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A FACULDADE DE TECNOLOGIA IBRATEC (UNIBRATEC) 

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. 

 

HISTÓRICO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA IBRATEC 

 

A história da Faculdade de Tecnologia IBRATEC começa em 1999, quando alunos 

egressos dos cursos técnicos buscam os dirigentes do IBRATEC Escola Técnica em 

Informática no intuito de continuarem seus estudos superiores nesta Instituição. O fato se 

dava pelo currículo e metodologia adotada, que uniam teoria e prática em todo 

desenvolvimento curricular. O percentual de empregabilidade dos egressos ultrapassava 80%, 

além do número elevado de alunos que ingressavam em concursos públicos ou os que se 

tornavam empreendedores na área de informática. 

Para atender a demanda, em 2001, o IBRATEC submete ao MEC o seu Projeto de 

Credenciamento e Autorização, vindo a ser o primeiro Centro de Educação Tecnológica 

privado do Nordeste e o 16ª do Brasil. Com a aprovação do projeto em outubro naquele ano, 

através da Portaria MEC 2.859 de 13/12/2001, o IBRATEC passa a funcionar em Recife, no 

bairro das Graças. 

Credenciado pelo MEC para funcionar, em 2002, o Centro de Educação Tecnológica 

IBRATEC, passava a oferecer o CTDS – Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento 

de Software, conceito “A” em currículo e infraestrutura.  Como a elevada exigência de 

titulações (mestrado e doutorado) era muito grande para uma modalidade tão nova de curso, 

no cômputo geral, a Instituição obteve conceito “B” com 88 pontos, faltando apenas 3 pontos 
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para o conceito “A”, fato que levou a instituição a implantar um programa de incentivo à 

progressão acadêmica de seu corpo docente. 

Em 2002, foi submetido ao MEC o projeto de autorização do segundo curso de nível 

superior da Rede: o CTRA – Curso Superior de Tecnologia de Redes e Ambientes 

Operacionais, autorizado no final do ano pela Portaria MEC 3.392 de 6/12/2002, também com 

conceito “B” (faltando 8 pontos para o conceito “A” pelas mesmas razões do CTDS). 

Em 2003, a faculdade foi a principal organizadora do CONBRATEC – 1º Congresso 

Brasileiro de Tecnologia, trazendo os principais nomes do cenário nacional para um público 

superior a 1.000 congressistas. 

Em 2004, a Faculdade de Tecnologia IBRATEC transfere suas instalações para o maior 

campus de informática do Brasil, com 16 mil metros quadrados inteiramente dedicados à 

prática do ensino técnico e tecnológico da área de informática, mudando-se então, em agosto, 

para a Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, 4989, no bairro da Imbiribeira. 

À época, os 32 laboratórios de software, um de telemática, um de hardware e apenas 

seis salas de aula teóricas, fizeram da Faculdade de Tecnologia IBRATEC, além do maior 

campus de informática do Brasil, um novo paradigma na educação tecnológica.  Neste novo 

paradigma, a qualidade de ensino é levada ao extremo, com uma média de 25 alunos por 

turma, mais de 80% de aulas práticas vivenciadas em laboratórios de informática, com um 

computador para cada aluno.  Esta proposta é única no Brasil e consolida a Faculdade de 

Tecnologia IBRATEC, cada vez mais como centro de excelência na formação profissionais na 

área de informática, atingindo níveis de empregabilidade de mais de 90% dos seus egressos. 

Em 2005, repete o sucesso com o 2º Congresso Brasileiro de Tecnologia, no qual os 

minicursos e as palestras somaram 1.100 congressistas de todas as partes do Brasil. 

Participaram comitivas do Paraná, Bahia (Paulo Afonso), São Paulo, Rio Grande do Sul, 

Alagoas, Paraíba e Pernambuco. Dentro da programação do 2º Congresso, aconteceu o I 

Simpósio IBRATEC de trabalhos Científicos e a I Feira Brasileira de Tecnologia (Febratec) 

voltada para o público em geral interessado em conhecer e consumir produtos e serviços 

tecnológicos. Ainda em 2005, a Faculdade de Tecnologia IBRATEC lançou cursos em nível 
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de Pós-Graduação Lato Sensu.  O curso de especialização em Metodologia para Engenharia 

de Software consegue arregimentar 22 alunos em apenas um mês de divulgação, contando 

inclusive com alguns dos concluintes da primeira turma de tecnólogos formada pela 

Instituição. 

Para proporcionar um tratamento diferenciado a este nível da educação, a Rede 

implantou o NPE – Núcleo de Pós-Graduação e Extensão, localizado no endereço de sua 

antiga sede (bairro das Graças). 

Em 2006, muda a sede do NPE para o Porto Digital, pólo de negócios e inovação no 

Centro Histórico do Recife, que integra empresas, centros de pesquisas e instituições de 

Tecnologia da Informação e Comunicação. Em junho desse ano, recebe a Comissão do MEC 

para o reconhecimento do Curso Superior em Desenvolvimento de Software, recebendo a 

pontuação máxima. Em agosto, lança a sua primeira revista científica, a “ Tecnologus”. 

Em 2007 a Revista Veja publicou artigo onde o Curso Superior em Analise e 

Desenvolvimento de Software da Faculdade, de acordo com o MEC, foi considerado o melhor 

do país.  

A partir de Fevereiro de 2011 foi elaborado um projeto para dinamizar as atividades da 

Biblioteca da instituição, sendo elaborado um planejamento para a atualização do acervo e 

aquisição da Biblioteca Virtual Universitária. Em paralelo, foram adquiridas novas estantes, 

microcomputadores e reforma nas instalações. Somado a estas ações, passou-se a divulgar 

através de cartazes e pelo site as novas aquisições e as ações realizadas. Em Março de 2011 

foi elaborado e homologado no Ministério do Trabalho o Plano de Cargos, Carreira e Salários 

(PCCS) dos docentes e funcionários da Faculdade de Tecnologia IBRATEC. No mesmo 

período foi elaborado o Plano de Capacitação Continuada dos Docentes (PCCD), com a 

definição das ações de treinamento. Nesse mesmo ano iniciou um projeto de pesquisa para 

desenvolvimento de um livro na área de Design. O livro será elaborado em conjunto por três 

professoras e o coordenador do curso de Design Gráfico. 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA IES 

 

O IBRATEC é uma instituição de cunho privado, com fins lucrativos, administrada por 

um Diretor Geral e um Vice-Diretor Geral, e assessorada por vários órgãos consultivos e um 

deliberativo, intitulado Conselho Superior de Administração.   

Esta mantenedora é responsável pela Faculdade de Tecnologia IBRATEC que é 

administrada por 3 (três) Diretorias, assessorada por um órgão consultivo e um deliberativo, 

denominado Conselho Superior (CONSUP) e apoiada por diversas gerências e coordenações. 

INSTÂNCIAS DE DECISÃO 

O sistema decisório da IBRATEC se divide em duas instâncias macro: 

• Instituição Mantenedora: O órgão colegiado deliberativo da mantenedora é o 

Conselho Superior de Administração - CONSAD, que tem como finalidade 

deliberar sobre as políticas e diretrizes propostas pelas suas diretorias; 

• Instituição Mantida: O órgão colegiado deliberativo da instituição mantida é o 

Conselho Superior - CONSUP, que tem como finalidade deliberar sobre as 

propostas submetidas pelas Diretorias, Gerências ou Coordenações, à luz das 

diretrizes e políticas emanadas das diretorias da mantenedora.  As decisões de 

cunho financeiro são restritas à mantenedora, através do CONSAD. 

O Conselho Superior de Administração - CONSAD é o órgão máximo deliberativo da 

Mantenedora, e é composto por: 

• Diretor Geral da Mantenedora; 

• Vice-Diretor Geral da Mantenedora; 

• Conselho Fiscal 

• Acionistas ou seus representantes; 

• Assessoria Jurídica  
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ÓRGÃOS COLEGIADOS DA MANTIDA 

 

O Conselho Superior – CONSUP – é o órgão máximo de natureza deliberativa, 

normativa e recursal da Faculdade de Tecnologia IBRATEC, sendo constituído pelos 

seguintes membros: 

• Diretor Administrativo e Comercial da Faculdade; 

• Diretor Financeiro da Faculdade; 

• Diretor Acadêmico da Faculdade; 

• Um representante da Mantenedora; 

• Um representante do corpo técnico-administrativo; 

• Um representante dos coordenadores técnico-administrativos; 

• Um representante do corpo docente; 

• Um representante dos coordenadores de curso por nível de ensino; 

• Um representante do corpo discente; 

• Um representante do setor produtivo. 

 

ÓRGÃOS DE NATUREZA EXECUTIVA DA MANTIDA 

 

As Diretorias são órgãos executivos, de cunho estratégico, que definem as políticas e 

diretrizes gerais da Instituição Mantida, nas suas respectivas áreas de gestão:  

• Administrativa e Comercial 

• Financeira 

• Acadêmica 

As Diretorias são ocupadas por membros designados pela Diretoria Geral da Mantida, 

com mandato de 05 (cinco) anos, podendo ser reconduzidos. 
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DIRETORIA FINANCEIRA 

 

A Diretoria Financeira tem por finalidade o planejamento e a gestão econômico-

financeiro e contábil da Mantida, promovendo o controle ostensivo da execução deste 

planejamento. 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL 

 

A Diretoria Administrativa e Comercial tem por finalidade a definição das políticas de 

administração logística, de patrimônio, de recursos humanos, marketing e comerciais da 

Mantida, visando à redução dos custos e à melhoria contínua dos processos. 

 

DIRETORIA ACADÊMICA 

 

A Diretoria Acadêmica tem por finalidade a definição das políticas e diretrizes de 

ensino, avaliação da aprendizagem e controle acadêmico, em todos os níveis e modalidades da 

educação, visando atingir excelência no processo de ensino e aprendizagem na Instituição 

Mantida, assim como definir as políticas de pesquisa científica aplicada e sustentável, e das 

atividades de extensão comunitária, visando atingir excelência na articulação entre o ensino e 

a sociedade, em todos os setores. 
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O SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
(SINAES) 

 

 O SINAES integra três modalidades principais de instrumentos de avaliação, aplicados em diferentes 

momentos: 

(1) Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES) – é o centro de referência e articulação do 

sistema de avaliação que se desenvolve em duas etapas principais: 

(a) auto-avaliação – coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de cada IES, a partir de 1° de 

setembro de 2004; 

(b) avaliação externa – realizada por comissões designadas pelo INEP, segundo diretrizes estabelecidas pela 

CONAES. 

(2) Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) – avalia os cursos de graduação por meio de instrumentos e 

procedimentos que incluem visitas in loco de comissões externas. A periodicidade desta avaliação depende 

diretamente do processo de reconhecimento e renovação de reconhecimento a que os cursos estão sujeitos. 

 (3) Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE) – aplica-se aos estudantes do final do primeiro e do 

último ano do curso, estando prevista a utilização de procedimentos amostrais. Anualmente, o Ministro da 

Educação, com base em indicação da CONAES, definirá as áreas que participarão do ENADE. 

 

 A Avaliação Institucional, interna e externa, considera 10 dimensões: 

  

1. Missão e 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.  
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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. 

 

 Avaliação dos cursos será realizada analisando-se 3 dimensões: 

  

1. Organização Didático-Pedagógica 

2. Perfil do Corpo Docente 

3. Instalações físicas 

 

 A avaliação dos estudantes, através do ENADE, será aplicada periodicamente aos alunos de todos os 

cursos de graduação, ao final do primeiro e do último ano de curso. A avaliação será expressa por meio de 

conceitos, tomando por base padrões mínimos estabelecidos por especialistas das diferentes áreas do 

conhecimento. 

  

 A coletas de informações se dá através dos seguintes meios: 

  

a) Censo da Educação Superior (integrado ao SINAES e incluindo informações sobre atividades de extensão) 

b) Cadastro de Cursos e Instituições (integrado ao SINAES) 

c) CPA: Comissão Própria de Avaliação (criadas nas IES com a atribuição de conduzir os processos de avaliação 

interna da instituição, de sistematização e de coleta de informações) 
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A COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

 

“Não é possível melhorar o que não se conhece!” 

“A Avaliação Institucional é uma excelente ferramenta de diagnóstico  

e de correção de rumos!” 

 

 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. 

Quando a organização se auto avalia, ela procura identificar o resultado do seu 

trabalho e projeta novos rumos visando melhoria do desempenho de suas atividades. 

 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 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 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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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 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; 
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• 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; 

• 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. 

 

 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 
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no 10.861, de 14 de abril de 2004. Esta comissão é autônoma 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). 

 Torna-se a assim imprescindível mencionar que a Avaliação Institucional, enquanto 

instrumento que norteia os rumos da instituição de ensino, tem sido prática constante desde o 

inicio de nossas operações. Em 1998, quando foram iniciadas as atividades com os cursos 

técnicos, na área de informática, nossos instrumentos já contemplavam todo o espectro da 

dimensão institucional, avaliando o professor, o aluno, a infra-estrutura física, bem como os 

aspectos externos a instituição por meio de uma participação ativa em organizações de classe 

como a SUCESO, instituição fomentadora da área de TI no estado e no país. Com a evolução 

natural da instituição nossa Avaliação Institucional foi sendo melhorada e adaptada a novas 

realidades, culminando em instrumentos isolados que hoje são aplicados, analisados, e seus 

resultados nos possibilitam a tomada de decisões com maior precisão, contribuindo para a 

melhoria da instituição como um todo. 

 A efetiva realização de uma sistemática de avaliação na 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 auto-avaliação 

deve ser entendida como um processo contínuo, geral e, ao mesmo tempo, especifico, 

integrado e permanentemente critico de seus próprios fundamentos teóricos e de seu enfoque 

prático. É, pois, uma atividade intrínseca ao processo de planejamento e um instrumento de 

gestão, que deve permitir o realinhamento permanente dos seus rumos na direção da sua 

função social. 
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CONSTITUIÇÃO ATUAL DA CPA UNIBRATEC 

 

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. Excepcionalmente, para melhor coerência na confecção deste relatório, 

o mandato dessa Comissão foi estendido até o mês de março de 2012 e a eleição de uma nova Comissão está em 

andamento. 
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A METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA CPA UNIBRATEC 

 

A avaliação será realizada de maneira interna e externa. O universo da avaliação 

interna será composto por: docentes, técnico-administrativos e discentes; e o universo da 

avaliação externa será assim constituído: sociedade civil organizada, representada pelos 

usuários de Tecnologia da Informação, representantes do mercado de trabalho, por intermédio 

de empresas e organizações. 

A avaliação tanto a interna quanto a externa, abrangerá os níveis do indivíduo, da 

equipe e da Faculdade de Tecnologia IBRATEC, tendo como temas de discussão, ou temas 

preocupantes, as dimensões de ensino, pesquisa, extensão e gestão, variando a ênfase em um 

ou outro nível ou tema, conforme a composição do grupo de avaliação. 

A avaliação será norteada ainda por questões avaliativas formuladas com base em 

indicadores qualitativos levantados pela Faculdade de Tecnologia IBRATEC em suas várias 

discussões com a comunidade acadêmica, tais como: nível de compromisso e participação, 

colaboração, parcerias e comunicação, dentre outros, tendo como pano de fundo, o 

cumprimento das metas planejadas coletivamente. 

Considerando os objetivos contidos na presente proposta de avaliação, a CPA da 

Faculdade de Tecnologia IBRATEC realizará reuniões, estudos, seminários e debates para 

sensibilizar a comunidade acadêmica interna e a sociedade recifense, da importância da 

Avaliação Institucional. 

A CPA aplicará diversos instrumentos de avaliação previamente analisados pela 

Comissão e apresentados ao Conselho Superior da Faculdade de Tecnologia IBRATEC, para 

conhecimento e deferimento, dentro os quais questionários que serão aplicados aos alunos, 

professores, coordenadores pedagógicos, coordenadores de curso, secretaria escolar, 

funcionários da instituição e unidades concedentes de estágio curricular supervisionado, e, 

ainda a representantes da sociedade civil organizada. 
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A Comissão Própria de Avaliação elencou os seguintes tópicos que estarão 

contemplados nos instrumentos de avaliação institucional: 

• Avaliação do desempenho docente; 

• Avaliação do desempenho do Coordenador de Curso; 

• Avaliação de desempenho da Assistência Pedagógica; 

• Currículo; 

• Desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão; 

• Infraestrutura física e Recursos tecnológicos; 

• Recursos humanos; 

• Recursos financeiros; 

• Biblioteca; 

• Comunicação; 

 Uma vez instaurada uma nova Comissão, inicia-se um período de treinamento dos novos membros, 

onde os mesmo recebem cópias do regimento da CPA, do Manual do INEP sobre como implantar uma CPA e do 

Relatório gerado pela Comissão anterior. 

 Após esse período são realizadas reuniões entre a diretoria da CPA e a Diretoria da Instituição, onde são 

feitos encaminhamentos para atender algumas das solicitações levantadas nas avaliações anteriores. De posse 

dessas informações, a Diretoria avalia quais solicitações podem ser atendidas de imediato e quais podem esperar 

por um momento mais oportuno. 

 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:  
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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 

 Os trabalhos anuais iniciam-se a partir do planejamento das 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. 
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§ 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 discute-se a nova abordagem a ser adotada a partir deste ano. Defini-se o cronograma 

de atividades, as formas de divulgação e são 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, são 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 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 são 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 
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apresente  sugestões para 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.  
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ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2010 ���� 2011 

 

 Uma vez coletados os dados dos questionários eletrônicos para a avaliação institucional on-line, 

dirigidos aos docentes, discentes e funcionários técnicos administrativos, cabe à comissão da CPA apenas a 

geração dos gráficos que facilitam a visualização dos dados e a interpretação e análise dos mesmos. 

 Com base nos gráficos gerados a partir dos dados coletados ao final do ano de 2010, a Comissão Própria 

de Avaliação detectou alguns pontos que merecem destaque e que nortearam o Conselho Superior de 

Administração nas suas decisões ao longo de 2011. 

 Dos questionários respondidos pelo corpo discente observou-se algumas reclamações 

com relação à infraestrutura das salas e laboratórios, sobre o acervo e a estrutura da biblioteca, 

sobre o atendimento nos setores financeiros e, o que chamou a atenção, a constatação que a 

maioria deles não sabia da existência de uma ouvidoria na instituição. 

 Dos questionários respondidos pelo corpo docente não extraiu-se reclamações 

significativas, mas chamou a atenção o número de respostas do tipo “Não sei informar” em 

perguntas relacionadas ao acervo da biblioteca e ao atendimento na mesma. 

 Com relação ao corpo técnico administrativo observou-se uma solicitação por uma melhor política 

de descontos para incentivar a participação dos mesmos nos cursos oferecidos pela instituição. 

 Além disso, notou-se uma insatisfação geral com relação à variedade na oferta de alimentos na cantina e 

nas suas condições. 

 Essas informações foram apresentadas ao Conselho Superior de Administração e foram 

traçadas estratégias para abordar os problemas. 
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AÇÕES DE MELHORIAS IMPLEMENTADAS EM 2011 

 

 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 2011, na busca 

de sanar as carências apontadas pelo último processo de avaliação: 

 Essas ações estão agrupadas de acordo com as 10 dimensões consideradas pelo MEC: 

 

DIMENSÃO 1 – A MISSÃO E O PDI 

 

O PDI foi modificado para incluir novos objetivos, definidos para o período 2011-
2015. A CPA participou das discussões sobre essas modificações, trazendo os pontos 
evidenciados nas últimas avaliações. As principais alterações e inclusões no PDI são:  

• Obter Credenciamento para oferta de Cursos Superiores à Distância; 

• Consolidar e desenvolver novos cursos de nível superior, atendendo às contínuas 
transformações demandadas pelas necessidades do mercado; 

• Consolidar e desenvolver novos cursos de pós-graduação lato sensu e de extensão, 
atendendo às contínuas transformações demandadas pelas necessidades do 
mercado; 

• Implantar a pesquisa aplicada e sustentável; 

• Consolidar e estabelecer novas parcerias que organizem uma rede de interconexões 
entre o ensino, a pesquisa e a extensão, sobretudo na geração da empregabilidade 
para seus alunos; 

• Implantar programa de pós-graduação stricto sensu; 

• Implantar programa de atendimento aos egressos. 
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DIMENSÃO 2 - POLÍTICAS PARA O ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

Diversas ações veem sendo tomadas com relação a essa dimensão. Algumas motivadas 
pelas sugestões da CPA e outras a partir de decisões do Conselho Superior de Administração 
em busca de melhorias contínuas no principal objetivo dos nossos trabalho, o ensino. Entre 
essas ações citamos: 

• Ensino 

o Revisão e reestruturação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos; 

o Capacitação continuada dos docentes; 

o Estimulo à Avaliação por competência; 

o Produção de Jornadas Acadêmicas; 

• Pesquisa 

o Lançamento do projeto de pesquisa para elaboração de um livro na área de Design; 

o Definição das regras para concurso de projetos e monografias; 

o Lançamento do edital para o PIBIC – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica; 

o Lançamento de edital para recebimento de artigos para a Revista Tecnologus; 

• Pós-graduação 

o Definição de padronizações dos cursos de pós (Carga horária padrão de 364h; 

o Criação de um núcleo de disciplinas comuns aos cursos (Metodologia do Trabalho Científico I 

e II, Metodologia de Ensino Superior, Seminários); 

o Criação de novos cursos de pós-graduação; 

 

DIMENSÃO 3 - RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

• Incentivo ao projeto “Jovens Mulheres em Ação”: A ADE Brasil, organização sem fins lucrativos, 

parceira da Unibratec no Programa para o Futuro - Jovens Mulheres em Ação, teve uma proposta de 

projeto aprovada para participar de uma estratégia internacional de mobilização de recursos, por meio 

de doações. O projeto eMentoring para Transformação: Empodere 50 Jovens Mulheres em Situação de 

Vulnerabilidade no Recife-Brasil, especificamente para jovens mulheres em risco ou em situação de 
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exploração sexual, foi aprovado para participar do 1º Desafio Anual Girl Effect GlobalGiving. O Portal 

GlobalGiving (www.globalgiving.org) é um dos maiores do mundo no conceito de crowdfunding, ou 

em tradução livre “financiamento colaborativo”. 

• Organização do projeto de cadeirantes no Espetáculo Teatral da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém: A 

parceria entre a Sociedade Teatral de Fazenda Nova e a Unibratec é composta por projetos de 

responsabilidade social, tais como: a)Disponibilização de cadeiras de rodas e pessoal de apoio para os 

que necessitem; b) Tradução de LIBRAS; c) Áudio-descrição. Complementando a parceria, a Unibratec 

é responsável pela realização da Pesquisa de Opinião com os espectadores do espetáculo da Paixão de 

Cristo. Uma curiosidade é que o jovem ator que encenará Jesus Cristo na temporada 2012 (José 

Barbosa) é aluno do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico. 

• Criação de políticas de Coleta Seletiva, com o incentivo para que a sociedade adira a essa prática. No 

Campus isso já é uma realidade. 

 

DIMENSÃO 4 – COMUNICAÇÃO  

 

• Atualização do site, com a inclusão de informações tais como o Currículo Lattes dos professores, 

Glossário, Informações sobre os Egressos, Informes atualizados sobre Eventos; 

• Maior divulgação das ações da CPA, através de cartazes espalhados pela Instituição; 

• Criação de uma identidade visual para comunicação com o corpo docente, discente, egressos e 

funcionários. Iniciamos com um bonequinho de madeira apontando as informações nos cartazes, mas o 

mesmo irá evoluir e virar um robozinho, indicando o avanço tecnológico; 

• Utilização de Banners com comunicados; 

• Estudos para a instalação de TVs LED nos acessos e no pátio, onde informes serão passados à nossa 

comunidade; 

• Criação do novo folder dos cursos de extensão; 

• Inclusão dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) no site da Instituição; 

• Criação e divulgação do “Blog da UNIBRATEC” com o auxilio da MARTPET; 

• Criação e divulgação do Blog do Curso CSTDG 

• Criação do site da revista TECNOLOGUS 

• Estudo e elaboração do novo folder da pós-graduação 
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DIMENSÃO 5 – POLÍTICAS DE PESSOAL (DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO)  

 

• Elaboração e homologação do PCCS - Plano de Cargos, Carreira e Salários junto ao Ministério do 

Trabalho; 

• Elaboração e homologação do PCCD - Plano de Capacitação Continuada dos Docentes; 

• Contratação de assistentes, com formação adequada, para a secretaria; 

 

DIMENSÃO 6 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 

 

• Reestruturação do Organograma da Faculdade; 

• Criação do Núcleo Docente Estruturante dos Cursos (NDE); 

• Criação dos Livros de Atas em substituição às atas digitais 

• Criação dos cargos: 

• Gerência de Graduação e Cursos Técnicos 

• Gerência de Pós-graduação, pesquisa e extensão 

 

DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA  

 

• Melhorias no Estacionamento, com a mudança da empresa que gerencia o mesmo, e melhorias no 

acesso, na demarcação das vagas, no sistema de canaletas para vazão de águas pluviais, etc. 

• Reformas e melhorias na Biblioteca: 

• A Reforma Física cobriu diversos itens como: Balcão principal, Balcão da copiadora, Bancadas dos 

micros, Cabines de estudos; 

• Aquisição de mais 2000 livros (ficando atualmente com mais de 4000 exemplares); 

• Aquisição da Biblioteca Virtual Universitária; 

• Implantação da nova versão do software de gerenciamento do acervo; 
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• Elaboração de cartilha de apoio ao uso da biblioteca (em construção) 

• Inicio do projeto de pesquisa para elaboração de um livro na área de Design 

• Reformas e melhorias na Lanchonete  

• A Reforma Física cobriu diversos itens como: Balcões, revestimento cerâmico, etc. 

• Além disso tivemos avanços na Forma de Atendimento ao cliente e a inclusão de equipamentos para 

Coleta Seletiva; 

• Troca da placa de identificação do Campus; 

• Reforma na Sala das Coordenações, com a separação por baias e restrições ao acesso, aumentando a 

privacidade nos atendimentos; 

• Aumento no número de banheiros para professores (masculino e feminino); 

• Criação de Sala para atendimento da Assistência Psicopedagógica; 

• Disponibilização de sala de uso exclusivo da CPA e do NDE; 

• Criação de Atelier e Estúdio para Fotografia Digital; 

• Restauração de todo telhado do Campus e da área administrativa; 

• Renovação da pintura do Campus; 

• Implantação de dispositivos anti-mofo nas salas de aula e laboratórios; 

• Adequação da Metodologia 8S na instituição, cujas ações iniciais levaram ao descarte de materiais não 

necessários que estavam nas áreas do Galpão e adjacências. 

  

DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

• Com relação à CPA, algumas modificações foram realizadas (como a tentativa de migrar o questionário 

de avaliação para o portal acadêmico, ao invés de ser realizado no ambiente de EAD) mas problemas 

técnicos inviabilizaram essa alternativa, e outras modificações têm sido discutidas, como a 

reformulação dos questionários de forma a evidenciar os temas relacionados às 10 dimensões. 

• Além disso a divulgação das informações relativas à CPA, da sua importância, e da conscientização do 

alunado em responderem a avaliação tem sido fortalecida. Cartazes foram criados e distribuídos pelo 

Campus, bem como o espaço no site onde as ações são transmitidas. 
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DIMENSÃO 9 – POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO DISCENTE 

 

• Criação de política de egressos (O acompanhamento dos ex-alunos visa melhorar a qualidade dos cursos 

oferecidos, como também saber das expectativas dos ex-alunos, verificando as dificuldades por eles 

encontradas no mercado de trabalho.); 

• Criação de uma Assistência Psicopedagógica aos nossos alunos; 

 

AÇÕES E EVENTOS DESTAQUE EM 2011 

 

 Abaixo algumas notícias que foram destaque na nossa rede: 

RECREDENCIAMENTO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA IBRATEC 

A FACULDADE DE TECNOLOGIA IBRATEC recebeu, no período de 4 a 8 de Outubro de 2011, a visita de 

uma equipe de avaliadores do MEC para o recredenciamento da instituição.  

A visita faz parte do SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e é realizada a cada ciclo 

avaliativo. O sistema contempla além desta avaliação da instituição, a avaliação dos cursos e a avaliação dos 

alunos através do ENADE – Exame Nacional de Desempenho do Estudante.  

Foram avaliadas dez dimensões de qualidade da instituição e o conceito atribuído considerou que a Faculdade de 

Tecnologia IBRATEC apresenta um perfil ALÉM do referencial mínimo de qualidade. A pontuação varia de 1 a 

5 e o conceito atribuído foi 4. 

 

CONCEITO 4 NA AVALIAÇÃO DO MEC PARA RECONHECIMENTO DO CSTDG 

 

Tiramos 4 na avaliação de reconhecimento do CSTDG, parabéns a todos os professores, alunos, administrativo e 

direção da Unibratec. Palavras do MEC: “Em razão do acima exposto e considerando ainda os referenciais de 

qualidade dispostos na legislação vigente, nas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior-CONAES e neste instrumento de avaliação, este Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico 

apresenta um perfil muito bom de qualidade. CONCEITO FINAL 4, numa dimensão que vai de 0 a 5.” 
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REGULAMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE, DOS CURSOS SUPERIORES DE 

TECNOLOGIA DA FACULDADE DE TECNOLOGIA IBRATEC  

 

Aprovado em Reunião do Conselho Superior - CONSUP em 28 de Fevereiro de 2011, o  Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) é o órgão consultivo responsável pela concepção, avaliação, atualização e consolidação dos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos Superiores da Instituição. 

 

ELABORAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PCCD - PLANO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS 

DOCENTES; 

 

Em março de 2011 foi aprovado o Plano de Capacitação Continuada de Docentes (PCCD) que tem por objetivo 

promover a melhoria da qualidade das funções de ensino, pesquisa, extensão e gestão da Faculdade de 

Tecnologia IBRATEC, mantida pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia IBRATEC, ambos com sede no Recife, 

por meio de incentivo a cursos e programas de pós-graduação, treinamento e atualização profissional, ofertado 

aos seus professores. 

 

ELABORAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PCCS - PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS 

JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO; 

 

No final de fevereiro foi aprovado e devidamente registrado o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Docentes, 

doravante denominado PCCS, engloba um conjunto de normas e procedimentos, constituindo-se instrumento 

essencial para a valorização do corpo docente desta instituição. 
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UM NOVO PROCESSO DE AVALIAÇÃO (2011 ���� 2012) 

 

 Ao final do ano de 2011, 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 840 260 30,95 

Professores 

Total de Professores da Graduação 54 25 46,30 

Funcionários 

Total de Funcionários dos Cursos Superiores 23 23 100 

 

 Infelizmente, mesmo com a campanha de divulgação e conscientização à comunidade da importância da 

participação de todos, mostrando que a resposta aos questionários têm de fato trazido melhorias ao Campus e 

que a opinião de todos é levada em consideração, a adesão por parte do alunado ainda é relativamente baixa. 

Apenas 1/3 respondeu ao questionário on-line. Isso nos levou a estudar novas alternativas para a aplicação dos 

questionários no próximo ano. 

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

 

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 
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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 

 



  

39 

 

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

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 



  

40 

 

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

 

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 

 
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 
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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: 
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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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RESULTADOS DA AVALIAÇÃO (GRÁFICOS)  

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 
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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) anto ao desempenho dos seus professores em sala 

 

 

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 
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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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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) uanto 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 

 

 



  

63 

 

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

 

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 
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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 

 

 



  

70 

 

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

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 

 

 



  

71 

 

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

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) Qunto à discussão do desenvolvimento de suas atividades 

 

10) uanto 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 
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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 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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CONCLUSÕES 

 

 Como tradicionalmente ocorre a cada ano, 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.  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. 

 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. 

Os indicadores revelaram que as Avaliações realizadas pela CPA da Faculdade de Tecnologia IBRATEC têm 

auxiliado os órgãos deliberativos na correta tomada de decisões e num preciso traçado estratégico que norteia 

essas decisões. É com tranquilidade que damos continuidade ao nosso trabalho principalmente após a instituição 

ter sido avaliada como 4 após a visita de uma equipe de avaliadores do MEC para o recredenciamento da 

instituição. 

Focando mais especificamente na atuação da CPA temos no relatório da equipe de avaliadores que a Dimensão 8 

(que trata sobre “Planejamento e Avaliação”) obteve conceito 3, e as observações abaixo justificam essa 

pontuação: 

“O processo de avaliação institucional na IBRATEC tem caráter formativo e visa promover a qualidade da oferta 

educacional em todos os sentidos. Por isso, suas políticas de acompanhamento e avaliação das atividades-fim - 

ensino, pesquisa e extensão - e das atividades-meio - caracterizadas pelo planejamento da organização e gestão 

administrativa e financeira - abrangem toda a comunidade acadêmica, articulando diferentes perspectivas do 

panorama institucional, assumido, ainda, como um processo democrático construído coletivamente ao longo de 

seu desenvolvimento. Ressalta-se que na concepção da IBRATEC o processo avaliativo é referencial para o 

desenvolvimento institucional, sobretudo porque, realizado em consonância com as Diretrizes da CONAES, 

contempla: 

(i) responsabilidade social com relação à qualidade da educação superior;  

(ii) reconhecimento à diversidade do sistema;  
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(iii) respeito à identidade, missão e história da Instituição;  

(iv) a globalidade institucional dos indicadores empregados;  

(v) a continuidade do processo. 

 

Nesta Dimensão são abordados o planejamento e a análise das avaliações realizadas anualmente na Instituição do 

ponto vista da participação acadêmica e da divulgação e análise dos resultados, sob responsabilidade de sua 

CPA. A autoavaliação na IBRATEC desenvolve-se de forma consistente e coerente com a proposta expressa no 

PDI e no PPI e com os objetivos e função de uma Instituição de Educação Superior, sem perder a sua identidade 

institucional. O processo encontra-se em fase de consolidação, tendo como foco os objetivos e finalidades da 

avaliação institucional e o redimensionamentos dos rumos institucionais. Os resultados da avaliação são 

disponibilizados para consulta no sistema on line, enviados individualmente para os professores e são 

apresentados/discutidos em reunião pedagógica do início do semestre. Em reuniões com os discentes foi 

observado estes tem pouco conhecimento sobre a função da CPA na estrutura organizacional, não havendo 

instâncias de discussão dos resultados do processo avaliativo realizado anualmente pela IES.  

Os indicadores da dimensão avaliada configuram um quadro SIMILAR do que expressa o referencial mínimo de 

qualidade.” 

Apesar do trecho sublinhado acima, estamos tranquilos pois sabemos que a divulgação das ações da CPA tem se 

tornado uma realidade mais forte a cada dia. 


