geral:

4,00

5. Síntese da Avaliação Interna (potencialidades (verde) e fragilidades (amarelo))
Índice de satisfação:
Indicador:

Questões:
Qual o seu grau de satisfação em relação à Instituição como um todo:

Satisfação Geral Se algum(a) colega seu(sua) fosse selecionado(a) para trabalhar nesta Instituição, você:

Se você fosse convidado a trabalhar em outra instituição de ensino:
No que se refere ao relacionamento entre os (coordenadores / professores / funcionários) de sua
área / curso / setor de trabalho:
Ambiente
Psicossocial

Você percebe que nos cursos da sua área / que no seu curso / e no seu setor de trabalho:
Todas as vezes que o seu curso necessita da colaboração de outros cursos / de outros setores:

Coordenadores
de Curso

Professores

Funcionários

100,00%

70,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

53,85%

40,00%

100,00%

69,23%

90,00%

100,00%

61,54%

80,00%

100,00%

84,62%

60,00%

100,00%
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No que se refere ao relacionamento entre as pessoas da equipe do seu setor e as de outros
setores:
Você percebe que seu salário, em relação ao mercado de trabalho:
Compensação

Os benefícios existentes na Instituição:
Percepção sobre
o tratamento
Em relação às obrigações legais (direitos trabalhistas), você percebe que a Instituição:
recebido pela
Instituição

Em relação aos coordenadores da sua área / professores do seu curso / aos seus colegas do seu
setor de trabalho, você se sente:
Os critérios utilizados pela gestão acadêmica / coordenação de curso / superior imediato, a qual
você se reporta, para reconhecer seus esforços na execução do seu trabalho, são:
Reconhecimento A Instituição, por meio da Diretoria Acadêmica / Gestão Acadêmica:

50,00%
33,33%

69,23%

30,00%

33,33%

53,85%

60,00%

100,00%

100,00%

90,00%

100,00%

84,62%

80,00%

100,00%

76,92%

100,00%

100,00%

69,23%
90,00%

Quando existe alguma oportunidade de promoção, as pessoas são escolhidas:

60,00%

Seu superior imediato (supervisor, coordenador, gerente, diretor etc.):
Para ser eficiente em seu trabalho, você:
Comunicação /
Informação

Em relação às mudanças como um todo, que ocorrem na Instituição, você se sente:
Quando ocorre algum evento na Instituição, você:
Pensando na Instituição como um todo, você percebe que o processo de comunicação interna, é:
Você acredita que esta Instituição:

100,00%

69,23%

70,00%

100,00%

69,23%

40,00%

100,00%

92,31%

20,00%

100,00%

84,62%

30,00%

100,00%

92,31%

100,00%

59

Imagem
Institucional
Liberdade de
Expressão

Qualidade do
Grupo Gestor

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

80,00%

100,00%

100,00%

70,00%

O tratamento que você recebe da gestão acadêmica / de seu(sua) coordenador(a) / do seu
superior imediato, à qual se reporta é:

100,00%

92,31%

90,00%

Você considera que a gestão acadêmica / seu(sua) coordenador(a) / seu superior imediato, à qual
se reporta:

100,00%

84,62%

90,00%

100,00%

92,31%

80,00%

100,00%

92,31%

90,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

90,00%

100,00%

100,00%

80,00%

100,00%

76,92%

80,00%

100,00%

69,23%

100,00%

Você acredita que esta Instituição, no cenário da educação, tem:
Quanto à liberdade para dar sugestões sobre sua atuação a gestão acadêmica / a coordenação / ao
seu superior imediato, à qual se reporta, você:
Você percebe que, na Instituição, de forma geral:

Quando você tem alguma dificuldade relacionada ao seu trabalho, você:
Quando você tem alguma dificuldade de ordem pessoal, você:

Qualidade do
Grupo de
Trabalho

Os professores que atuam no seu curso / as pessoas que atuam em seu setor:
Você confia na competência profissional:
Em relação às atividades que você desenvolve:

Condições de
Trabalho

Em sua opinião, as instalações físicas utilizadas por você / do seu local de trabalho:
Os recursos materiais (inclusive equipamentos) que você utiliza em seu trabalho:

70,00%

Você acredita que sua quantidade de atividades, em relação aos seus colegas:
Autonomia

A gestão acadêmica / sua coordenação / seu superior imediato, à qual se reporta:

100,00%

100,00%

100,00%
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Quando seu superior imediato (supervisor, coordenador, gerente, diretor etc.) não está presente, e
surge a necessidade de tomar uma decisão, você:
Tipo de Trabalho No que se refere ao seu trabalho, você:
Sempre que se torna necessário realizar mudanças no seu curso, você:
Participação nas
Você percebe que as suas opiniões sobre o seu trabalho:
Decisões

50,00%
100,00%

100,00%

100,00%

61,54%

100,00%

92,31%

Aqui, na Instituição, você percebe que promoções de cargo e enquadramentos:
Desenvolvimento
No que se refere à formação e capacitação docente / programas de treinamento a instituição:
Profissional
Você se sente preparado para os novos desafios tecnológicos e metodológicos da Educação
Superior:

70,00%

92,31%

No que se refere às disciplinas que você leciona:
Imagem do Curso
Você acredita que o seu curso / setor de trabalho:
/ Setorial

100,00%

100,00%

100,00%

90,00%

100,00%

30,77%

0,00%

100,00%

84,62%

30,00%

66,67%

84,62%

90,00%

