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54 RESPOSTAS

CPA 2020
Docentes











01                 02               03                  04                05                06               07            08                09              10                 11  

01 - PPC: divulgação, conhecimento e estrutura

02 - Articulação de seu componente curricular com o Projeto Pedagógico do Curso.

03 - Estrutura curricular coerente com o perfil do egresso

04 - Sistema de avaliação da aprendizagem

05 - As atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão

06 - Articulação de conhecimentos disciplinares com temas sociais, políticos e culturais

07 - Políticas de apoio às práticas didático-pedagógicas dos professores para as aulas remotas

08 - Relação entre o que é ensinado e a possibilidade de aplicação na atividade profissional

09 - Cursos, palestras por meio de lives, webinar entre outras atividades, como prática de extensão

10 - Atividades de incentivo à pesquisa

11 - Como avalia se o (s) curso (s) cumpre (m) as políticas de ensino, pesquisa e extensão previstas no PDI







01                                           02                                      03                04                                      05

01 - Oportunidades de progressão/promoção do plano de carreira

02 - Critérios de Evolução Funcional

03 - Incentivo a Formação Continuada

04 - Programas de Capacitação e Atualização Profissional

05 - Suporte e apoio da coordenação de curso e da direção









01                               02                              03                           04                      05                       06                        07                

01 - Frequência e pontualidade ao ministrar aulas remotas

02 - Planejamento das aulas

03 - Uso de metodologias ativas para o envolvimento do aluno

04 - Uso de avaliação continuada

05 - Uso de estratégias de recuperação da aprendizagem

06 - Controle de frequência (registros no SIGA).

07 - Articulação dos conteúdos com o contexto dos alunos e as necessidades de mercado. 



521 RESPOSTAS

CPA 2020
Discentes











01                       02                       03                       04                        05           06                       07                      08
01 - PPC: divulgação, conhecimento e estrutura

02 - Adequação da matriz curricular do curso com as necessidades formativas.

03 - As atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão

04 - O conjunto do corpo docente da FATEC

05 - Práticas didático-pedagógicas dos professores nas aulas remotas

06 - Relação entre o que é ensinado e a possibilidade de aplicação na atividade profissional

07 - Cursos, palestras por meio de lives, webinar entre outras atividades, como prática de extensão

08 - Atividades de incentivo à pesquisa













10 RESPOSTAS

CPA 2020
Administrativo













Site, redes 
sociais, e-mails, 
Siga entre outros.

Eventos que vão 
ocorrer na Fatec 
e envolvimento 
dos técnicos 
administrativos

Envolvimento do 
pessoal técnico 
administrativo no 
Concurso 
Vestibular

A comunicação e 
instrução dos 
superiores 
imediatos

O nível de 
conhecimento da 
comunidade 
externa sobre o 
que acontece na 
Fatec





Programas de 
Capacitação e 
Atualização 
Profissional

Suporte e apoio 
dos superiores 
imediatos

Programas 
relacionados com 
a saúde do 
servidor

Aproveitamento 
de suas 
habilidades e 
competências 
para o cargo em 
exercício

Coerência entre 
seu trabalho e as 
atribuições de 
seu cargo

Programas 
relacionados com 
prevenção às 
drogas e 
dependência 
química;

Satisfação com 
seu trabalho



Atuação dos 
Colegiados da Unidade 
(Congregação ou 
Comissão de 
Implantação, CPA 
(Comissão Própria de 
Avaliação)

Apoio e 
orientação do 
gestor imediato

Estímulo da 
gestão à 
participação da 
equipe na 
tomada de 
decisões

Reuniões de 
alinhamento das 
atividades e de 
orientação.

Representativida
de dos Técnicos-
administrativos 
nos Colegiados 
da unidade e dos 
cursos







Frequência e 
pontualidade

Iniciativa e 
proatividade

Comprometimen
to com os 
resultados

Relacionamento 
com os pares

Conduta ética no 
ambiente de 
trabalho

Busca de 
aprendizagem 
contínua



Fraquezas
• Investimento e sustentabilidade 

financeira
• Atendimento ao estudante

Oportunidades

• Reponsabilidade social
• Gestão Participativa
• Representatividade Discente
• Atividades dos cursos da unidade
• Material didático online

• Planejamento
• Corpo Docente

• Divulgação geral
• Gestão Administrativa

• Senso de unidade / pertencimento

Forças

Ameaças
• Comunicação Interna

• Segurança no retorno presencial
• Estabilidade do Microsoft Teams

• Rede lógica / Internet
• Saúde dos servidores

Análise SWOT
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