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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

Nome da IES:   Faculdade de Tecnologia IBRATEC; 

Código da IES:   1944; 

Caracterização da IES:  Instituição Privada com Fins Lucrativos; 

Localização:  Av. Mal. Mascarenhas de Morais 4989, Imbiribeira, 

Recife/PE CEP: 51150-002. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

 A Faculdade de Tecnologia IBRATEC norteia basicamente todas as suas 

ações acadêmicas e administrativas com base em um (ou mais de um) dos 

instrumentos de avaliação adotados pelo SINAES (a autoavaliação, a avaliação 

externa e o ENADE).  

 As visitas in loco de comissões externas, normalmente associadas ao 

processo de reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos, trazem 

sempre exigências ou recomendações que tentamos atender com a maior 

brevidade, e que sempre contribuem para que nossos cursos estejam alinhados 

com as Diretrizes Nacionais. 

 O Exame Nacional de Avaliação de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE) traz um retrato amostral da real situação do curso e da qualidade do 

ensino que estamos oferecendo. A comparação, através do relatório 

disponibilizado pelo INEP após cada processo avaliativo, com o desempenho de 

outras Instituições nos mostra se estamos trilhando o caminho certo e aponta os 

principais problemas a serem atacados na condução dos cursos. 

 Já a autoavaliação cumpre seu papel ao obrigar-nos a reconhecer 

deficiências, não através da comparação com outras Instituições, mas através da 

opinião direta das pessoas que estão plenamente envolvidas com a Instituição. 

 Com o objetivo de coordenar e articular o processo interno de avaliação, 

bem como sistematizar e disponibilizar informações e dados, foi instituída pela 

Faculdade de Tecnologia IBRATEC uma comissão de Auto-avaliação, 

conforme estabelece a Portaria INEP no 2.051/04, de 9 de julho de 2004, que 

regulamenta a Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004. Esta comissão é autônoma 
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com relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na instituição de 

educação superior. 

 Composta por representantes de todos os segmentos da comunidade 

universitária e da sociedade civil organizada, ao final do processo de 

autoavaliação, a CPA presta contas de suas atividades aos órgãos colegiados 

superiores, apresentando relatórios, pareceres e, eventualmente, recomendações. 

 Anualmente a CPA envia ao MEC um relatório no qual são apresentados 

os dados da autoavaliação tendo como base as 10 dimensões estabelecidas pelo 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que são: 

1. Missão, Plano de Desenvolvimento Institucional  

2. Políticas para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-graduação, a Extensão.  

3. Responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que 

se refere à sua contribuição em relação à inclusão social e ao 

desenvolvimento econômico e social.  

4. Comunicação com a sociedade.  

5. Políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-

administrativo e as condições de trabalho.  

6. Organização e gestão da instituição.  

7. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação.  

8. Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, 

resultados e eficácia da autoavaliação institucional.  

9. Políticas de atendimento aos estudantes.  

10. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 
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 Atualmente a Comissão Própria de Avaliação da Faculdade de Tecnologia 

IBRATEC é constituída pelos seguintes membros: 

Presidente da CPA 

Prof. Dr. Marcílio André Félix Feitosa 

Representante da Mantida 

Prof. Aldo de Moura Lima 

Representante da Mantenedora 

Silvana Toscano 

Representante dos Funcionários 

Paloma Santana Alves 

Representante dos Alunos 

Miquéias Xavier 

Representante dos Coordenadores 

Prof. Luis Eduardo Melo Correa de Oliveira 

Representante dos Professores 

Prof. Fred Lucena 

Representante da Secretaria 

Silvana Torres 

Representante da Sociedade Civil 

Prof. Rogério Aguiar 

 Essa equipe foi designada pelo Ato Institucional No. 01/2010, de 08 de 

fevereiro de 2010, e cumprirá um período de mandato de 2 (dois) anos. 
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 Uma vez instaurada a nova Comissão, iniciou-se um período de 

treinamento dos novos membros, onde os mesmo receberam cópias do 

regimento da CPA, do Manual do INEP sobre como implantar uma CPA e do 

Relatório gerado pela Comissão anterior. 

 Após esse período foram realizadas reuniões entre a diretoria da CPA e a 

Diretoria da Instituição, onde foram feitos encaminhamentos para atender 

algumas das solicitações levantadas nas avaliações anteriores. De posse dessas 

informações, a Diretoria avaliou quais solicitações poderiam ser atendidas de 

imediato e quais poderiam esperar por um momento mais oportuno. Várias 

ações foram realizadas durante todo o ano de 2010 e outras estão agendadas para 

serem implantadas neste ano de 2011. Neste relatório apresentaremos uma 

relação das solicitações que já foram atendidas, trazendo melhorias à Instituição, 

ao processo de aprendizagem pelos alunos e à satisfação geral dos professores, 

alunos e colaboradores. 
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3. OBJETIVOS 

Objetivos Gerais 

 Garantir um processo de autoavaliação com transparência e 

participação, sobre o que faz a Faculdade de Tecnologia IBRATEC, 

estabelecendo um contraponto entre a missão, os objetivos e as ações 

que efetivamente desenvolve, na busca de uma qualidade acadêmica; 

 Estender a avaliação institucional, com levantamento periódico do 

nível de satisfação de alunos, professores, serviço técnico 

administrativo e a sociedade em geral em relação ao ensino, pesquisa 

e extensão, gestão e setores de apoio. 

 Fornecer estudos e orientações que subsidiem o processo de 

planejamento e a implementação de medidas que conduzam à 

execução de um projeto acadêmico socialmente legitimado e relevante 

quanto a sua repercussão junto à comunidade interna e a sociedade em 

geral. 

Objetivos Específicos 

 Conscientizar e sensibilizar a comunidade acadêmica/sociedade para 

que o processo de avaliação seja sinônimo de ensino, de pesquisa, de 

extensão e da gestão da Faculdade de Tecnologia IBRATEC; 

 Firmar valores que conduzam à permanente e sistemática melhoria de 

qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão, e de gestão da 

Faculdade de Tecnologia IBRATEC, tendo como base os interesses de 
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docentes, discentes, técnico-administrativos e sociedade em geral, na 

área de atuação desta Faculdade; 

 Promover forma de sensibilização e motivação, para condução do 

processo de avaliação institucional interna e externa da Faculdade de 

Tecnologia IBRATEC; 

 Realizar diagnóstico institucional e avaliação interna da Faculdade de 

Tecnologia IBRATEC: 

 Definir e validar instrumentos de coletas de dados para diagnóstico e 

avaliação interna; 

 Coletar, analisar, interpretar e registrar, de forma permanente e 

sistemática, a opinião da comunidade acadêmica sobre o ensino, 

pesquisa, extensão, infraestrutura, gestão, e a autoavaliação de 

docentes e discentes sobre o processo didático-pedagógico, na 

graduação; 

 Coletar, analisar, interpretar e registrar dados sobre evasão escolar; 

 Realizar a avaliação externa da Faculdade de Tecnologia IBRATEC, 

com a efetiva participação da sociedade civil organizada; 

 Sintetizar os resultados da avaliação interna e externa; 

 Recomendar metas e ações futuras com vistas à melhoria da qualidade 

de ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária; 

 Subsidiar o planejamento estratégico e a gestão da Faculdade de 

Tecnologia IBRATEC; 

 Divulgar os resultados das avaliações; 

 Publicar o Relatório Final; 
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 Avaliar o Projeto de Avaliação Institucional; 

 Reavaliar o processo de Avaliação Institucional; 

 Privilegiar o conceito da autoavaliação e sua prática educativa para 

gerar nos membros da comunidade acadêmica autoconsciência de suas 

qualidades, problemas e desafios; 

 Identificar as potencialidades e as insuficiências dos Cursos de 

Superiores Tecnologia e da instituição, propondo melhorias para 

solucionar os problemas detectados. 
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4. JUSTIFICATIVAS 

 

 O presente relatório tem como objetivo não apenas atender uma exigência 

do CONAES, mas primordialmente servir de base aos futuros investimentos 

institucionais, determinando de forma clara as prioridades de melhorias no ponto 

de vista de todos os participantes de nossa comunidade.   

 A Avaliação Institucional é de grande importância para este Centro de 

Educação Tecnológica, tanto pelo seu potencial de transformação qualitativa, de 

melhoramento pedagógico, de melhoria e eficiência na gestão, bem como de 

regulação. A avaliação é indispensável em qualquer atividade humana 

 A proposta de envolver avaliadores e avaliados na elaboração do nosso 

Projeto de Avaliação Institucional advém da necessidade imposta pelos novos 

padrões tecnológicos e as novas relações de produção que estão exigindo da 

instituição superior formas e mecanismos de avaliação interna e externa do 

desempenho institucional, em interação com a sociedade civil, assegurando que 

a avaliação seja interpares. 

 O Modelo de Avaliação proposto pela CPA da Faculdade de Tecnologia 

IBRATEC contempla as especificidades institucionais desde as etapas de coleta 

e sistematização de informações até as de análises e propostas de políticas para 

suprir os pontos fracos que sejam identificados. A relevância da avaliação fica 

estabelecida como qualificadora dos processos de ensino superior e da 

importância destes para o projeto da nação. O desafio da CPA de conduzir a 

avaliação interna e externa do ensino superior aumenta na medida da relevância 

do objetivo e com o fato da educação superior tecnológica ser relativamente 

nova em sua concepção. Contudo, pode-se afirmar que a avaliação é um 
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instrumento primordial para todo organismo social que busque 

desenvolvimento. 

 Nessa perspectiva, avaliação é aqui definida como um "processo pelo qual 

se obtém a informação que permite conhecer, orientar, melhorar e transformar 

os aspectos avaliados" (Trigueiro, 1998, p. 1). Ou seja, a avaliação proporciona 

um conhecimento-diagnóstico, que aponta fragilidades e possibilidades, 

permitindo investir na superação das primeiras e na potencialização das 

segundas. É, pois, um processo contínuo de autoconhecimento/desenvolvimento 

e/ou reconhecimento/desenvolvimento. 
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5. METODOLOGIA 

 Apesar de a Avaliação Institucional ser um processo contínuo, em 

determinada época do ano são realizados os questionários com os alunos, 

professores e outros funcionários. Na Faculdade de Tecnologia IBRATEC essa 

parte da avaliação ocorre aproximadamente dois meses antes do término das 

aulas do segundo semestre de cada ano letivo. 

 Porem, antes dessa etapa, e seguindo as instruções do Manual do INEP, 

diversas atividades foram realizadas. O roteiro proposto pelo INEP, e seguido na 

nossa Instituição, é apresentado a seguir:  

 

1ª Etapa: Preparação 

Constituição da CPA 

Planejamento 

Sensibilização 

2ª Etapa: Desenvolvimento 

Levantamento Dados e Informações 

Análise das Informações 

Relatórios Parciais 

3ª Etapa: Consolidação 

Relatório 

Divulgação 

Balanço crítico 
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 Iniciamos os trabalhos anuais a partir do planejamento de nossas ações. 

Abaixo segue um trecho do regimento dessa CPA, que diz respeito às reuniões 

periódicas: 

“Art. 4º. A Comissão Própria de Avaliação reunir-se-á ordinariamente uma 
vez por mês e extraordinariamente quando convocada por seu presidente 
ou por, pelo menos, um terço de seus membros titulares. 

 
§ 1º. As reuniões serão convocadas com antecedência mínima de 

quarenta e oito horas, mencionando-se os assuntos da pauta. 
§ 2º. Juntamente com a convocação serão entregues, a cada membro, 

cópia da ata de reunião anterior e dos pareceres, projetos e relatórios 
a serem apreciados. 

§ 3º. O prazo de convocação poderá ser reduzido, em caso de urgência, 
podendo a pauta ser comunicada verbalmente, devendo a 
presidência justificar o procedimento. 

§ 4º. As reuniões só ocorrerão quando se obtiver o quorum mínimo da 
metade mais um dos membros. 

§ 5º. Serão consideradas aprovadas as propostas que obtiverem maioria 
dos votos favoráveis dos presentes. 

§ 6º. O presidente terá somente o voto de qualidade. 
§ 7º. De cada reunião será lavrada ata, assinada pelo secretário, que 

será discutida e submetida a voto na reunião seguinte e, sendo 
aprovada, subscrita pelo presidente e pelos demais membros 
presentes. 

 
Art. 5º. O comparecimento às reuniões, exceto aos membros representantes 

da sociedade civil organizada, é obrigatório e tem precedência sobre 
qualquer outra atividade. ”. 

 

 Nessas reuniões discutiu-se a nova abordagem a ser adotada a partir deste 

ano. Foi definido o cronograma de atividades, as formas de divulgação e foram 

elaborados os seminários de sensibilização. 

 Com objetivo de sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a 

importância em avaliar a instituição bem como dar conhecimento sobre o 

SINAES, CONAES e CPA, foram realizados seminários envolvendo: Diretoria, 

Corpo Docente, Corpo Discente e Quadro de Funcionários. 

 A 2ª Etapa do processo diz respeito à Avaliação propriamente dita e 

inicia-se com o levantamento de dados e informações. Decidiu-se que a coleta 

de dados passaria a ser realizada pelo ambiente de Educação à Distância 

Moodle, que é bastante presente no dia a dia dos membros dessa comunidade já 
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que o mesmo é amplamente utilizado na disponibilização de materiais 

complementares às aulas para o nosso alunado. 

 O acesso aos questionários (pelos alunos, professores e funcionários) 

ocorrem através de um login e uma senha, apenas para garantir que cada 

membro irá responder o questionário correto e apenas uma única vez, mas os 

dados obtidos em cada questionário foram tratados de forma totalmente anônima 

e as informações finais apresentadas de forma puramente estatística. O próprio 

ambiente gera esses relatórios, cabendo à comissão da CPA apenas a geração 

dos gráficos que facilitam a visualização dos dados e a interpretação e análise 

dos mesmos. 

 Os membros da comunidade foram convidados e estimulados a participar 

do processo e foram elaborados três propostas de questionários eletrônicos para 

a avaliação institucional on-line, dirigidos aos docentes, discentes e funcionários 

técnicos administrativos. Estes questionários ficaram disponíveis na página 

eletrônica da Instituição por um período de 15 dias para cada uma das categorias 

citadas anteriormente. 

 Segundo o INEP: 

“O relatório final de avaliação interna deve expressar o resultado do 

processo de discussão, de análise e interpretação dos dados advindos, 

principalmente, do processo de auto-avaliação. É importante que ele seja capaz 

de incorporar, quando estiverem disponíveis, os resultados da avaliação de 

cursos e de desempenho de estudantes. Os destinatários do relatório são os 

membros da comunidade acadêmica, os avaliadores externos e a sociedade.  

Considerando essa diversidade de leitores, são fundamentais a clareza na 

comunicação das informações e o caráter analítico e interpretativo dos 

resultados obtidos. Além disso, é desejável que ele apresente  sugestões para 
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ações de natureza administrativa, política, pedagógica e técnico-científica a 

serem implementadas.” 

 O relatório final foi então elaborado e divulgado à comunidade 

acadêmica, para consulta e reflexão, através do site: www.unibratec.com.br/cpa.  

 

6. RESULTADOS 

 

 As ações que foram realizadas na Instituição como resposta a 

questionamentos levantados pela Comissão Própria de Avaliação, foram 

divulgadas utilizando-se de meios disponíveis como palestras, reuniões e na 

home page www.unibratec.com.br/cpa. 

 A análise dos questionários pela comissão apontou pontos onde melhorias 

se faziam necessárias. A seguir enumeramos as principais ações que foram 

tomadas pela Instituição, ao longo do ano de 2010, na busca de sanar as 

carências apontadas pelo último processo de avaliação: 

 

Aquisição de 150 novos computadores: Com isso foi inaugurado mais um 

laboratório, e foram renovados quatro outros laboratórios já existentes. A cada 

ano as máquinas dos laboratórios onde são ministradas aulas de disciplinas que 

necessitam de máquinas com maior poder de processamento são renovadas, de 

forma a propiciar ao alunado sempre as melhores condições para o 

desenvolvimento de suas atividades. As maquinas desses laboratórios passam 

para laboratórios onde são ministradas disciplinas que não requerem tal 

desenvoltura dos computadores. Assim, periodicamente, todo maquinário da 
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Instituição é substituído e, os computadores mais antigos dessa cadeia são 

doados. 

 

Ampliação da Rede Wireless: A rede wireless permite total mobilidade dos 

seus utilizadores nas áreas cobertas, assegurando-lhes acesso aos conteúdos e 

serviços da Internet. A antiga estrutura foi ampliada e com isso proporcionamos 

cobertura completa no campus, atendendo uma das exigências mais freqüente 

dos alunos. Além disso, a renovação do contrato com provedor de acesso de 

Banda Larga permitiu o aumento da capacidade de rede e um aumento da 

velocidade da mesma. 

 

Aprovação de Orçamento para Renovação do Acervo da Biblioteca: 

Atendendo revindicações tanto dos alunos como dos professores, o acervo da 

biblioteca está sendo atualizado. No ano de 2010 foi aprovado, e incluso no 

planejamento orçamentário de 2011, a aquisição de mais de 1000 títulos, que 

irão auxiliar o processo de formação continuada dos nossos estudantes. Na área 

de computação as tecnologias se tornam obsoletas muito rapidamente e por isso 

necessitamos de atualização frequente do acervo. 

 

Aumento do número de computadores na biblioteca: Isso facilitará a 

realização de pesquisas e execução de tarefas pelos alunos dos cursos de 

graduação. 

 

Abertura de novos Editais de Seleção para Iniciação Científica: Com isso 

pretende-se estimular a pesquisa e beneficiar aqueles professores que têm 
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interesse em incrementar a sua produção científica, enriquecendo assim o 

currículo desses professores e dos alunos. 

 

Criação da figura do “Fiscal de Pátio”: Com isso proporcionamos melhores 

condições de segurança para a nossa comunidade, através de um controle ainda 

maior do acesso ao Campus. Além disso, o fiscal de pátio agiliza o atendimento 

às solicitações dos professores pois estão sempre por perto das salas, prontos 

para atender.  

 

Criação do cargo de “Gerente da Pós Graduação, Pesquisa e Extensão”: 

Esse profissional irá se dedicar inteiramente à promoção de atividades nessas 

áreas. Sua necessidade foi sentida a partir das respostas dadas pelos professores 

a determinados itens do questionário. 

 

Expansão da Oferta dos Cursos de Extensão: Foram criados 3 (três) 

laboratórios dedicados exclusivamente à realização de cursos de extensão que 

poderão capacitar nossos funcionários, enriquecer o currículo dos nossos alunos 

e, acima de tudo, atender à carência da sociedade em cursos do tipo, e de alta 

qualidade. 

 

Ampliação do quadro de funcionários da Biblioteca: Esta ampliação pretende 

diminuir algumas reclamações levantadas na avaliação. 
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Contratação de Novos Professores: Foi realizada um adequação na quantidade 

de docentes para atender as exigências de qualidade indicadas nos instrumentos 

de avaliação do MEC. A saber: 

5 docentes obtiveram o título de mestre 

1 docente obteve o título de doutor 

3 docentes foram aprovados em cursos de doutorado 

2 docentes aprovados em cursos de mestrado 

Contratação de 1 doutor 

 

Alteração na Equipe de Suporte: Essa medida reduziu o número de chamados 

e reclamações por parte da comunidade como um todo. 

 

 

 Estas foram algumas das modificações realizadas como fruto da última 

Avaliação realizada. Outras sugestões e solicitações ainda estão em fase de 

estudos e implantação. 
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7. UM NOVO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

 Ao final do ano de 2010, um novo processo de avaliação se iniciou.  

 Na tabela a seguir temos informações do número de pessoas que constitui 

cada uma das parcelas envolvidas no processo de avaliação dos Cursos 

Superiores oferecidos pela Faculdade de Tecnologia IBRATEC e o número de 

pessoas que realmente participou do processo, respondendo aos questionários: 

 

Setor da Comunidade Acadêmica
No Total de 

Membros 

Responderam ao 

Questionário 

Percentual

(%) 

Alunos 

Total de Alunos da Graduação 687 565 82,24 

Professores 

Total de Professores da Graduação 48 44 91,66 

Funcionários 

Total de Funcionários dos Cursos 

Superiores 

54 50 92,59 

 

 Esses números indicam que o processo de sensibilização e mobilização da 

comunidade têm se mostrado bastante efetivo. 

 A seguir temos os questionários que foram aplicados à comunidade bem 

como os gráficos gerados a partir das respostas aos questionários.  
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Questionário de Avaliação Institucional aplicado 
pela CPA ao Corpo Discente da Faculdade de Tecnologia IBRATEC 

 
Sobre o Curso: 
 
1) Quanto ao atendimento de  suas expectativas iniciais em relação ao seu curso 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
2) Ao concluir seu curso de graduação, qual o seu grau de preparo para ingressar o mercado de 

trabalho 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 

3) Quanto ao seu conhecimento  da grade curricular do seu curso, bem como as disciplinas que são 
pré-requisitos e suas cargas horárias 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 

 
4) Quanto aos conteúdos das disciplinas do curso 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
Salas, Laboratórios e Docentes: 
 
5) Quanto às atividades práticas em laboratórios proporcionados pelo curso 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
6) Instalações das salas de aula e laboratórios(iluminação,climatização) e recursos 

didáticos(projetor, microcomputadores) 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 

 
7) Quanto ao desempenho em sala dos seus professores 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
8) Quanto ao relacionamento com os seus professores 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
Biblioteca: 
 
9) Quanto à qualidade do acervo da biblioteca 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
10) Quanto às instalações para leitura, pesquisa ou estudo oferecidas pela biblioteca 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
11) Quanto à estrutura física (iluminação, climatização e acústica) e manutenção da biblioteca 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
12) Quanto ao atendimento oferecido pela biblioteca 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
Sobre a Coordenação: 
 
13) Quanto a disponibilidade de horários de atendimento dos coordenadores 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
14) Quanto ao  atendimento e a orientação dada pela coordenação com relação às suas dúvidas 

acadêmicas 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
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15) Quanto ao  acompanhamento realizado pelo coordenador no cumprimento do o planejamento do 
curso 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 

16) Quanto ao atendimento da Coordenação de EAD 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 

 
Estágio, Central de Atendimento, Ouvidoria e Setor Financeiro: 
 
17) Quanto à divulgação de vagas de estágio , e convênios  da Faculdade com integradores de 

estágio (CIEE, IEL, Unigape, Nudep, etc) para viabilizar sua inclusão no mercado de trabalho 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 

 
18) Como você avalia o trabalho da Central de Atendimento? 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
19) Quanto ao serviço de Ouvidoria da Faculdade de Tecnologia IBRATEC 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
20) Quanto aos serviços do setor financeiro 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
Limpeza, Segurança, Alimentação e Estacionamento: 
 
21) Quanto ao Serviço de organização e limpeza 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
22) Quanto à Segurança interna do campus 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
23) Serviços de alimentação disponíveis no campus 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
24) Quanto ao Serviço de estacionamento disponível no campus 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
Questão Extra: 
 
25) Quanto ao seu interesse em continuar estudando após o término de seu curso de graduação, em 

especialização , Pós graduação: mestrado e doutorado (stricto sensu) , outro curso de graduação  
ou  Aperfeiçoamento (Extensão/Qualificação e/ou Certificação) 

 
( ) Pós-graduação ( ) Mestrado/Doutorado ( ) Outro Curso de Graduação 
( ) Aperfeiçoamento ( ) Não Avaliou  ( ) Não Vai Fazer 
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Questionário de Avaliação Institucional aplicado 
pela CPA ao Corpo Docente da Faculdade de Tecnologia IBRATEC 

 
Assistência Pedagógica: 
 
1) Quanto ao atendimento prestado pela Assistência Pedagógica aos Docentes 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
2) Quanto à organização do material de sala (ata de presença de alunos, bolsa com piloto e 

controles) 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 

 
3) Quanto às Capacitações Pedagógicas periódicas com os professores 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
4) Quanto aos Encontros Docentes realizados pela Instituição 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
Estrutura Física: 
 
5) Quanto às estrutura disponível(instalações, equipamentos) para a realização de atividades 

práticas em laboratórios proporcionados pelo curso 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 

 
6) Instalações das salas de aula (iluminação,climatização) e recursos didáticos(projetor, 

microcomputadores) 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 

 
7) Instalações dos laboratórios(iluminação,climatização) e recursos didáticos(projetor, 

microcomputadores) 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 

 
8) Quanto à disponibilidade de salas / laboratórios quando requisitados 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
Biblioteca: 
 
9) Quanto à qualidade do acervo da biblioteca 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
10) Quanto às instalações para leitura, pesquisa ou estudo oferecidas pela biblioteca 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
11) Quanto à estrutura física (iluminação, climatização e acústica) e manutenção da biblioteca 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
12) Quanto ao atendimento oferecido pela biblioteca 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
Coordenação: 
 
13) Quanto à disponibilidade de horários de atendimento dos coordenadores 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
14) Quanto ao atendimento e a orientação dada pela coordenação com relação às suas dúvidas 

acadêmicas 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
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15) Quanto ao atendimento por parte do coordenador com relação às questões não acadêmicas 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
16) Quanto ao atendimento da Coordenação de EAD 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
Suporte Técnico, Fiscais de Pátio, Setor de Pessoal e RH: 
 
17) Quanto ao atendimento do Suporte Técnico 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
18) Quanto ao atendimento dos fiscais de pátio 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
19) Quanto ao atendimento do setor de Pessoal 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
20) Quanto ao atendimento prestado pelo RH 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
Limpeza, Segurança, Alimentação e Estacionamento: 
 
21) Quanto ao Serviço de organização e limpeza 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
22) Quanto à Segurança interna do campus 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
23) Serviços de alimentação disponíveis no campus 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
24) Quanto ao estacionamento disponível no campus 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 
Questão Extra: 
 
25) Quanto ao seu tempo semanal disponível para participação em outras atividades além das aulas 

(orientação de alunos, participação de NDE, CPA ou outros) 
( ) Nenhum   ( ) 0 a 2 horas ( ) 3 a 5 horas ( ) Acima de 5 horas 
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Questionário de Avaliação Institucional aplicado 
pela CPA ao Quadro de Funcionários da Faculdade de Tecnologia IBRATEC 

 
Avalie os itens abaixo considerando toda a Faculdade de Tecnologia IBRATEC: 
 
1) Quanto ao cumprimento do planejamento das atividades propostas para o dia-a-dia 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 

2) Quanto à solução definitiva dos problemas quando eles ocorrem 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 

3) Quanto ao compartilhamento das informações entre todas as pessoas envolvidas 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 

4) Quanto ao atendimento de suas expectativas com relação à qualidade dos serviços prestados 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 

 
Avalie os itens abaixo considerando apenas o seu setor: 
 
5) Quanto ao cumprimento do planejamento das atividades propostas para o dia-a-dia 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 

6) Quanto à solução definitiva dos problemas quando eles ocorrem 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 

7) Quanto ao compartilhamento das informações entre todas as pessoas envolvidas 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 

8) Quanto ao atendimento de suas expectativas com relação à qualidade dos serviços prestados 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 

 
Avalie os itens abaixo considerando o seu cotidiano na Faculdade de Tecnologia IBRATEC: 
 
9) Quanto à discussão do desenvolvimento de suas atividades 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 

10) Quanto ao seu convívio com diferentes grupos sociais, intelectuais e étnico-raciais 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 

11) Quanto à sua liberdade de expressão e opinião 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 

12) Quanto à relação entre as atividades desempenhadas e o cargo que você ocupa 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 

 
Avalie o seu local de trabalho: 
 
13) Quanto ao atendimento oferecido no seu setor 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 

14) Quanto aos recursos oferecidos para a realização de seu trabalho 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 

15) Quanto aos benefícios que a Faculdade de Tecnologia IBRATEC oferece aos funcionários 
(Descontos em cursos, convênios, etc) 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
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16) Quanto aos meios utilizados pela gestão da Faculdade de Tecnologia IBRATEC para a 
comunicação com os funcionários 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 

 
Clima de Trabalho e Motivação: 
 
17) Como você avalia o clima de trabalho (relações interpessoais) no setor onde atua 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 

18) Quanto ao clima de trabalho (relações interpessoais) entre os setores da instituição 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 

19) Quanto à sua motivação atual para desenvolver suas atividades diárias 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 

20) Qual o seu nível de satisfação com a instituição em geral 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 

 
Limpeza, Segurança, Alimentação e Estacionamento: 
 
21) Quanto ao Serviço de organização e limpeza 

( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 

22) Quanto à Segurança interna do campus 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 

23) Serviços de alimentação disponíveis no campus 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 
 

24) Quanto ao estacionamento disponível no campus 
( ) Não sei informar   ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom  ( ) Ótimo 

 
Questão Extra: 
 
25) Quanto ao seu interesse em participar de outras atividades diferentes das que desenvolve 

diariamente 
( ) Nenhum   ( ) Me interesso pouco ( ) Me interesso muito 
 

 

 Alem dessas questões, todos os questionários aplicados possuíam um 

campo onde o usuário poderia inserir comentários gerais. 
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Gráficos Relativos ao Questionário de Avaliação Institucional aplicado 
pela CPA ao Corpo Discente da Faculdade de Tecnologia IBRATEC 

 
Sobre o Curso: 
 
1) Quanto ao atendimento de suas expectativas iniciais em relação ao seu curso 
 

 
 
2) Ao concluir seu curso de graduação, qual o seu grau de preparo para ingressar o mercado de 

trabalho 
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3) Quanto ao seu conhecimento da grade curricular do seu curso, bem como as disciplinas que são 
pré-requisitos e suas cargas horárias 

 
 

 
 

4) Quanto aos conteúdos das disciplinas do curso 
 

 
 



  

30 
 

IBRATEC – Instituto Brasileiro de Tecnologia Ltda. 
Av. Mal. Mascarenhas de Morais 4989, Imbiribeira 
Recife/PE CEP: 51150-002, PABX +55(81)3339.0998 

Salas, Laboratórios e Docentes: 
 
5) Quanto às atividades práticas em laboratórios proporcionados pelo curso 
 

 
 
 
6) Instalações das salas de aula e laboratórios(iluminação,climatização) e recursos 

didáticos(projetor, microcomputadores) 
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7) Quanto ao desempenho em sala dos seus professores 
 

 
 
 
8) Quanto ao relacionamento com os seus professores 
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Biblioteca: 
 
9) Quanto à qualidade do acervo da biblioteca 
 

 
 
 
10) Quanto às instalações para leitura, pesquisa ou estudo oferecidas pela biblioteca 
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11) Quanto à estrutura física (iluminação, climatização e acústica) e manutenção da biblioteca 
 

 
 
 
12) Quanto ao atendimento oferecido pela biblioteca 
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Sobre a Coordenação: 
 
13) Quanto à disponibilidade de horários de atendimento dos coordenadores 
 

 
 
 
14) Quanto ao atendimento e a orientação dada pela coordenação com relação às suas dúvidas 

acadêmicas 
 

 
 



  

35 
 

IBRATEC – Instituto Brasileiro de Tecnologia Ltda. 
Av. Mal. Mascarenhas de Morais 4989, Imbiribeira 
Recife/PE CEP: 51150-002, PABX +55(81)3339.0998 

15) Quanto ao acompanhamento realizado pelo coordenador no cumprimento do o planejamento do 
curso 
 

 
 
 

16) Quanto ao atendimento da Coordenação de EAD 
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Estágio, Central de Atendimento, Ouvidoria e Setor Financeiro: 
 
17) Quanto à divulgação de vagas de estágio , e convênios  da Faculdade com integradores de 

estágio (CIEE, IEL, Unigape, Nudep, etc) para viabilizar sua inclusão no mercado de trabalho 
 

 
 
 
18) Como você avalia o trabalho da Central de Atendimento? 
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19) Quanto ao serviço de Ouvidoria da Faculdade de Tecnologia IBRATEC 
 

 
 
 
20) Quanto aos serviços do setor financeiro 
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Limpeza, Segurança, Alimentação e Estacionamento: 
 
21) Quanto ao Serviço de organização e limpeza 
 

 
 
 
22) Quanto à Segurança interna do campus 
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23) Serviços de alimentação disponíveis no campus 
 

 
 
 
24) Quanto ao Serviço de estacionamento disponível no campus 
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Questão Extra: 
 
26) Quanto ao seu interesse em continuar estudando após o término de seu curso de graduação, em 

especialização , Pós graduação: mestrado e doutorado (stricto sensu) , outro curso de graduação  
ou  Aperfeiçoamento (Extensão/Qualificação e/ou Certificação) 
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Gráficos Relativos ao Questionário de Avaliação Institucional aplicado 
pela CPA ao Corpo Docente da Faculdade de Tecnologia IBRATEC 

 
Assistência Pedagógica: 
 
1) Quanto ao atendimento prestado pela Assistência Pedagógica aos Docentes 
 

 
 
 
2) Quanto à organização do material de sala (ata de presença de alunos, bolsa com piloto e 

controles) 
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3) Quanto às Capacitações Pedagógicas Periódicas com os professores 
 

 
 
 
4) Quanto aos Encontros Docentes realizados pela Instituição 
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Estrutura Física: 
 
5) Quanto à estrutura disponível (Instalações, Equipamentos...) para a realização de atividades 

práticas em laboratórios proporcionados pelo curso 
 

 
 
 
6) Instalações das salas de aula (iluminação,climatização) e recursos didáticos(projetor, 

microcomputadores) 
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7) Instalações dos laboratórios (iluminação,climatização) e recursos didáticos(projetor, 
microcomputadores) 

 

 
 
 
8) Quanto à disponibilidade de salas / laboratórios quando requisitados 
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Biblioteca: 
 
9) Quanto à qualidade do acervo da biblioteca 
 

 
 
 
10) Quanto às instalações para leitura, pesquisa ou estudo oferecidas pela biblioteca 
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11) Quanto à estrutura física (iluminação, climatização e acústica) e manutenção da biblioteca 
 

 
 
 
12) Quanto ao atendimento oferecido pela biblioteca 
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Coordenação: 
 
13) Quanto à disponibilidade de horários de atendimento dos coordenadores 
 

 
 
 
14) Quanto ao atendimento e a orientação dada pela coordenação com relação às suas dúvidas 

acadêmicas 
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15) Quanto ao atendimento por parte do coordenador com relação às questões não acadêmicas 
 

 
 
 
16) Quanto ao atendimento da Coordenação de EAD 
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Suporte Técnico, Fiscais de Pátio, Setor de Pessoal e RH: 
 
17) Quanto ao atendimento do Suporte Técnico 
 

 
 
 
18) Quanto ao atendimento dos fiscais de pátio 
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19) Quanto ao atendimento do setor de Pessoal 
 

 
 
 
20) Quanto ao atendimento prestado pelo RH 
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Limpeza, Segurança, Alimentação e Estacionamento: 
 
21) Quanto ao Serviço de organização e limpeza 
 

 
 
 
22) Quanto à Segurança interna do campus 
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23) Serviços de alimentação disponíveis no campus 
 

 
 
 
24) Quanto ao estacionamento disponível no campus 
 

 
 
 



  

53 
 

IBRATEC – Instituto Brasileiro de Tecnologia Ltda. 
Av. Mal. Mascarenhas de Morais 4989, Imbiribeira 
Recife/PE CEP: 51150-002, PABX +55(81)3339.0998 

Questão Extra: 
 
25) Quanto ao seu tempo semanal disponível para participação em outras atividades além das aulas 

(orientação de alunos, participação de NDE, CPA ou outros) 
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Gráficos Relativos ao Questionário de Avaliação Institucional aplicado 
pela CPA ao Quadro de Funcionários da Faculdade de Tecnologia IBRATEC 

 
Avalie os itens abaixo considerando toda a Faculdade de Tecnologia IBRATEC: 
 
1) Quanto ao cumprimento do planejamento das atividades propostas para o dia-a-dia 
 

 
 
 
2) Quanto à solução definitiva dos problemas quando eles ocorrem 
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3) Quanto ao compartilhamento das informações entre todas as pessoas envolvidas 
 

 
 
 
4) Quanto ao atendimento de suas expectativas com relação à qualidade dos serviços prestados 
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Avalie os itens abaixo considerando apenas o seu setor: 
 
5) Quanto ao cumprimento do planejamento das atividades propostas para o dia-a-dia 
 

 
 
 
6) Quanto à solução definitiva dos problemas quando eles ocorrem 
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7) Quanto ao compartilhamento das informações entre todas as pessoas envolvidas 
 

 
 
 
8) Quanto ao atendimento de suas expectativas com relação à qualidade dos serviços prestados 
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Avalie os itens abaixo considerando o seu cotidiano na Faculdade de Tecnologia IBRATEC: 
 
9) Quanto à discussão do desenvolvimento de suas atividades 
 

 
 
 
10) Quanto ao seu convívio com diferentes grupos sociais, intelectuais e étnico-raciais 
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11) Quanto à sua liberdade de expressão e opinião 
 

 
 
 
12) Quanto à relação entre as atividades desempenhadas e o cargo que você ocupa 
 

 
 
 



  

60 
 

IBRATEC – Instituto Brasileiro de Tecnologia Ltda. 
Av. Mal. Mascarenhas de Morais 4989, Imbiribeira 
Recife/PE CEP: 51150-002, PABX +55(81)3339.0998 

Avalie o seu local de trabalho: 
 
13) Quanto ao atendimento oferecido no seu setor 
 

 
 
 
14) Quanto aos recursos oferecidos para a realização de seu trabalho 
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15) Quanto aos benefícios que a Faculdade de Tecnologia IBRATEC oferece aos funcionários 
(Descontos em cursos, convênios, etc) 

 

 
 
 
16) Quanto aos meios utilizados pela gestão da Faculdade de Tecnologia IBRATEC C para a 

comunicação com os funcionários 
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Clima de Trabalho e Motivação: 
 
17) Como você avalia o clima de trabalho (relações interpessoais) no setor onde atua 
 

 
 
 
18) Quanto ao clima de trabalho (relações interpessoais) entre os setores da instituição 
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19) Quanto à sua motivação atual para desenvolver suas atividades diárias 
 

 
 
 
20) Qual o seu nível de satisfação com a instituição em geral 
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Limpeza, Segurança, Alimentação e Estacionamento: 
 
21) Quanto ao Serviço de organização e limpeza 
 

 
 
 
22) Quanto à Segurança interna do campus 
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23) Serviços de alimentação disponíveis no campus 
 

 
 
 
24) Quanto ao estacionamento disponível no campus 
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Questão Extra: 
 
25) Quanto ao seu interesse em participar de outras atividades diferentes das que desenvolve 

diariamente 
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8. CONCLUSÕES 

 

 Os indicadores revelaram que as Avaliações realizadas pela CPA- 

Faculdade de Tecnologia IBRATEC fizeram com que novas diretrizes 

norteassem a construção do Plano de Desenvolvimento Institucional. 

 Deficiências foram identificadas e, em enquetes direcionadas ao público 

alvo dos questionários, foram estabelecidas a ordem de prioridade com que as 

mesmas devem ser sanadas. 

 O envolvimento de todos os setores fez com que a comunidade se sentisse 

mais unida em busca de um objetivo comum a todos, a busca por melhorias. 

 O processo de Auto Avaliação Institucional da Faculdade de Tecnologia 

Faculdade de Tecnologia IBRATEC é um processo permanente, que deverá 

sempre apresentar resultados e propostas de ações a partir dos indicadores 

analisados. Isto significa rever, ampliar, modificar, ajustar e comparar as 

propostas de ações anteriormente delineadas à realidade em pauta. 

 Desde o inicio de suas atividades a Faculdade de Tecnologia Faculdade de 

Tecnologia IBRATEC busca elementos para a melhoria e aperfeiçoamento do 

desempenho da instituição a partir de uma ação democrática, participativa e 

transparente. Nesta direção a autoavaliação é entendida como um processo 

contínuo, geral e, ao mesmo tempo, específico, integrado, permanente e crítico. 

É uma atividade intrínseca ao processo de planejamento e um instrumento de 

gestão, que permite o realinhamento permanente dos rumos da instituição, 

permitindo identificar problemas, corrigir erros e introduzir mudanças que 

signifiquem melhoria da qualidade de ensino, da pesquisa, da extensão e da 

responsabilidade social. 
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 Partimos agora, com base nos dados apresentados, para mais um período 

de análise e implantação das melhorias sugeridas, na tentativa de sanar ou pelo 

menos minimizar os problemas expostos. 

 


