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1 – Apresentação 
 

A expansão das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, em 

andamento desde 2007, é fundamental para democratizar a oferta de educação profissional pública e de 

qualidade. É desta maneira que o Centro Paula Souza trabalha para inserir milhares de profissionais 

qualificados no mercado de trabalho, promovendo a inclusão social e atendendo as demandas dos setores 

produtivos.  

Para que esse crescimento não seja apenas numérico, é necessário, manter a qualidade do 

ensino oferecido, sempre em sintonia com o surgimento de novas tecnologias e modos de produção. E 

fazer com que as novas unidades alcancem o nível de excelência das nossas escolas e faculdades mais 

tradicionais. Em suma, buscar um padrão de eficiência nos processos acadêmico e administrativo, sem 

deixar de observar a diversidade de cursos e as peculiaridades de cada unidade de ensino. 

É justamente por isso que o Sistema de Avaliação Institucional (SAI), criado em 1998, se tornou 

uma ferramenta imprescindível: possibilita medir a evolução das Etec e Fatec, fornecendo subsídios 

personalizados que sirvam de base para a constante melhoria dos resultados. 

Em 2007, essa ferramenta de autoavaliação teve sua excelência reconhecida com o Prêmio Mario 

Covas – instituído para valorizar e promover as melhores práticas de gestão pública no Estado de São 

Paulo. 

O SAI também vem evoluindo ao longo dos anos para se adaptar a essa nova realidade. 

Informatizando gradualmente o processo de pesquisa, desde a captação até a consolidação dos dados, a 

avaliação ganha em agilidade, economia e eficiência. 

Esperamos que esse relatório seja um importante aliado na construção de uma educação 

profissional cada vez melhor. 

Laura Laganá 

Diretora Superintendente  

Centro Paula Souza 
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2 – Introdução 
 

Um voto de confiança 

 

 

Envolver aproximadamente 220.000 pessoas no estado de São Paulo inteiro em um processo de 

avaliação institucional com um prazo de pouco mais de um mês para término, parecia impossível, mas 

conseguimos. 

Foram 51 Fatecs, 223 Etecs, 284 Classes descentralizadas, com 180.189 alunos, 16.275 

docentes, 3.924 funcionários, 1.841 pais, 8.869 ex-alunos. 

Quem acreditaria em outubro de 2011 que este trabalho seria possível? 

Nós acreditamos e sabíamos que dependeria de um fator crucial: um Voto de Confiança de 

toda a Comunidade envolvida no processo, com o nosso compromisso de melhorar incansavelmente a 

comunicação aproximando cada vez mais todos os atores da Avaliação Institucional. 

Hoje podemos dizer que a implantação de um modelo informatizado de avaliação institucional no 

Centro Paula Souza é plenamente possível sem deixar de destacar o imenso esforço que toda a 

comunidade escolar do Centro Paula Souza realizou para isto, confirmando mais uma vez a ousadia e a 

capacidade de inovação de nossa Instituição. 

Para 2012, nosso compromisso se amplia, além de aprimorarmos a comunicação e parceria entre 

todos os envolvidos é necessário que se repense um modelo conceitual para o SAI, mantendo seu 

principal objetivo, “Ser uma verdadeira ferramenta de gestão”. 

Este novo modelo será construído tomando-se como ponto de partida a experiência e os 

resultados de 13 anos consecutivos de pesquisa de Avaliação sem deixar de incorporar as contribuições 

da toda a comunidade do Centro Paula Souza. 

Esta construção será um processo de longo prazo, onde pretendemos garantir que as mudanças 

sejam introduzidas sempre que necessárias, sem perder os quatro princípios básicos de uma Avaliação: 

Utilidade, Viabilidade, Propriedade e Precisão. 

 

 

 

Gláucia Regina Manzano Martins 
José Celso Prado Pozzobon 

 
Área de Avaliação Institucional 
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3 - Interpretação dos Dados e Pontuação do SAI 
  

Um processo de avaliação tem que apresentar certa estabilidade, para possibilitar a comparação 

e estabelecer os níveis de evolução num determinado período de tempo. Entretanto, adaptações devem 

ser efetuadas, para darem conta de uma realidade em constante mudança.  

O SAI definiu, como modelo ideal, o pleno atendimento das expectativas da comunidade 

escolar e os resultados obtidos no cumprimento da missão de cada Etec ou Fatec.  

O modelo definido permite comparar e mensurar os resultados através de uma pontuação para os 

diferentes indicadores e apresentados em porcentagem em relação ao ideal.  

 
Modelo e Pontuação 

 

O modelo e a pontuação constituem-se em um recurso que possibilita a unificação de linguagem, 

criando termos e padrões que permitam uma valoração comum a todas as unidades e que respeitem as 

particularidades locais na apreensão dos procedimentos usuais em qualquer instituição de ensino.  

A pontuação de 1.000 pontos, procura levar em consideração a dinâmica de uma instituição de 

ensino nos indicadores de processo, produto  e benefício e suas subdivisões.  

Para indicadores de processo, que representam a eficiência interna da escola onde se 

desenvolvem todas as ações escolares e definem os graus de responsabilização dos atores envolvidos, 

foram atribuídos 450 pontos.  

Para indicadores de produto, que representam a eficácia dos procedimentos desenvolvidos na 

escola e seu grau de pertinência, foram atribuídos 350 pontos.  

Finalmente, para indicadores de benefício, que indicam a extensão, relevância e pertinência 

dos resultados das ações escolares, foram atribuídos 200 pontos.  

 

Cálculo dos Pontos 
 

 O desempenho ideal, para cada item, deve corresponder a 100% dos pontos máximos a ele 

atribuídos.  

 
Pontuação de Questões 

 

 O tratamento dado a cada questão dos questionários de aluno, docentes e funcionários, 

segue sempre a metodologia de pontuar as categorias: “bom”, “muito bom”, “sempre”, “muitas 

vezes”, “plenamente”, “satisfatoriamente” e equivalentes, por considerá-las como ideais a serem 

atingidos.  
 

Pontuação de Índices e Taxas 
 

 O tratamento dado a índice e taxas utilizados no SAI adotam fórmulas e tabelas específicas para 

cada um, sempre preservando a idéia de definir a porcentagem obtida em relação à pontuação ideal, 

fixada para cada índice e taxa. As fórmulas e tabelas estão especificadas ao final do relatório. 

 
 

 

Importante 

Independentemente do valor atribuído aos indicadores é importante considerar a porcentagem obtida em  

relação ao ideal. 
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4 - Desempenho do Centro Paula Souza- Etecs 

 
O Centro Paula Souza, 

em relação ao ideal, atingiu: 
81,5%  

 

As constantes avaliações do desempenho das unidades escolares do Centro Paula Souza, têm 

mostrado mudanças nos diferentes resultados, em decorrência de ações e políticas educacionais.    

Oferecem informações que são cruciais para a melhoria da qualidade e identificação da responsabilidade 

de cada um na Educação Profissional. 

As médias dos desempenhos dos indicadores de todas as Etecs, mesmo que generalizadas, 

representam os resultados do Centro Paula Souza permitindo, aos dirigentes internos e externos, o 

monitoramento das mudanças ocorridas ou das áreas que requerem maior atenção para sua melhoria.  

Esses resultados gerais contextualizam cada unidade escolar no universo de todas as escolas do Centro 

Paula Souza. 

Ao desempenho, de cada unidade, é importante associar os investimentos e custos financeiros 

que foram aplicados durante o processo educacional oferecido.  

O Centro Paula Souza atingiu: 

Processo: 88,0% Produto: 70,2% Benefício: 85,9% 

 

  Total: 81,5%   

Quadro Síntese Geral de Avaliação dos Indicadores 

  Indicadores 
Pontos 

Máximos 
Pontos 
Obtidos 

%  
do Ideal 

 

Processo 

Desempenho Pedagógico 150 135,4 90,3 

Higiene e Segurança 50 43,6 87,2 

Síntese 
 

Geral 

Gestão 120 104,2 86,8 

Infraestrutura 60 51,4 85,7 

Desempenho Profissional 30 25,1 83,7 

Assiduidade 40 36,4 91,1 

Subtotal 450 398,2 88,0 

Produto 

Desempenho Escolar 190 116,7 61,4 

Situação de Egressos 60 48,6 80,9 

Relação Escola-Sociedade 100 81,8 81,8 

Subtotal 350 245,5 70,2 

Benefício 

Grau de Satisfação 110 95,5 86,9 

Expectativas Atendidas 30 26,3 87,7 

Avaliação dos Cursos 60 49,8 83,0 

 Subtotal 200 171,8 85,9 

  Total do CPS 1000 814,9 81,5 
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Avaliações do Centro Paula Souza 
 

A tendência evolutiva de  
2007 a 2011 foi: 

1,5% 

Os números das pesquisas do SAI/Etec de 2007 a 2011, indicam a tendência evolutiva do 

período, o que permite uma reflexão sobre o estímulo oferecido e o choque de qualidade verificado nos 

resultados. 

 

 
Indicadores 

Pontos 
Máximos 

2007 2008 2009 2010 2011 Tendência 

 % % % % % % 

Processo 

Desempenho Pedagógico 150 80,1 81,5 82,7 89,5 90,3 2,6 

Higiene e Segurança 50 74,7 77,0 79,4 85,6 87,2 3,1 

Gestão 120 77,4 79,4 80,8 84,1 86,8 2,4 

Infraestrutura 60 72,9 75,5 78,1 83,3 85,7 3,2 

Desempenho Profissional 30 72,4 74,3 75,4 89,6 83,7 2,8 

Assiduidade 40 85,4 86,6 86,0 91,4 91,1 1,4 

Subtotal 450 77,8 79,6 81,0 87,0 88,0 2,6 

Produto 

Desempenho Escolar 190 65,7 62,9 62,9 62,1 61,4 -1,1 

Situação de Egressos 60 78,0 78,3 85,8 85,6 80,9 0,7 

Relação Escola-Sociedade 100 81,4 73,2 84,2 71,5 81,8 0,1 

Subtotal 350 72,3 68,5 72,9 68,8 70,2 -0,5 

Benefício 

Grau de Satisfação 110 76,7 81,2 80,6 85,5 86,9 2,6 

Expectativas Atendidas 30 75,0 76,3 77,7 87,4 87,7 3,2 

Avaliação dos Cursos 60 74,0 75,3 76,7 83,2 83,0 2,3 

Subtotal 200 75,6 78,7 79,0 85,1 85,9 2,6 

 Total 1000 75,5 75,5 77,8 80,2 81,5 1,5 

 
 

Em relação ao conjunto das Etecs foi verificado que sobre o ideal desejável: 
 

  

4
2%

38
19%

130
65%

27
14%

50% a 65%

65% a 75%

75% a 85%

acima 85%
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Avaliação do Centro Paula Souza feita pelos Docentes 

 

 
 Muito 

Bom 
Bom Regular Ruim 

Critérios de classificação de docentes para atribuição das 

aulas 
42,8 35,2 14,1 7,7 

Oportunidades de atualização profissional (estágios, cursos 
no Brasil e no exterior) 

36,5 32,8 20,3 10,1 

Política de progressão e qualificação profissional 35,0 34,0 17,8 12,9 

Total 38,1 34,0 17,4 10,2 

 

A visão sobre o desempenho do Centro Paula Souza pode ser completada com as críticas ou 

sugestões contidas neste relatório. 

 



 

Avaliação 

SAI/ETEC – 2011 

Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel -  

Cachoeira Paulista 

Cachoeira Paulista – 44 

 A avaliação desta unidade foi o resultado da pesquisa 

WebSAI, realizada em novembro de 2011, envolvendo as 

comunidades escolares, dados institucionais de 

desempenho escolar e egressos.  

 

Segmento 
Declarado pelas 
Coordenadorias 

Cadastros 
Ativos no 

WebSAI 

Questionários 
Respondidos 

Alunos do Ensino Médio 351 343 332 

Alunos do Ensino Técnico 493 444 369 

Docentes 52 48 47 

Funcionários 16 15 15 

Egressos 0 0 22 

Pais 0 0 2 

Diretor 1 1 1 

 
O quadro acima tem como base, a posição dos dados do WebSAI em 12/12/2011, exceto a Pesquisa de 

Egressos.  
 

A) As eventuais divergências entre o número de alunos ativos no WebSAI e o número de alunos 
Matriculados expressos no Universo Amostral (Páginas 5.1 e 5.2) se devem a: 1) Baixas de 
alunos ativos (conclusões do 2º semestre de 2011) realizadas antes de 12/12/2011, e 2) Baixas 
de alunos ativos (evasões e conclusões do 1º semestre de 2011) realizadas após 12/12/2011. 

 

B) As eventuais divergências entre o número de Questionários respondidos e o número de 
Pesquisados (página 5.1, 5.2 e 5.3) ocorre por: 1) O quadro contabiliza os questionários que 
foram respondidos e receberam protocolo. 2) No universo amostral os pesquisados são 
contabilizados por aqueles que receberam protocolo mais aqueles que concluíram suas 
respostas em mais de 50% das questões. 

 
Junho / 2012 

 
Área de Avaliação Institucional – Fone/Fax: 3327-3103                web.sai@centropaulasouza.sp.gov.br 
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5 - Universo Pesquisado e Caracterização  

  
O SAI/Etec - 2011, com o objetivo de atingir o maior número possível de 

pesquisados, continua adotando a metodologia censitária válida para o dia de aplicação da 

avaliação na Etec.  

Os instrumentos de pesquisa foram aplicados para alunos, docentes e funcionários 

presentes no dia da pesquisa. A Direção participou com o fornecimento de informações sobre 

a escola, enviadas antecipadamente. Os pais responderam a um questionário, quando foi 

possível, a critério da escola, como representantes da comunidade e sem interferir na 

pontuação da mesma.  

A partir de 2005, o SAI incluiu na pesquisa todos os alunos, utilizando instrumentos 

diferenciados, face às necessidades específicas de questões para o ensino médio e o 

técnico, segundo as características dos cursos. 

 

 

Universo Pesquisado 

 

 

 Total da Etec Responderam % 

Alunos matriculados  
    (Ensino Técnico e Médio) 788 708 89,8 

Docentes 49 47 95,9 

Funcionários 15 15 100, 

Pais Não Pontuados 2 Não Pontuados 
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Caracterização da População Pesquisada 

 

Caracterização dos Alunos da Unidade  

 

100% = 788 

(todos os módulos) 

Total pesquisados: 708 Porcentagem: 89,8% 

 

Gênero 

% 

Mulheres 63,4 

Homens 35,7 

Faixa Etária % 

(*) 

Até 15 anos  

16 a 18 anos 55,6 

19 a 21 anos 24,2 

22 a 25 anos 6,60 

26 a 30 anos 5,10 

Mais de 31 anos 8,30 

Não responderam  

Situação de  
Trabalho % 

Trabalhavam 34,1 

Não trabalhavam 65,9 

Não responderam  

Vida Escolar  
dos alunos % 

Integralmente em escola pública 72,0 

Integralmente em escola particular 3,10 

Maior parte em escola pública 15,3 

Maior parte em escola particular 9,20 

Categoria  
(Segundo IBGE %) 

Branca 61,0 

Negra 11,6 

Parda 25,7 

Amarela 1,00 

Indígena 0,10 

Raça / Cor não declarada 0,40 

 

(*) Detalhamento sobre faixas etárias pode ser consultado junto a Área de Avaliação Institucional 
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Caracterização dos Funcionários  

 

100% = 15 

  

Total pesquisados: 15 Porcentagem: 100,% 

 

Gênero 
% 

Mulheres 33,3 

Homens 66,7 

Relação Funcionário / Aluno Alunos por funcionário 52.5 

Caracterização dos Docentes  

 

100% = 49 

  

Total pesquisados: 47 Porcentagem: 95,9% 

 

Tipo de Contratação 

% 

Tempo Indeterminado 80,9 

Tempo determinado 19,1 

Tempo de Etec  

% 

Menos de um ano 17,0 

Entre um e cinco anos 34,0 

Mais de cinco anos 46,8 

Titulação Profissional 
% 

Técnico  

Licenciatura / Graduação 63,8 

Especialização 27,7 

Mestrado 8,50 

Doutorado  

Trabalho 
Só magistério 66.0 

Outras atividades 34,0 

Componentes que lecionam 

% 

Ensino geral 8,50 

Ensino específico 72,3 

Ensino geral e específico 19,1 
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Caracterização dos Egressos (*) 

 

100% = 148 

  

Total pesquisados: 22 Porcentagem: 14,9% 

 

Gênero 
% 

Mulheres 68,2 

Homens 31,8 

Situação de Estudo 
% 

Continuam estudando 59,1 

Sendo que: 

Em graduação na área 22,7 

Em graduação fora da área 18,2 

Não estudam 40,9 

Não responderam 4,50 

Situação de Trabalho 

% 

São trabalhadores 68,2 

Destes: 

Trabalham na área do curso 31,8 

Trabalham fora da área do curso 36,4 

São desempregados 27,3 

Não responderam 27,3 

Remuneração (%) 
(em salários mínimos) 

Até 1 salário mínimo 31,8 

Mais de 1 até 3 40,9 

Mais de 3 até 6  

Mais de 6 até 8  

Mais de 8 até 10  

Mais de 10  

 

(*) Nos casos em que o número de egressos que participaram da pesquisa não foi significativo, suas 

respostas serviram para compor o quadro geral de egresso do Centro Paula Souza.
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6 - Avaliação da Etec 
Síntese da Avaliação - 2011 

 
A avaliação geral desta Etec, 
em relação ao ideal, atingiu: 

83,4% 

A avaliação resultante do SAI, expressa a porcentagem de pessoas satisfeitas com as ações e 

resultados da proposta educacional da Etec. 

A incorporação de uma avaliação ao cotidiano da escola exige o cumprimento de quatro 

instâncias. O SAI oferece duas delas, a coleta de dados (1ª) e o seu processamento (2ª). Cabe a 

escola proceder a análise (3ª), quando compara os padrões desejados, ou ideais, com os obtidos, 

identificando os indicadores que apresentaram discrepâncias negativas, procurando determinar suas 

causas.  Procedidas a essas instâncias, as atividades de decisão e controle (4ª) devem ser 

incorporadas para a correção e aprimoramento do ensino oferecido. 

A avaliação desta Etec expressa a porcentagem obtida em relação ao máximo possível, ou seja, 

ao  ideal  determinado  pelo  Centro  Paula  Souza. O ideal foi arbitrado em 1000 pontos, para as Etecs 

que apresentaram todos os itens em cada dimensão avaliada.   As escolas que não apresentaram todos 

os itens, tiveram uma pontuação sobre os itens existentes, ou seja, sobre  os  possíveis. 

O desempenho  desta  Etec  foi  de: 

Processo: 88,2% Produto: 75,6% Benefício: 86,0% 

 

  Total: 83,4%   

Quadro Síntese Geral de Avaliação dos Indicadores 

  Indicadores 
Pontos 

Máximos 
Pontos 
Obtidos 

%  
do Ideal 

 

Processo 

Desempenho Pedagógico 150 133,0 88,7 

Higiene e Segurança 50 44,1 88,2 

Sínte- 

 
se 
 

Geral 

Gestão 120 106,1 88,4 

Infraestrutura 60 53,0 88,3 

Desempenho Profissional 30 25,2 84,0 

Assiduidade 40 35,6 89,0 

Subtotal 450 397,0 88,2 

Produto 

Desempenho Escolar 190 134,2 70,6 

Situação de Egressos 60 52,7 87,8 

Relação Escola-Sociedade 100 77,7 77,7 

Subtotal 350 264,6 75,6 

Benefício 

Grau de Satisfação 110 97,2 88,4 

Expectativas Atendidas 30 26,1 87,0 

Avaliação dos Cursos 60 48,6 81,0 

 Subtotal 200 171,9 86,0 

  Total 1000 833,5 83,4 

Por esta síntese, é possível identificar os indicadores que apresentaram discrepâncias negativas e 

que devem ser analisados, à luz do detalhamento, em itens específicos deste relatório.  As análises 

devem levar à tomada de decisões, pelo estabelecimento de metas e ações pertinentes, sempre 

controladas sistematicamente, para a obtenção dos resultados desejáveis. 
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7 – Comparação  do  Desempenho  e  Evolução  da  Etec 

O SAI vem sendo aplicado em todas as Etecs desde 1999.  Entretanto, neste relatório a 

comparação foi feita entre os desempenhos dos anos de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. Esta 

comparação permite observar a evolução do desempenho da Etec (*). 

Quadro comparativo dos indicadores de Processo 

Processo 2007 2008 2009 2010 2011 

Desempenho  
Pedagógico 

81,7 80,1 83,9 88,1 88,7 

Higiene e  
Segurança 

79,8 77,2 83,8 82,4 88,2 

Gestão 80,6 79,6 82,0 83,1 88,4 

Infra-Estrutura 76,7 72,5 82,8 79,2 88,3 

Desempenho 
Profissional 

76,3 73,3 75,3 88,7 84,0 

Assiduidade 84,3 82,8 75,0 90,0 89,0 

Subtotal 80,4 78,4 81,9 85,2 88,2 

 
(*) - A evolução dos desempenhos anteriores pode ser analisada nos Relatórios SAI / Etec, desde 1999, na própria Etec 
ou na Área de Avaliação Institucional. 
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Quadro comparativo dos indicadores de Produto 

Produto 2007 2008 2009 2010 2011 

Desempenho  
Escolar 

56,1 65,0 87,9 75,6 70,6 

Situação de  
Egressos 

86,7 78,7 82,2 94,5 87,8 

Relação Escola 
Sociedade 

89,0 71,6 51,2 66,4 77,7 

Subtotal 70,7 69,2 76,4 76,2 75,6 

Quadro comparativo dos indicadores de Benefício  

Benefício 2007 2008 2009 2010 2011 

Grau de  
Satisfação 

79,7 78,5 82,5 83,9 88,4 

Expectativas 
Atendidas 

90,0 76,0 78,7 88,3 87,0 

Avaliação dos 
Cursos 

79,5 67,8 76,2 83,0 81,0 

Subtotal 81,2 75,0 80,1 84,3 86,0 

Gráfico de Desempenho Comparativo da Etec  
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Desempenho Comparativo da Etec 

 
     A Etec, em     relação     ao     ideal, atingiu 83,4% 

             O Centro   Paula   Souza,   em   relação   ao  ideal,   atingiu 81,5% 
Grupo de Etecs que têm, aproximadamente, o mesmo número de alunos, atingiu 83,6% 

A uniformização da metodologia, conceituação e procedimentos da pesquisa, procura estabelecer 

uma comparabilidade da Etec com ela mesma e com o conjunto das Etecs, sem, entretanto, estabelecer 

um ranking.  Em função disso, foi criada uma tabela e um sistema de pontuação de indicadores 

institucionais que respeitem as peculiaridades de cada unidade nos procedimentos comuns a qualquer 

estabelecimento de ensino, tendo como pano de fundo os objetivos e parâmetros que orientam a 

instituição. 

Esta Etec, como qualquer outra, não pode deixar de inserir-se no contexto global do Centro Paula 

Souza, apesar das inúmeras diferenças existentes entre as unidades desta rede de ensino. Assim, 

deixando clara a natureza relacional da comparabilidade proposta, o desempenho desta Etec foi 

posicionado em relação ao desempenho do Centro Paula Souza para o ensino que oferece. 

O desempenho desta Etec foi também comparado com outras que têm aproximadamente o 

mesmo número de alunos caracterizando uma estrutura e gestão com dificuldades semelhantes. 

Esse posicionamento tem o objetivo de situar a Etec no conjunto das escolas e suscitar reflexões 

a respeito.  Entretanto, o "desempenho ideal" é o referencial que deve possibilitar estudos, propósitos, 

cenário, ações e interpretações conceituais dos agentes de ensino e sistemas de gerenciamento. 

Gráfico Comparativo de Desempenho 
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O custo aluno desta Etec foi R$ 2.758,24 

8 – Custo Aluno  
Período de apuração: Ano de 2011 

O custo aluno desta Etec 
foi: R$2.758,24   

O cálculo do custo aluno atual é feito pelo quociente entre o somatório dos itens abaixo e o 

número de alunos de cada Etec. 1 

A – O custo médio da Administração Central multiplicado pelo número de alunos da Unidade 

Escolar. 2 

   
      Administração Central = Total Folha + Custeio 
                                            Nº alunos do CPS 

B – Custo médio de docentes multiplicado pelo número de docentes da unidade. 3 

C – Custo médio de funcionários multiplicado pelo número de funcionários da unidade. 4  

 
      Custo médio Funcionário = Custo médio estagiário x nº estagiários 
                                              Custo médio terceirizado x nº terceirizados 

                                              Custo médio Administração Centro Paula Souza x nº funcionários  
                                                                                  Total de funcionários 

 

D – Valor do Custeio, incluídos subsídios FAT de 2009. 5 

 

O custo aluno fornece o valor despendido para a manutenção de cada aluno na Unidade. 

Considerando que os recursos, de um modo geral, são os mesmo para todas as Unidades, é um 

importante indicador de gestão, pela possibilidade de ver a relação custo – benefício de todas as ações 

desenvolvidas, ou seja, o “melhor” aproveitamento dos recursos que cada escola recebe, e também por 

ser um componente da eficácia da unidade.  

Como o custo / aluno está vinculado ao número de estudantes, a perda de alunos envolve uma 

elevação dessa despesa por aluno, para a instituição, quando relacionada com o total de concluintes. 

   
(1) Foram incluídos nesse cálculo o custo com “inativos” e “complemento Salarial”.  
(2) Dados fornecidos pelo UGAF – Unidade de Gestão Administrativa  
(3) Dados fornecidos pela URH – Unidade de Recursos Humanos  
(4) Dados fornecidos pela URH e pelo DOF – Unidade de Recursos Humanos e Departamento de Orçamentos e Finanças  
(5) Dados fornecidos pela UGAF – Unidade de Gestão Administrativa
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9 - Divulgação dos Resultados 
 

A divulgação dos resultados da avaliação constitui - se num importante fator numa gestão 

participativa, para um processo de responsabilização, envolvimento e participação. Permite um fluxo de 

informações pautado pela transparência no compromisso com o desenvolvimento da Etec. 

No ano de 2010, a divulgação do Relatório SAI ocorreu muito tardiamente o que impossibilitou 

uma divulgação dos resultados das Unidades como ocorria anteriormente. 

Desta forma as questões relacionadas a esse tópico não serão apresentadas, pois acreditamos 

que a ação de divulgação de resultados nas Unidades foi muito prejudicada. 
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10 - Motivos de Escolha da Etec e Cursos 

Escolha da Etec 

Os motivos de escolha da Etec, refletem o reconhecimento da sociedade em relação à 

importância de seu papel na construção da cidadania ou de sua função social. 

Os alunos foram indagados sobre os motivos que determinaram a escolha da escola. O gráfico 

abaixo indica em porcentagem, a influência dos fatores que pesaram nessa escolha. 

Motivos de escolha da Etec 

55,7

94,3

74,3

92,4

45,4

94,6

Os meus pais me aconselharam

É gratuita

Foi indicada por conhecidos

Tem o curso técnico que eu quero cursar

É a mais próxima de minha residência ou emprego

É uma boa escola

 

Escolha dos Cursos 

Da mesma forma como na escolha da Etec, os alunos dos cursos técnicos também foram 

questionados quanto aos motivos que influíram na escolha do curso. Novamente, as escolhas permitem 

apurar como são percebidos pela comunidade os cursos oferecidos, enquanto agentes de integração 

sócio/profissional. O resultado geral de todos os alunos pesquisados está transcrito abaixo com a 

respectiva porcentagem de escolha.  

Motivos de escolha do curso técnico 

92,4

17,8

18,9

78,6

80,8

88,6

93,2

74,3

É reconhecido como um bom curso

Frequento o ensino médio nesta escola

Trabalho na área

Pretendo prosseguir estudos na área

Pretendo exercer a profissão de técnico

Pretendo me profissionalizar

Possibilita maiores oportunidades de emprego

Tenho algum conhecimento da área e gosto do
curso

 

 

  



Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel -  Cachoeira 

Paulista 
 Escolhas 

 

10.2 

SAI – Sistema de Avaliação Institucional / WebSAI 2011   

 

Motivos de Escolha da Habilitação Profissional por Curso 

Através das questões abaixo os alunos manifestaram os motivos para a escolha de cada curso, 

que serão especificados a seguir, por habilitação. 

 

Na tabela estão demonstradas, por curso, as opções da escolha da habilitação profissional, com 

valores expressos em percentuais, com destaque para os motivos que mais influenciaram os alunos. 

Curso

Gostar 

do 

Curso

Oportu

nidade

s

Profissi

onaliza

r

Exerce

r 

profiss

ão

Prosse

guir na 

área

Trabal

ho na 

área

Freque

nto o 

médio

É um 

bom 

curso

Administração 70,1 93,9 89,1 81,6 75,5 19,0 18,4 91,2

Contabilidade 70,6 100, 88,2 82,4 82,4 35,3 5,90 64,7

Enfermagem 80,2 93,7 95,5 96,4 94,6 18,9 8,10 100,

Informática 74,7 90,5 80,0 61,1 64,2 15,8 30,5 90,5

 



Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel -  Cachoeira 

Paulista 
 Processo 

 

11.1 

SAI – Sistema de Avaliação Institucional / WebSAI 2011   

 

   11 - Avaliação dos Indicadores de Processo 
 

A eficiência  da escola, 
  em relação ao ideal, atingiu 

88,2% 

O  processo  representa  a  eficiência   interna  da  escola. É  onde  se  desenvolvem  todas as   

ações   envolvendo   pessoas,   ambientes,   equipamentos,   métodos,   materiais  e  medidas  de tempo   

e   quantidade   na   busca   de   seus   resultados.  Constitui-se   no   foco  das  propostas  de mudanças   

para   a   melhoria   na   qualidade  do  atendimento  da  responsabilidade  social  de  cada Etec. 

Os pontos obtidos  foram  constituídos  pela  soma  das  avaliações  "muito bom" / "bom" e 

"sempre" / "muitas vezes". 

No quadro  abaixo   estão   registradas   a   pontuação   e   a    avaliação,  em   percentual, feita 

pela  comunidade  escolar   sobre   o   desempenho  dos  indicadores  de    processo.    Trata-se de uma 

síntese para suscitar reflexões, por segmento ou por item, que podem ser aprofundadas ao longo do 

relatório e detalhadas por curso. 

Quadro Síntese de Avaliação de Indicadores de Processo 

 

  Indicadores 
Pontos 

Máximos 
Pontos 
Obtidos 

%  
do Ideal 

 
Desempenho 

Pedagógico 
Alunos 90 74,7 83,0 

Docentes 60 58,3 97,2 

Avaliação 
 

de 

 

Indicadores 

 

de 

 

Processo 

Subtotal 150 133,0 88,7 

Higiene e 
Segurança 

Alunos 25 20,1 80,4 

Docentes 15 14,4 95,7 

Funcionários 10 9,6 96,0 

Pais (sem Pontuação)  ,0 75,0 

Subtotal 50 44,1 88,2 

Gestão Alunos 50 39,7 79,4 

Docentes 35 32,6 93,3 

Funcionários 35 33,8 96,5 

Pais (sem Pontuação)  ,0 100,0 

 Subtotal 120 106,1 88,4 

Infraestrutura Alunos 25 20,1 80,3 

Docentes 20 18,1 90,6 

Funcionários 15 14,8 98,7 

Subtotal 60 53,0 88,3 

Desempenho 
Profissional 

da Equipe da Direção 10 7,6 75,9 

dos Docentes 10 8,4 84,2 

dos Funcionários 10 9,2 91,6 

Assiduidade 

Subtotal 30 25,2 84,0 

 
de Alunos e Docentes 40 35,6 89,0 

Subtotal 40 35,6 89,0 

  Total 450 397,0 88,2 
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12 - Desempenho Pedagógico 
 

A avaliação do desempenho 
pedagógico, em relação ao ideal, atingiu 

88,7% 

A avaliação do desempenho pedagógico, feita por alunos e docentes, envolve questões de 

satisfação com o curso e disciplinas, dificuldades encontradas no desenvolvimento dos planos de ensino, 

conhecimentos ministrados e adquiridos, habilidades e competências desenvolvidas. Oferece diferentes 

visões do processo educacional do ponto de vista de quem o recebe e de quem o ministra. 

O valor relativo atribuído ao item foi de 150 pontos, para a situação ideal, assim distribuído: 90 

para alunos e 60 para professores. 

No quadro  abaixo   estão   registradas   a   pontuação   e   a    avaliação,  em   percentual, feita 

pela  comunidade  escolar   sobre   o   desempenho  dos  indicadores  de    processo.    Trata-se de uma 

síntese para suscitar reflexões, por segmento ou por item, que podem ser aprofundadas ao longo do 

relatório e detalhadas por curso. 

 
Quadro de Desempenho Pedagógico e Segmentos Pesquisados 

 

 Descrição 
Pontos 

Máximos 

Pontos 

Obtidos 

%  

do Ideal 

 Atuação e interesse dos alunos (auto avaliação) 2494 2194 88,0 

 Avaliação do curso  em geral 1786 1562 87,5 

Alunos 
Atividades e informações relacionadas com o mundo 
atual 

4650 3719 80,0 

 Procedimentos didático-pedagógicos 14801 12233 82,6 

 Total 23731 19708 83,0 

 Total Relativo à Pontuação 90 74,7 83,0 

 

 Descrição 
Pontos 

Máximos 

Pontos 

Obtidos 

%  

do Ideal 

 Currículos e programas - planos de ensino 235 227 96,6 

 Envolvimento de alunos 188 186 98,9 

Docentes Procedimentos didático-pedagógicos 141 139 98,6 

 Identificação e respeito pelos problemas dos alunos 47 47 100, 

 
Atividades extracurriculares e cumprimento de 
programa 

987 954 96,7 

 Total 1598 1553 97,2 

 Total Relativo à Pontuação 60 58,3 97,2 

 
 Total Geral do Desempenho Pedagógico 150 133 88,7 
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Considerações sobre Itens de Conteúdos Similares 

 

A pesquisa SAI/Etec-2009, no que se refere ao Desempenho Pedagógico, trabalhou com várias 

questões de conteúdos similares para alunos e docentes.  Comparando-se os resultados foi possível 

verificar percepções diferenciadas dos problemas do ponto de vista de quem "recebe" e de quem 

"ministra" a ação educacional.       

O quadro que segue apresenta questões similares, identificando as avaliações realizadas por 

professores e alunos e a distância em relação ao ideal (100%). 
 

Quadro Comparativo de Itens Similares de Alunos e Docentes 

 

Descrição do Item 
Avaliação 

de 
Docentes 

Avaliação  
Alunos 

Técnico Médio 

Relacionamento dos conhecimentos ministrados com os de outras áreas 95,7 88,9 74,2 

Utilização de recursos audiovisuais 100, 91,1 78,9 

Proposição pelos alunos de diferentes formas que chegam aos mesmos 
resultados 

97,9 84,3 70,3 

Aproveitamento dos conhecimentos e habilidades que os alunos já têm 97,9 88,6 70,3 

Análise das provas e comentário dos resultados com os alunos 97,9 89,2 81,9 

Trabalho em grupo e espírito de cooperação 95,7 91,1 77,4 

Estímulo do raciocínio dos alunos 100, 90,3 78,0 

Consciência ambiental 91,5 78,9 75,7 

Ética, responsabilidade e cidadania 97,9 94,9 81,3 

Desenvolvimento da comunicação oral e escrita 97,9 91,9 80,4 

Atividades para o desenvolvimento de hábitos de higiene e segurança 95,7 72,4 61,7 

Gestão (organização, liderança, administração...) 93,6 93,8 74,8 

Cumprimento da programação apresentada 97,9 89,5 79,2 

Total 96,9 88,1 75,7 
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13 - Aprendizagem por Componentes Curriculares 
(Alunos de todos os cursos) 

Dificuldades na Aprendizagem 

Base de Cálculo – Alunos com dificuldade = 442  62.4% 
Total de Alunos = 708   

A avaliação deve ser entendida como um processo de busca de compreensão da realidade 

estudada. A investigação sobre hipóteses e variáveis que intervêm no processo educativo devem servir 

para identificar, compreender e   explicar  as diferenças  de  desempenho   dos  alunos pelos   diversos  

conteúdos  curriculares.   Identificar as necessidades dos alunos, subsidiar a ação do docente, analisar a 

efetividade do currículo e os  procedimentos,  quer  de  metodologia  ou  e avaliação  escolar,  devem  

ser  objeto  da  abrangência  da  ação  educativa. 

Nesse contexto, o SAI procura apurar os componentes curriculares que apresentam, para os 

alunos, maiores dificuldades cognitivas. Destas devem decorrer intervenções que provoquem mudanças 

em direção à superação das dificuldades observadas para atender ao compromisso social que norteia a 

educação profissional.  

Uma reflexão sobre as "dificuldades" dos alunos permite a tomada de decisões, tais como: 

 selecionar métodos e sua correlação com os equipamentos  e material  com  o  programa 

proposto; 

 identificar  o  porquê  da  falta  de  motivação  e  interesse  dos  alunos; 

 fazer com que os alunos conheçam  seu   progresso  e   identifiquem   suas   deficiências, 

proporcionando-lhes  condições  para a superação; 

 estimular  e  motivar  os  profissionais   para   assumirem  sua   responsabilidade  social   

no desenvolvimento  dos  seus  alunos; 

No quadro abaixo estão apresentadas as questões que possibilitam identificar as principais 

dificuldades e permitem a reflexão sobre o planejamento curricular que atenda melhor os alunos. 

Quadro dos Motivos das Dificuldades Apontadas Pelos Alunos 
 

Na sua opinião quais seriam os motivos das dificuldades com as disciplinas estudada % 

1. Não gosto da disciplina 13,4 

2. Exige muito tempo de estudo 8,46 

3. Não tenho base suficiente 13,2 

4. Faltou clareza nas exposições dos professores 16,1 

*5. Julgo que o conteúdo não é importante para minha formação / formação profissional 3,17 

6. Faltou preparo das aulas 10,0 

*7. Não há relação entre o que é ensinado  e o mundo atual / prática profissional 5,55 

8. Faltou motivação ao professor 9,28 

9. Exige muito trabalho extraclasse 5,09 

10. O que o professor "cobra" não coincide com o que foi ensinado 5,05 

*11. Faltou material didático 3,66 

*12. O professor é especialista em outra área 0,78 

13. Pouco equipamento para muitos alunos 3,49 

14. Os equipamentos não funcionam 2,56 

A avaliação dos itens foi calculada considerando o total de dificuldades apontadas pelos alunos.
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14 - Higiene e Segurança 
 

A avaliação de higiene e segurança, 
em relação ao ideal, atingiu 

88,2% 

O respeito à "coisa pública", o desenvolvimento     de     hábitos de higiene e segurança, a 

necessidade de ambientes limpos e arejados, o estímulo à preservação do meio ambiente aliados às 

questões de segurança, constituem o objeto de avaliação desse item.  

Higiene e Segurança do Ponto de Vista de Alunos 

Descrição 
Pontos 

Máximos 
Pontos 
Obtidos 

% 

Higiene e limpeza da escola, existência e conservação de extintores 
de incêndio, condições de segurança na escola e nas aulas, respeito 

às normas, preservação do meio ambiente, desenvolvimento de 
hábitos de higiene e segurança 
(detalhamento das questões no relatório de curso) 

25 20,1 80,4 

Higiene e Segurança do Ponto de Vista de Docentes 

Descrição 
Pontos 

Máximos 
Pontos 
Obtidos 

% 

Condições  de  higiene  e  limpeza  da  escola; Desenvolvimento de 
hábitos de higiene  e  consciência ambiental; Segurança nas aulas 
práticas; Existência de equipamentos de segurança. 
(detalhamento das questões no questionário) 

15 14,4 95,7 

Higiene e Segurança do Ponto de Vista de Funcionários 

Descrição 
Pontos 

Máximos 
Pontos 
Obtidos 

% 

Condições de segurança física no trabalho; Higiene  e limpeza na 

escola; Vigilância e conservação do patrimônio; Existência de 
equipamentos de segurança. 
(detalhamento das questões no questionário) 

10 9,6 96,0 

 

TOTAL 50 44,1 88,2 

Higiene e Segurança do Ponto de Vista de Pais 

Apesar de não influenciar  a  pontuação  da  escola,  o  quadro  abaixo aponta  a  avaliação dos  

pais  para  higiene  e  segurança,  em  relação  ao  ideal. 

 

Com relação ao desempenho desta ETE, indique sua 
satisfação, avaliando os itens: 

Muito 
bom 

Bom Regular Ruim 

Condições de segurança dentro da escola 50,0 0,00 50,0 0,00 

Condições de higiene 50,0 50,0 0,00 0,00 
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15 - Gestão 
 

A avaliação da gestão, 
em relação ao ideal, atingiu 

88,4% 

As instituições de ensino profissional enfrentam grandes desafios do mundo atual. Necessitam de 

uma gestão que promova uma comunicação eficiente, permitindo o compartilhamento de conhecimentos 

e responsabilidades  para  o  seu desenvolvimento  e  integração  de  seus  alunos com  o  mercado  de  

trabalho.  Nesse contexto a gestão torna-se o objeto de avaliação por ser a articuladora dos propósitos, 

ações, interesses e recursos no atendimento das aspirações e necessidades sociais, culturais e 

profissionais.  

As questões de alunos, professores e funcionários estão explicitadas nos respectivos 

questionários reproduzidos ao final deste relatório.  As respostas da Direção, que não interferem na 

pontuação do item, apontam as dificuldades da Equipe da Direção em seu trabalho gestor. 

Gestão do Ponto de Vista de Alunos 

Descrição 
Pontos 

Máximos 
Pontos 
Obtidos 

% 

Participação de representantes de alunos em Conselhos, APM e/ou 
Cooperativa, atividades e prestação de contas pela APM e/ou 

Cooperativa, informações sobre o sistema de avaliação e promoção, 
apoio ao Grêmio, estágio, respeito às normas, relacionamento com 
professores, funcionários, direção e colegas, atividades 
extracurriculares, respeito aos direitos e deveres, integração entre 
alunos de diferentes classes, cursos e períodos 
(detalhamento das questões no questionário) 

50 39,7 79,4 

Gestão do Ponto de Vista de Docentes 

Descrição 
Pontos 

Máximos 
Pontos 
Obtidos 

% 

Atendimento da secretaria e diretoria de serviços, serviços de 

vigilância e conservação do patrimônio, apoio da direção, 

envolvimento em atividades extracurriculares, sistema de 
informação, planejamento, relações interpessoais, atuação da 
coordenação de área, políticas  de inclusão... 
(detalhamento das questões no questionário) 

35 32,6 93,3 

Gestão do Ponto de Vista de Funcionários 

Descrição 
Pontos 

Máximos 
Pontos 
Obtidos 

% 

Oportunidades de atualização profissional, relacionamento, 
informações sobre direitos e deveres, desempenho da direção, 
condições de trabalho, atendimento ao público, planejamento 
participativo 
(detalhamento das questões no questionário) 

35 33,8 96,5 

 

TOTAL 120 106,1 88,4 
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Gestão  do  Ponto  de  Vista  da  Direção 

A Direção da Etec manifestou-se sobre as dificuldades que encontra quando procura desenvolver 

ou estimular ações inerentes à sua função.   Apesar de não serem computadas na avaliação do item, as 

questões são referenciais para análise da gestão da Etec. 

 

(Referência: questionário da direção da Etec) 

Dificuldades Apontadas 
Você procura desenvolver ou estimular as ações abaixo:           4 = sempre; 3 = muitas vezes;  

2 = algumas vezes; 1 = nunca 

atividades extracurriculares (festas, feiras, campeonatos, campanhas...) 4 

atendimento aos alunos com dificuldades de aprendizagem  4 

política que garanta direitos e deveres dos alunos 4 

política que garanta direitos e deveres de professores e funcionários 4 

participação de representantes de alunos nos órgãos colegiados e instituições 4 

capacitação e treinamento de funcionários na escola 3 

participação de pais na composição e atividades da APM 4 

programa de atendimento e oportunidades de estágio 4 

política de redução de taxas de evasão 4 

programa de recepção e integração dos ingressantes 4 

busca de parcerias para melhoria do desempenho da escola 4 

manutenção de um sistema de comunicação e informação ágil e eficiente 4 

organização de capacitação para docentes na escola 4 

atividades de integração dos alunos com outras classes e períodos 4 

política de oferecer ou buscar experiências externas 4 

política de preservação do meio ambiente e patrimônio 4 

disponibilidade de equipamentos e micros para uso de alunos, docentes e funcionários 4 

atendimento das solicitações de funcionários, docentes e alunos 4 

prestação de contas dos recursos disponíveis 4 

planejamento integrando todos os setores 4 

formação de equipe multidisciplinar prevista no Planejamento Estratégico 4 

divulgação dos resultados do SAI em sua escola 4 

atendimento ao mercado de trabalho para criar ou manter cursos 4 
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16 - Infraestrutura 
 

A avaliação da infraestrutura, 
em relação ao ideal, atingiu 

88,3% 

O desenvolvimento do processo educacional está relacionado com a existência de recursos 

financeiros, humanos e físicos, que constituem a infraestrutura da unidade escolar. 

Na maioria das vezes, a infraestrutura está vinculada aos recursos provindos de instâncias 

superiores, seja para provimento de pessoal habilitado, de máquinas, de equipamentos, de material 

didático e de consumo, seja para instalações adequadas e sua manutenção. 

Entretanto, ressaltamos que o estilo de gestão e a metodologia docente podem minimizar os 

problemas de infraestrutura, pela facilidade no acesso e a plena utilização das instalações, equipamentos 

e atendimentos mais adequados. 

Neste item, denominado infraestrutura, apesar de ter uma abrangência muito maior, foram 

avaliados aspectos relacionados com existência e condições de instalações, ambientes específicos, 

materiais didáticos, serviços, livros e biblioteca.  

O valor total estabelecido para esse item foi de 60 pontos, assim distribuídos: 25 para alunos, 20 

para docentes e 15 para funcionários. 

Infraestrutura do Ponto de Vista de Alunos 

Descrição 
Pontos 

Máximos 
Pontos 
Obtidos 

% 

Condições dos ambientes físicos, dos laboratórios, quadras; 
existência  e conservação dos equipamentos de segurança. 
Biblioteca quanto ao acesso, local, empréstimo e atendimento. 
Informações e atividades sobre consciência ambiental 
(detalhamento das questões no relatório de curso) 

25 20,1 80,3 

Infraestrutura do Ponto de Vista de Docentes 

Descrição 
Pontos 

Máximos 
Pontos 
Obtidos 

% 

Condições dos ambientes físicos, dos laboratórios; existência  e 
conservação dos equipamentos de segurança, serviços de vigilância; 
Biblioteca (acesso, local, empréstimo, atendimento, livros, 
Internet...) 
(detalhamento das questões no questionário) 

20 18,1 90,6 

Infraestrutura do Ponto de Vista de Funcionários 

Descrição 
Pontos 

Máximos 
Pontos 
Obtidos 

% 

Treinamentos, instalações e dependências relacionadas com 
trabalho, sala de aula, banheiros, material de trabalho, 
equipamentos e máquinas  
(detalhamento das questões no questionário) 

15 14,8 98,7 

 

TOTAL 60 53,0 88,3 
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Nesta Etec há 5,10 livro(s) por aluno 

17 - Avaliação da Biblioteca 

 

Considerando que a Biblioteca é de extrema importância para a formação profissional, este item 

foi analisado mais detalhadamente. 

No presente relatório, os dados apresentados sobre a estrutura da biblioteca, não foram 

pontuados, mas registradas as mudanças ocorridas em um ano, para fundamentar a escola na 

determinação de sua metas. 
 

 

De acordo com as  informações do Diretor, a biblioteca da Etec conta, em 2011, com: 

A  

Biblioteca  

desta  

Etec 

tem 

1700 Títulos 

4000 Volumes 

328 Média de consultas mensais 

01 Bibliotecário (com curso de Biblioteconomia 

00 Escriturário 

00 Oficial Administrativo 

00 Estagiário 

00 Outros 

01 Número de Computadores com acesso à Internet 
Calculadoras Número de Impressoras 

 Outros 

Sim A Biblioteca oferece acesso à Internet 

 

Para essa estrutura, as avaliações da Biblioteca feitas por alunos, docentes e egressos estão 

registradas nos quadros abaixo. 

Avaliação da Biblioteca 

Alunos 

Avalie a Biblioteca de sua escola 

Muito 

Bom 
Bom Regular Ruim 

Biblioteca (empréstimos, acesso, local, atendimento...) 33,0 32,4 18,9 15,1 

 
Docentes 
Avalie a Biblioteca de sua escola 

Muito 
Bom 

Bom Regular Ruim 

Atendimento, iluminação, ventilação...  61,7 29,8 6,40 2,10 

Livros da biblioteca (qualidade do acervo) 42,6 36,2 14,9 6,40 

 
Egressos 
Avalie a Biblioteca de sua escola 

Muito 
Bom 

Bom Regular Ruim 

Em função de sua habilitação 9,10 36,4 40,9 13,6 
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18 - Desempenho  Profissional 
 

 O desempenho dos profissionais 
desta Etec, em relação ao ideal, atingiu 

84,0% 

Considerando-se  que,  todos  os   profissionais  envolvidos   num   processo   educacional são  

importantes  para  garantir  o  sucesso  e  um  bom  padrão  de  serviços  prestados  à sociedade, 

procuramos   aqui  identificar  o papel   de  cada  um. 

As questões  do   SAI  permitem   essa   identificação,   apesar   de   que  o  desempenho 

profissional  permeia   toda  a   pesquisa.  Entretanto,   neste   item   foram   agrupadas   as   questões 

de  cada   profissional   para facilitar  a  percepção  sobre  as  diferenças  entre  a  avaliação  que  cada 

um  faz  do  seu   trabalho   e  a   visão  que os  "outros"  têm   dele. 

Para a atribuição dos pontos relacionados no quadro abaixo, participaram na avaliação de: 

 direção - alunos,  docentes,  funcionários,  direção (autoavaliação) e  pais*; 

 professores - alunos,  docentes (autoavaliação)  e  pais*; 
 funcionários - alunos,  docentes,  funcionários (autoavaliação)  e  pais* 

Quadro Síntese do Desempenho Profissional 

 
Descrição 

Pontos 
Máximos 

Pontos 
Obtidos 

% 

Desempenho 
Profissional 

Direção 10 7,6 75,9 

Docentes 10 8,4 84,2 

Funcionários 10 9,2 91,6 

 Total 30 25,2 84,0 

 

Gráfico de Desempenho Profissional por Segmento Avaliado 
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* - A avaliação de pais  não foi pontuada servindo apenas como um referencial. 
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Desempenho Profissional da Equipe da Direção 

Na avaliação do desempenho profissional da Direção, é importante ressaltar que não foi apenas a 

figura do Diretor que foi analisada.  A avaliação foi sobre o Diretor, sobre a equipe de auxiliares diretos e 

chefias dos diferentes setores, bem como, sobre todas as diretrizes e orientações internas que conduzem 

ao cumprimento dos objetivos de uma educação de qualidade. 

Nos quadros que seguem estão registradas as porcentagens das respostas dadas às questões 

relacionadas com os indicadores de Desempenho Profissional, por segmento pesquisado. 

 

 

Descrição 
Avaliado 

por: 
Pontos 

Máximos 
Pontos 
Obtidos 

% 

Informações e participação da escola em eventos 
externos; oportunidades de estágio; prestação de 

contas da APM, cooperativa; apoio ao Grêmio, 

relacionamento com a direção 
(detalhamento das questões no questionário) 

Alunos 7450 5489,0 73,7 

Disponibilidade de equipamentos para professores; 
agilidade nas informações; participação em eventos 
externos; planejamento estratégico; atuação da 
direção 
(detalhamento das questões no questionário) 

Docentes 705 653,0 92,6 

Interesse da chefia pelo seu trabalho; participação das 
decisões do seu setor, atualização profissional; 
normas disciplinares; responsabilidade e cuidado do 
patrimônio da Etec 
(detalhamento das questões no questionário) 

Funcionários 225 215,0 95,6 

Desenvolver ou estimular: atividades 
extracurriculares; política de direitos e deveres de 

alunos, professores e funcionários; prestação de 
contas; busca de parcerias; planejamento integrando 
todos os setores; fluxo de comunicações; prestação de 
contas 
(detalhamento das questões na Gestão do ponto de vista da 

direção) 

Direção 
(autoavaliação) 

15 15,0 100, 

Reuniões de pais e professores; possibilidade de 
participar da vida escolar; fluxo de informações; 
normas disciplinares da Etec 
(detalhamento das questões na Gestão do ponto de vista os 
pais) 

Pais 
Sem pontuação 

  75,0 

Total 8395 6372,0 75,9 

Total Relativo à Pontuação 10 7.60 75.9 
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Desempenho Profissional de Docentes 

Um bom desempenho profissional de docentes é fundamental para o desenvolvimento do ensino-

aprendizagem. Para fins de pontuação foram relacionadas  as  questões  avaliadas  pelos alunos  e  pelos  

próprios docentes. A avaliação feita pelos pais não foi pontuada, mas deve servir como referência. 

Antes das avaliações realizadas pelos três segmentos, apresentamos uma visão geral da 

participação e integração dos docentes com as atividades, com o planejamento e com a proposta 

pedagógica da escola, esta última indicada pelo diretor. 

Campo de Trabalho dos Professores desta Etec 

Professor que:  

Além de lecionar exerce outras atividades na área e fora da área da disciplina que leciona 6,40 

Além de lecionar, exerce outra atividade fora da área da disciplina que leciona 2,10 

Além de lecionar, exerce outra atividade na área da disciplina que leciona 23,4 

Leciona nesta Etec e em outras escolas 42,6 

Leciona só nesta Etec 23,4 

Participação dos Professores no Planejamento desta Etec 

Sobre o planejamento geral da Etec e sua participação na elaboração:  

Não conheço 2,10 

Iniciei minhas atividades após o planejamento 10,6 

Conheço, mas não participei 23,4 

Conheço e participei 63,8 

Participação dos Professores na Elaboração da Proposta Pedagógica na Opinião da Direção 

Sobre o planejamento geral da Etec e sua participação na elaboração: 

Ocorre participação de todos os docentes As vezes 

Nos quadros que seguem estão registradas as porcentagens das respostas dadas às questões 

relacionadas com os indicadores de Desempenho Profissional de Docentes, por alunos e professores que 

constituem a pontuação do item.   

   Desempenho Profissional de Docentes 

Descrição 
Avaliado 

por: 

Pontos 

Máximos 

Pontos 

Obtidos 
% 

Os professores: são pontuais e freqüentes; estimulam o 
trabalho em grupo; aproveitam os conhecimentos dos 
alunos; tratam os assuntos com clareza; preparam as 
aulas; mantêm a atenção da classe; analisam as provas 

com os alunos com os alunos 
(detalhamento das questões no relatório de cursos) 

Alunos 22991 19079,0 83,0 

Atualização dos conteúdos com o mercado de trabalho 
e mundo atual; estímulo à pesquisa, aproveitamento do 
conhecimento dos alunos; informa critérios de avaliação; 
(detalhamento das questões no questionário)  

Escrituração escolar correta; presteza no atendimento de 
solicitações 
(detalhamento das questões está no próximo quadro) 

Docentes 
(autoavaliação) 

2209 2149,0 97,3 

Apoio aos alunos; desempenho dos professores; preparo 

para a formação profissional e pessoal 
(detalhamento das questões na Gestão do ponto de vista dos 

pais) 

Pais 
Sem 

pontuação 
  50,0 

Total 25200 21228,0 84,2 

Total Relativo à Pontuação 10 8,40 84,2 
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Desempenho Profissional de Funcionários 

 

 

As atividades desenvolvidas pelos funcionários constituem o suporte sobre o qual se torna 

possível a viabilização do processo educacional. Estas atividades referem-se à manutenção, comunicação, 

limpeza, documentação, registros bem como as próprias orientações e encaminhamentos dos muitos 

procedimentos existentes no dia-a-dia da escola. É importante debruçar-se sobre o desempenho dos 

vários setores para apurar, além do funcionamento, a qualidade do atendimento e da receptividade. 

 

Descrição 
Avaliado 

por: 
Pontos 

Máximos 
Pontos 
Obtidos 

% 

Atendimento dos funcionários: presteza, atenção e 
cordialidade; higiene e limpeza da escola em geral; 

bom relacionamento  
(detalhamento das questões no relatório de cursos) 

Alunos 2832 2573,0 90,9 

Higiene, limpeza e funcionamento dos diversos 

setores; atendimento em geral; relacões interpessoais  
(detalhamento das questões no questionário) 

Docentes 282 270,0 95,7 

Relacionamento com colegas, alunos, direção e 
professores; atendimento ao público em geral  
(detalhamento das questões no questionário) 

Funcionários 
(autoavaliação) 

135 134,0 99,3 

Atendimento que a escola dá ao aluno; presteza e 
cordialidade dos funcionários; condições de higiene 

em geral 
(detalhamento das questões na Gestão do ponto de vista dos 

pais) 

Pais 
Sem pontuação 

  83,3 

Total 3249 2977,0 91,6 

Total Relativo à Pontuação 10 9.2 91.6 

 

 

 

 

A proporção de alunos atendidos por funcionário é de 52.5 
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19 - Atuação e Interesse dos Alunos 
            (sem  pontuação) 

 
Um dos grandes desafios dos professores é conseguir despertar o interesse e motivação dos 

alunos nas aulas diante de tantos "estímulos" externos.  Entretanto, o ensino presencial, constitui-se, 

ainda na base da transmissão do conhecimento, onde é preciso trabalhar a tecnologia midiática como 

ferramenta para o desenvolvimento humano e mergulhar no mundo da comunicação, construindo um 

novo paradigma para a educação. 
É no processo de humanização e socialização, baseado no diálogo e relação professor-aluno, que 

devem ser compartilhados os saberes e assumidos os compromissos e trabalho coletivo, na modalidade 

de ensino presencial. 

A avaliação da atuação e interesse dos alunos, colocadas nesse contexto, podem resultar em 

indicadores para se estimular o diálogo, a utilização das mídias e promover mudanças para o resgate de 

valores educacionais entre os alunos. 

As questões, específicas para indicar os níveis de atuação e interesse, apesar de sabermos que 

em todas as demais questões estes itens são inerentes, apresentaram os percentuais registrados no 

quadro abaixo. 

 

A atuação e interesse dos alunos não sofreram pontuação, em virtude dessas questões já terem 

sido avaliadas no Desempenho Pedagógico, Higiene e Segurança e Gestão. 

 

Avalie a sua atuação (do aluno) e interesse em 
relação a: 

Muito 
bom 

Bom Regular Ruim 

Participação, desempenho e cooperação em sala de aula 46,5 42,6 8,80 2,10 

APM e/ou Cooperativa 20,7 34,9 27,2 17,2 

Trazer material necessário para as aulas 56,1 35,4 6,40 2,10 

Preservação do patrimônio 64,5 29,8 4,30 1,40 

Dedicação e estudo fora da sala de aula 39,9 41,5 14,4 4,10 

Respeito às normas 64,8 28,9 5,40 0,90 

Projetos (responsabilidade e compromisso com a equipe)(só no Técnico) 68,6 26,8 4,10 0,50 

 Pontos Máximos Pontos Obtidos % 

Total – Alunos (autoavaliação) 4618 3912 84,7 
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20 - Índices  de  Assiduidade  e Pontualidade 
 

 Os índices de assiduidade e 
pontualidade, em relação ao ideal, atingiram 

89,0% 

 

Para o SAI/2011, o cálculo do Índice de Assiduidade e Pontualidade foi feito somente a 

partir da avaliação por parte dos alunos sobre a frequência e assiduidade dos docentes, com a 

devida ponderação dos pontos, assim, o item passou de 20 para o total de 40 pontos. 

Esta alteração foi necessária pois para a aplicação do SAI/2011 não houve o pré-

cadastro, sendo assim, não há a possibilidade de comparação com a quantidade de cadastros 

ativos e questionários realmente preenchidos como em 2010. Para o SAI 2012 este indicador 

será revisto. 

 

Quadro Síntese 

Descrição 
 
 
 

Pontos 
Máximos 

Pontos 
Obtidos 

% 

Assiduidade e Pontualidade de Docentes 40 35,6 89,0 

Total 
 

40 35,6 89,0 

Por outro lado, a frequência e pontualidade dos docentes, também estão fortemente relacionadas 

com o desempenho escolar. 

As questões que apuraram a frequência e pontualidade dos docentes estão registradas no quadro 

abaixo. 

Avalie a situação dos professores quanto a: 
Muito 

Bom 
Bom Regular Ruim 

frequência (assiduidade às aulas) 50,3 36,2 8,60 4,10 

pontualidade (cumprir o horário) 54,1 33,8 8,90 2,20 
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21 - Avaliação dos Indicadores de Processo por Curso 
 

A importância dos indicadores de processo por curso deve-se ao fato de possibilitar a observância 

das variações que podem ocorrer de um curso para outro.  As diferenças podem ser decorrentes de 

metodologias específicas, de recursos materiais ou de ambientes especiais necessários a cada um.  Uma 

reflexão sobre essas diferenças pode permitir a definição de modelos e adoção de um planejamento mais 

adequado para enfrentar as dificuldades encontradas ou a definição de qual ou quais cursos podem servir 

de benchmark. 

O quadro abaixo possibilita a percepção do desempenho de cada curso, avaliados pelos mesmos 

critérios, expressos em porcentagem de pontos sobre o ideal. 

Quadro Síntese de Avaliação de Indicadores de Processo por Curso 

Administração 147 86,7 77,3 79,9 77,4 82,3 82,3

Contabilidade 17 81,1 71,8 70,3 69,6 82,4 75,6

Enfermagem 111 96,9 92,7 90,0 89,9 98,2 93,6

Ensino M édio 338 77,3 78,9 75,2 79,1 78,6 77,3

Informática 95 82,3 77,8 82,4 81,0 80,0 81,4

Total 708 83,2 80,5 79,5 80,4 82,7 81,5

Cursos
Indicadores: 

(nº de alunos)
Total (%)

Avaliação da 

frequência 

dos docentes 

(%)

Desempenho 

Pedagógico 

(%)

Higiene e 

Segurança (%)
Gestão (%)

Infraestrutura 

(%)
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Na sua opinião quais seriam os
motivos para essas dificuldades?

Total de Alunos com dificuldades (%)

Nº Total de alunos

Médio

69,4

337

Admin.

66,7

147

Contabilidade

58,8

17

Enfermagem

61,3

111

Informática

69,5

95

exige muito tempo de estudo 6,6 10,6 18,4 10,5

não gosto da disciplina 14,0 13,1 5,9 20,7 12,5

não tenho base suficiente 12,7 15,3 21,6 14,7 14,3

Subtotal - Alunos 33,3 39,0 27,5 53,8 37,3

exige muito trabalho extraclasse 4,8 7,4 6,5 4,3

falta clareza nas exposições do professor 16,2 18,4 27,5 12,9 17,3

falta motivação ao professor 10,2 10,0 15,7 5,5 8,4

falta preparo nas aulas 11,0 10,0 11,8 8,8 9,4

julgo que o conteúdo não é importante
para minha formação profissional

3,9 2,7 2,8 2,6

não há relação entre o que é ensinado e a
prática profissional

7,3 3,2 9,8 1,8 4,8

o professor é especialista em outra área 1,5 2,3 2,3

o que o professor cobra não coincide com
o que foi ensinado

6,6 3,6 7,8 2,3 3,6

Subtotal - Didático-Pedagógico 60,0 56,8 72,6 42,9 52,7

falta material didático 6,8

há equipamentos que não funcionam 2,6 2,3 0,5 4,8

há pouco equipamento para muitos alunos 4,1 1,9 2,8 5,1

Subtotal - Infra-Estrutura 13,5 4,2 3,3 9,9

22 - Dificuldades com as Disciplinas por Curso

SAI - Sistema de Avaliação Institucional / WebSAI - 2011

22.1
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Dificuldades com Componentes Curriculares

Cursos Disciplinas %

Administração

Métodos Quantitativos Aplicados à Administração 22,4

Administração Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Administração 14,3Administração

Processos de Operações Contábeis I 14,3

Contabilidade

Contabilidade Tributária I 41,2

Contabilidade Contabilidade Empresarial e Comercial 17,6Contabilidade

Aplicativos Informatizados de Contabilidade 11,8

Enfermagem

Gestão em Saúde I 15,3

Enfermagem Recuperação e Reabilitação em Enfermagem Clínica e Enfermagem
Cirúrgica I 12,6Enfermagem

Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Enfermagem 10,8

Ensino Médio

Química 36,2

Ensino Médio MATEMÁTICA 31,5Ensino Médio

Língua Estrangeira – Inglês 22,8

Informática

Lógica de Programação 32,6

Informática Desenvolvimento de Software II 16,8Informática

Análise de Programação 12,6

SAI -Sistema de Avaliação Institucional / WebSAI 2011

22.2
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23 - Facilidades na Aprendizagem

Cursos Discipllinas %

Administração

Ética e Cidadania Organizacional 26,5

Administração Gestão Empresarial I 26,5Administração

Processos de Operações Contábeis I 22,4

Contabilidade

Contabilidade de Custos 52,9

Contabilidade Estruturas e Análises das Demonstrações Financeiras 52,9Contabilidade

Não selecionou 47,1

Enfermagem

Assistência à Saúde da Mulher e da Criança I 55,0

Enfermagem Primeiros Socorros I 23,4Enfermagem

Enfermagem Gerontológica I 20,7

Ensino Médio

Biologia 53,1

Ensino Médio Língua Portuguesa e Literatura 50,7Ensino Médio

MATEMÁTICA 46,9

Informática

Desenvolvimento de Software I 40,0

Informática Programação de Computadores I 21,1Informática

Desenvolvimento de Software II 18,9

23.1

SAI -Sistema de Avaliação Institucional / WebSAI 2011
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23 - Importância dos Componentes Curriculares

Cursos Disciplinas
Nº de
Egressos

Administração

Administração de Materiais 4

Administração Processos Financeiros e Orçamentários 4Administração

GESTÃO AMBIENTAL 3

Enfermagem

Assistência à Saúde da Mulher e da Criança I 2

Enfermagem Assistência de Enfermagem em UTI e Unidades Especializadas I 2Enfermagem

Educação para a Saúde I 2

Informática

Desenvolvimento de Software II 4

Informática Desenvolvimento de Software I 3Informática

Instalação e Manutenção de Computadores 3

SAI -Sistema de Avaliação Institucional / WebSAI 2011

23.2
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24 – Sugestões para Melhoria da Qualidade dos Cursos 
 
 

As sugestões para a melhoria da Qualidade dos Cursos estão disponíveis no WebSAI no endereço: 

http://cps.fipe.org.br/autenticacao 

Menu: Indicadores 

Item: Críticas e Sugestões 

 



Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel -  Cachoeira 

Paulista 
 Produto 

 

25.1 

SAI – Sistema de Avaliação Institucional / WebSAI 2011   

 

25 - Avaliação de Indicadores de Produto  
 

 
Os indicadores de produto, 

em relação ao ideal, 
atingiram: 

75,6% 

   

Os indicadores de produto indicam a eficácia, ou seja, os resultados provenientes das ações 

escolares desenvolvidas no processo. No produto estão expressos os indicadores de desempenho escolar, 

situação de egressos e relações escola-sociedade. Pelo desempenho escolar, onde são registrados os 

índices de produtividade do semestre e dos cursos, podemos aferir as taxas de sucesso escolar, que 

passam pelas oportunidades educacionais oferecidas e pelas condições facilitadoras à permanência dos 

alunos na escola. Essa taxa pode, ainda, ser observada pela situação de egressos em sua inserção na 

sociedade e no mercado de trabalho. 

Os indicadores de produto apontam também, os programas de intercâmbio e articulação dos 

setores culturais, sociais, produtivos e científicos da Etec  com a sociedade e desta com a escola.   

 

Quadro de Avaliação de Indicadores de Produto 

 
Indicadore

s 
Descrição 

Pontos 
Máximos 

Pontos 
Obtidos 

%  
do Ideal 

Avaliação 
 

de 
 

Indicadores 
 

de 
 

Produto 

Desempenho 
Escolar 

Relação Candidato / Vaga 40 19,2 48,0 

Índice Perda / Produtividade 120 85,0 70,8 

Taxa Concluinte / Curso 30 30,0 100, 

Subtotal 190 134,2 70,6 

Situação de 

Egressos 

Trabalho na Área de 
Formação; Dificuldades no Emprego 
e Desempenho Profissional 

60 52,7 87,8 

Subtotal 60 52,7 87,8 

Relação 
Escola  

Sociedade 

Parcerias; Cursos; 
Convênios; Eventos; 

Projetos Próprios; Serviços 60 50,0 83,3 

para a Comunidade; 
Projetos Institucionais  
Avaliação da Comunidade  
Escolar 40 27,7 69,3 

Subtotal 100 77,7 77,7 

  Total 350 264,6 75,6 
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26 - Relação Candidato / Vaga  
 
 

A Relação candidato / vaga, 
em relação ao ideal, atingiu: 

48,0% 
 

A Educação Básica não prepara especificamente para o exercício profissional, mas sim para a vida 
social, para a convivência e para a prática da cidadania. Prepara para desenvolver uma série de 

competências que possibilitam a compreensão e interação no mundo atual oferecendo ainda as 
“ferramentas” que são necessárias para a formação profissional.  

A inserção no mundo do trabalho faz parte da interação das pessoas na sociedade. O Centro 

Paula Souza oferece, em suas Escolas Técnicas, uma formação básica, através do Ensino Médio e uma 

Educação Profissional através do Ensino Técnico, que exige a formação básica, para sua conclusão.   

A relação candidato / vaga – RCV indica o número de inscritos por vaga oferecida, que pode 

refletir a imagem e a importância que a Etec tem na sua comunidade. A pontuação é calculada tomando 

se como referência a média das Etecs, que é de 3,9 candidatos por vaga, para o valor máximo de 40 

pontos. (Ensinos Técnico e Médio). 
 

 

Quadro de Candidato / Vaga 

RCV RCV 

Diu Not

Administração 1,00 25,0 1,80 45,5 1,40 35,3

Administração (Integrado) 2,50 62,8 2,50 62,8

Eletrônica 3,00 75,6 3,00 75,6

Enfermagem 2,60 66,0 2,60 66,0

Ensino Médio 2,50 63,5 2,50 63,5

Gestão de Pequenas Empresas - Telecurso TEC0,90 22,4 0,90 22,4

Informática 1,10 26,9 1,10 28,8 1,10 27,9

Total 1,70 44,0 2,10 54,0 1,9 48,0

Cursos da ETEC

RCV 1º Semestre 2012 Total

Ideal dos 

Pontos 

(%)

Ideal dos 

Pontos 

(%)

RCV Total

Ideal dos 

Pontos 

(%)

 

Nesta Etec há 1,90 candidatos por vaga oferecida 
(Base de cálculo 749 inscritos para 400 vagas oferecidas) 
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27 - Índices de Perda e Produtividade por Semestre  

A pontuação da produtividade 
desta Etec, em relação ao ideal  

foi de: 
70,8% 

 

 

O processo educativo, que tem como eixo central o aluno, deve implantar medidas de sucesso e 

nesse caso os resultados são os melhores indicadores.   

Os resultados são apontados pelas taxas de permanência, que denominaremos com “Índice de 

Produtividade” que indica o número de alunos que conseguem concluir as disciplinas do semestre; e, 

“Índice de Perda”, que representa as taxas de insucesso escolar e indica o número de alunos retidos por 

faltas e aproveitamento ou desistência no período escolar (1).    

A análise desses índices deve provocar o planejamento de um processo que viabilize estratégias 

que produzam uma prática docente mais adequada, centrada na valorização do ser humano, distribuída 

de forma equilibrada ao longo do tempo disponível, procurando criar um clima de cooperação, 

responsabilização e envolvimento de toda a comunidade escolar. 

Na metavaliação as Etecs sugeriram que as “perdas” sejam qualificadas e, dependendo do 

“motivo”, excluir do processo de pontuação aquelas decorrentes de problemas alheios à escola. Esta 

qualificação é um dos objetivos do SAI, pois, uma vez identificadas as causas, seria possível uma 

intervenção mais eficaz na busca de índices de sucesso escolar. Esse procedimento já está disponível 

no WebSAI, para as próximas avaliações esse calculo poderá ser utilizado desde que todas as unidades 

venham a qualificar suas perdas. 

Cabe a cada escola, mediante seus índices, compará-los com os gerais, proceder a uma reflexão 

sobre as possíveis causas e propor ações para a melhoria de seu próprio desempenho. 

Os pontos foram atribuídos a partir de um IP igual ou menor que 30%, como demonstra a escala 

logarítmica no item - Conceitos, Objetivos, Metodologia e Cálculo. 

(1) – Segundo normas do CFE, são considerados evadidos os alunos que não concluíram, por motivos de abandono, transferências 

(interna e externa) e desistências. 
  

Índice de Produtividade: 87,1%  

Índice de Perda:  12,9% 
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Quadro de Índices de Produtividade e Perda por Curso 

Cursos da ETEC

Perda 

Ensino 

Médio 

2011 

(%)

1º 

Semestre 

2011

2º 

Semestre 

2011

Índice 

de 

Perda 

Geral 

(%)

Índice 

de 

Produti

vidade 

Geral 

(%)

Pontos 

Atribuíd

os ao 

Curso

% do 

Ideal

Adminis tração 17,4 10,9 14,3 85,8 75 62,5

Contabi l idade 32,1 53,8 39,0 61,0 0 ,0

Enfermagem 10,8 16,1 13,3 86,7 80 66,7

Ens ino Médio 4,20 4,20 95,8 118 98,3

Informática 11,7 16,1 13,7 86,3 80 66,7
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28 - Taxa Concluinte Curso  

A Taxa Concluinte / Curso, 
em relação ao ideal, atingiu: 

100,0% 

 

 

A Taxa Concluinte / Curso indica o número de matrículas necessárias para formar um profissional 

do curso, portanto, torna-se um importante índice de produtividade dos cursos.  

A taxa concluinte curso é obtida pela divisão do número de alunos matriculados, no início do 

curso, pelo número de concluintes. Os dados consultados foram os de matrículas iniciais de: Janeiro de 

2009 para o ensino médio e: Julho de 2009 e Janeiro de 2010 para os cursos técnicos de 4 módulos, 

Janeiro de 2010 e Julho de 2010 para os cursos técnicos de três módulos.  

 

Cursos da ETEC
TC/C 

2011

Perda 

Curso 

(%)

Produtivi

dade (%)
Pontuação

% do 

Ideal

Administração 1,78 14,3 85,8 16,9 56,3

Contabilidade 3,48 39,0 61,0 8,60 28,8

Enfermagem 1,29 13,3 86,7 23,3 77,5

Ensino Médio 1,14 4,20 95,8 26,3 87,5

Informática 2,22 13,7 86,3 13,5 45,0

 

Foram considerados concluintes os alunos promovidos nos últimos módulos do curso, mesmo sem estágio ou 
conclusão do ensino médio. 
Fonte de Dados de nº de vagas: Comissão do vestibulinho / BD Cetec. 

Fonte de Dados de nº de concluintes: Secretaria das Etecs. 

 

(*)         “Devido ao lançamento equivocado, por parte das Unidades, do número de ingressantes nos diversos cursos, 
foram atribuídos os pontos máximos para este indicador no período avaliado. Essa ação foi realizada para não haver 
prejuízo às unidades na TCC.”. 
 

(*) Taxa Concluinte / Curso – TC/C – foi de 1,68 matrículas por aluno formado 
59,6% dos que iniciaram o curso conseguiram concluí-lo 

Base de Cálculo 560 alunos 
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29 – Egressos  
 

A situação de Egressos, 
em relação ao ideal, 

 atingiu: 
87,8% 

 

A Área de Avaliação Institucional pesquisa, semestralmente, todos os egressos das escolas do 

Centro Paula Souza, após um ano de formados, através do SAIE - Sistema de Acompanhamento 

Institucional de Egressos.  

A pesquisa destina-se a avaliar a eficácia dos cursos, seja pela apuração da capacidade de 

possibilitar o ingresso e permanência dos ex-alunos no mercado de trabalho, das contribuições para a 

integração social e melhorias pessoais, seja pela indicação de dificuldades encontradas no desempenho 

profissional e aplicação dos conhecimentos adquiridos.  

Atualmente a pesquisa utiliza mensagens via internet (e-mail) convidando os ex-alunos a 

preencherem o questionário no WebSAI. Constitui-se numa amostra não probabilística, intencional por 

cota, sobre os quais não se aplicam cálculos de precisão ou confiança, segundo Fauze Najib Mattar (1) 

(1993, pg. 282 a 302).   

Para fins de pontuação foram levados em conta os itens descritos na tabela abaixo, que estão 

menos sujeitos às flutuações do mercado de trabalho e à conjuntura sócio-econômica.  

Nos gráficos apresentados a seguir, a diferença para 100% se refere aos pesquisados que não 

responderam.  

  
Quadro amostral de Egressos - / Concluintes de Julho e Dezembro de 2009 

 
Pesquisa SAIE – 2011 

 

Cadastrados Pesquisados 
% sobre 

cadastrados 
% sobre 

localizados 

148 22 14,9 100,0 

 

 

Cursos da ETEC 
Pontos 

máximos 
Pontos 
Obtidos 

% 

Sem dificuldades no desempenho profissional (n° de trabalhadores) 16 14 87,5 

Aplicação dos conhecimentos adquiridos no curso, no dia-a-dia do 

seu trabalho (n° de trabalhadores) 
22 20 90,9 

Contribuição do curso para melhorar a situação pessoal / 
profissional (nº de respostas às opções) 

22 19 86,4 

O curso atendeu suas expectativas (nº de egressos) 22 22 100, 

Facilidade em arrumar ou manter o emprego depois de formado (nº 
de trabalhadores) 

17 12 70,6 

Total 99 87 
87,8 

Total relativo à Pontuação 60 52,7 

 

 

 (1) MATTAR, Fauze Najib, Pesquisa de Marketing,SP, Atlas, 1993.  
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Situação de Trabalho 

A "situação de trabalho" apresentou os resultados abaixo, após um ano de formatura: 

 

Gráfico sobre empregabilidade e trabalho na área entre egressos (%) 
 

% de egressos trabalhadores= 68,2 
 

31,8 36,4 27,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Egressos

Na Área Fora da Área Sem Trabalho
 

 

 

A diferença para 100% corresponde aos que não responderam. 

 

 

 
 
 

Gráfico sobre as dificuldades no Desempenho Profissional (%) 

Sim 12,5

Não 87,5

Você encontrou dificuldades?

 
 
 

 

As causas para as dificuldades dos egressos foram distribuídas entre: 
 

 % - a formação recebida não atendeu ao mercado 
6,30 % - faltou experiência profissional 
 % - não se identificou com a área do curso 
6,30 % - o que aprendeu não se aplica 

 
  

O índice de empregabilidade dos egressos dos cursos técnicos do Centro Paula Souza foi de 79,0% 
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Situação Funcional dos Técnicos 

 

As relações de trabalho vêm sofrendo profundas mudanças nas últimas décadas. Por essa razão é 

importante  a  apuração  da formalidade  ou não da  situação de trabalho  de  alunos, bem como do tipo 

de empresas empregadoras, apontadas em percentuais no gráfico abaixo. 

Gráfico - Vínculo empregatício (%) 

50,0

4,5

9,1

0,0

4,5

4,5

0,0

Assalariado com carteira assinada

Assalariado sem carteira assinada

Autônomo regular

Autônomo eventual

Micro-empresário

Funcionário público

Meeiro

 
 

 
 

Gráfico - Tipo de empresas Empregadoras (%) 

26,7
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20,0

13,3

26,7

0,0
0,0
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20,0
30,0
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68,2% dos egressos trabalhadores têm vínculo formal de trabalho 
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Os egressos foram questionados sobre a área em que trabalhavam apresentando o seguinte 

quadro em percentuais. 

Gráfico – Ramos de Atividade (%) 

11,8

35,3

5,9

5,9

5,9

0,0

23,5

0,0

5,9

Indústria

Comércio

Serviços

Informática

Educação

Construção Civil

Saúde

Agricultura/Pecuária

Outros

 
 

A tabela abaixo aponta, em percentuais, a faixa de salários mínimos, na época da pesquisa, 

recebido pelos ex-alunos. 

Tabela de Remuneração de Egressos em Faixas Salariais (%) 

 

Faixas Egresso 

Mais de 15 
 

Mais de 10 a 15 
 

Mais de 8 a 10 
 

Mais de 6 a 8 
 

Mais de 3 a 6 
 

Mais de 1 a 3 40,9 

Até 1 31,8 
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Contribuição do Curso para a vida profissional dos egressos 

No gráfico abaixo apresentamos os itens, com as respectivas incidências, quanto à contribuição 

dos cursos e seu conseqüente papel social na vida do ex-aluno. 

Gráfico sobre contribuições do curso (%) 

68,0

28,0

56,0

28,0

16,0

52,0

8,0

28,0

4,0

Aprimorar seus conhecimentos

Melhorar sua situação pessoal

Melhorar seu desempenho profissional

Aumentar a sua renda

Mudar para um emprego melhor

Atualizar-se profissionalmente

Ser promovido no trabalho

Procurar outras áreas

Manter a situação anterior

 

Avaliação dos Cursos pelos Egressos  

Nas tabelas a seguir apresentamos a avaliação dos ex-alunos, quanto aos principais itens para a 

formação técnica. 

Tabela de avaliação quanto à organização e estrutura (%) 

Descrição dos itens pesquisados Muito 
bom 

Bom Regular Deficiente 

Currículo (disciplina, teoria e prática) 13,6 68,2 18,2 0,00 

Professor (atualização e conhecimento) 18,2 63,6 18,2 0,00 

Professor (relacionamento com alunos) 36,4 40,9 18,2 0,00 

Equipamentos (oficinas e laboratórios) 13,6 31,8 54,5 0,00 

Biblioteca 9,10 36,4 40,9 13,6 

Infraestrutura administrativa 13,6 68,2 18,2 0,00 
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Tabela de Avaliação quanto ao desenvolvimento de competências profissionais e sociais (%) 

Descrição dos itens pesquisados Muito 
bom 

Bom Regular Deficiente 

Capacidade para lidar com situações novas 13,6 72,7 9,10 0,00 

Planejamento do próprio trabalho 18,2 63,6 13,6 0,00 

Trabalho em grupo e espírito de cooperação 27,3 59,1 4,50 0,00 

Ética Profissional e responsabilidade 31,8 59,1 4,50 0,00 

Consciência ambiental ou proteção ao meio ambiente 27,3 50,0 18,2 0,00 

Conhecimentos sobre gestão empresarial 13,6 59,1 22,7 0,00 

Aplicação de técnicas adequadas ao trabalho 9,10 72,7 13,6 0,00 

Uso adequado de equipamentos no trabalho 18,2 68,2 9,10 0,00 

Capacidade de comunicação oral e escrita 18,2 72,7 4,50 0,00 

Total 19,7 64,1 11,1 0,00 

 

 

Expectativas de Egressos 

Gráfico de Atendimento de Expectativas de Egressos (%) 

100,0 0,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Egressos

Sim Não
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30 - Relação Escola / Sociedade 

A relação Escola / Sociedade, 
em relação ao ideal atingiu: 

77,7% 
 

A relação Escola Sociedade implica em avaliar a responsabilidade democrática de cada escola. Ao 

falarmos em democracia, não podemos entendê-la exclusivamente como uma forma de governo. Implica 

em adotar modos de viver, desafios multiculturais, processos de participação e representatividade no 

aprofundamento das relações na esfera do cotidiano interno e externo à Instituição. Significa integrar-se 

e participar da vida social ao mesmo tempo em que se abre para a comunidade. 

Nesse contexto, cada Etec é avaliada em sua responsabilidade democrática pela criação de 

oportunidades de participação, de promoção de atividades extensivas à comunidade, além de divulgar e 

buscar a celebração de convênios e integração em projetos diversos de abrangência social, econômica, 

cultural e assistencial. 

Esta pesquisa é realizada em diversas fases com consultas a diferentes fontes. A comunidade 

escolar formada por alunos, docentes, funcionários e pais, é questionada sobre a promoção de eventos, 

divulgação e estímulos à participação. A Direção da Etec informou a existência de serviços, intercâmbios, 

projetos e eventos. E, finalmente através do Setor de Convênios do Centro Paula Souza, foram indicados 

os convênios firmados com diferentes instituições. 

Quadro de Pontuação 

Relação entre 
Etec e Sociedade 

Discriminação 
Pontos 

máximos 
Pontos 
Obtidos 

% 

Avaliação do ponto de vista de 
alunos,docentes e funcionários. 

40 27,7 69,3 

Avaliação dos eventos e serviços à 
comunidade: projetos e pesquisas. 

60 50,0 83,3 

Total 100 77,7 77,7 
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Relação Escola / Sociedade do Ponto de Vista de Alunos, Docentes, Pais e Funcionários 

Quadro da Relação Etec / Sociedade em % 
 

Descrição 
Avaliado 

por: 
Muito 
Bom 

Bom Regular Ruim 

Incentivos e oportunidades de participação 
em:  
eventos externos (congressos, feiras, exposições...); 
atividades da APM; cursos extracurriculares; visitas 
de caráter cultural e científico; órgãos 
representativos e colegiados; atividades de 
integração. 

Alunos 31,6 36,1 21,1 10,8 

Envolvimento, participação e promoção de: 
visitas a setores produtivos; eventos científicos e 
culturais; atividades extracurriculares; envolvimento 
em campanhas; estímulo à pesquisa; experiências 
externas; programas de integração. 

Docentes 54,3 38,3 4,80 2,70 

Participação da Etec em:  
atividades externas; realização de parcerias; 
celebração de convênios; prestação de serviços, 
atendimento. 

Funcionários 57,3 34,7 5,30 2,70 

Total 33,0 36,2 20,1 10,3 

 

Ponto de vista dos Pais de Alunos Sempre 
Muitas 
Vezes 

Poucas 
Vezes 

Nunca 

Participação em e/ ou promoção de:   
reuniões; eventos culturais, cursos; APM; Conselho de Escola; 
serviços; atendimento e aceitação de sugestões; comunicações e 
informações. 

35,7 28,6 0,00 35,7 

 

 Pontos Máximos Pontos Obtidos % 

Total de Pontos 4536 3136 

27,7 

Total Relativo à Pontuação 40,0 69,1 

 

 
Quadro de Avaliação das Relações Escola / Sociedade 

Com base nas informações do Diretor e dados Institucionais foram apuradas as atividades 

desenvolvidas pela Etec, conforme quadro abaixo. A atribuição de pontos ocorre quando houver pelo 

menos uma indicação no item. 

Quadro de Avaliação das Relações Etec / Sociedade 
Pontos 

Máximos 

Pontos 

Obtidos 
% 

Eventos Abertos à Comunidade 10 10,0 100 

Serviços prestados à Comunidade 10 10,0 100 

Convênios / Centro Paula Souza 10 10,0 100 

Intercâmbios 10 10,0 100 

Projetos Institucionais – CETEC / Paula Souza 10 ,0 0 

Projetos próprios (incentivo à pesquisa) 10 10,0 100 

Total Relativo à Pontuação 60 50,0 83,3 
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31 – APM e/ou Cooperativa – Escola 

 

A maioria das Etecs conta com a colaboração da APM - Associação de Pais e Mestres, que 

promove inúmeras atividades sócio-culturais, econômicas e assistenciais. Em algumas Etecs o órgão que 

mais se aproxima do atendimento dado pela Associação de Pais e Mestres é a Cooperativa-Escola. Esta, 

além das atividades já apontadas exerce também atividades produtivas e tem existência jurídica 

autônoma. Pela natureza as duas instituições auxiliares da escola devem prestar contas à comunidade 

interna e externa de suas ações e respectivos balanços econômicos. 

Na pesquisa SAI / Etec - 2009, a comunidade escolar avalia as informações recebidas, as 

atividades desenvolvidas e a prestação de contas da APM e/ou Cooperativa-Escola, enquanto a direção 

indica a atuação desses órgãos. 

 
 

Atuação da APM e/ou Cooperativa – Escola 

 A APM e/ou Cooperativa da escola mantém 0 funcionários. 

 A proposta pedagógica da Etec Muitas Vezes conta com a participação da APM. 

 A direção afirma que Muitas Vezes procura estimular a participação dos pais na APM. 

 A escola garante espaço Mensal para reuniões da APM. 

 Quando a escola tem dificuldades recorre à: APM;Centro Paula Souza;Prefeitura;. 

A Comunidade Escolar Avaliando a APM e/ou Cooperativa-Escola 

Foi solicitado aos segmentos pesquisados (alunos, docentes e funcionários) que avaliassem as 

informações e participação nas atividades e prestação de contas da APM e/ou Cooperativa-Escola. Aos 

pais foi questionado sobre informações quanto à possibilidade de participar da APM e/ou Cooperativa e a 

prestação de contas da associação. Seguem abaixo as freqüências. 

Avaliação da APM e ou Cooperativa – Escola 

Descrição 
Ponto de 

Vista 
Muito 
Bom 

Bom Regular Ruim 

Informações sobre as atividades e prestação 
de contas da APM /Cooperativa; a participação 
e interesse dos alunos. 

Alunos 25,1 37,4 26,0 11,1 

Informações quanto à prestação de contas Docentes 55,3 40,4 2,10 2,10 

Informações quanto à prestação de contas Funcionários 60,0 33,3 6,70 0,00 

 

Descrição 
Ponto de 

Vista 
Sempre 

Muitas 
Vezes 

Poucas 
Vezes 

Nunca 

Informações sobre a participação na 
APM/Cooperativa; clareza na prestação de 

contas. 
Pais 100, 0,00 0,00 0,00 
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32 – Avaliação dos Indicadores de Benefício 

Nos indicadores de Benefício 
em relação ao ideal, 

a Etec atingiu 
86,0% 

 

Os resultados dos indicadores de benefício refletem o atendimento das expectativas e satisfação 

de toda a comunidade escolar, incluindo os egressos, em relação a toda a atuação da Etec. Por essa 

razão, utiliza-se a maior parte das questões já descritas no processo. 

Será utilizado apenas o somatório das avaliações a estas questões, uma vez que na resposta à 

questão, estão implícitas a pertinência e a extensão sobre cada ação desenvolvida pela escola em seu 

processo educacional. 

Há três questões, entretanto, que objetivamente expressam esse atendimento à comunidade 

escolar, que se referem à satisfação, às expectativas e à organização de conteúdos dos cursos na 

formação dos alunos. 

É importante ressaltar que na avaliação dos indicadores de benefício, os que se manifestam, são 

aqueles que já conseguiram uma relativa taxa de sucesso escolar, por conseguirem superar os obstáculos 

sócio-econômicos-educacionais e permanecerem na escola. 

O quadro a seguir expressa a síntese das manifestações da comunidade escolar em sua avaliação 

dos indicadores de benefício. 

Quadro de Indicadores de Benefício 

Indicadores 
Segmentos 

Pesquisados 
Pontos 

Máximos 
Pontos 
Obtidos 

% 

Grau de 

Satisfação 

Alunos 45 36,1 80,2 

Professores 35 32,0 91,4 

Funcionários 30 29,1 97,0 

Pais Sem pontuação 76,1 

Subtotal 110 97,2 88,4 

Expectativas 

Atendidas 

Alunos 20 16,1 80,5 

Egressos 10 10,0 100, 

Pais Sem pontuação 50,0 

Subtotal 30 26,1 87,0 

Avaliação 

de Cursos 

Alunos 40 33,0 82,5 

Egressos 20 15,6 78,0 

Subtotal 60 48,6 81,0 

Subtotal 200 171,9 86,0 
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33 – Satisfação com a Etec e cursos 
 

        A satisfação da comunidade escolar, 
em relação ao ideal, atingiu 

88,4% 

Uma comunidade satisfeita com o que recebe e com o que produz é capaz de tornar o seu 

desempenho um diferencial na busca da construção de uma qualidade muito mais ampla, que envolve 

diferentes dimensões e reconhece a pertinência e o seu papel no desenvolvimento regional.  

Os indicadores de satisfação pretendem facilitar a percepção da comunidade escolar para um 

envolvimento contínuo num projeto de construção do conhecimento voltado para o aprimoramento da 

situação sócio-econômico-cultural de seus alunos.  

O grau de satisfação com a escola e com os cursos foi obtido através das respostas dos alunos, 

funcionários, docentes. Foram levadas em conta as respostas que refletiram o grau de satisfação, como 

“muito bom” e “bom“ e/ou “muito satisfeito” e “satisfeito” a cada item questionado. 

(Todas as questões avaliadas encontram-se discriminadas na parte sobre Processo deste 

Relatório).   

Quadro de pontuação de graus de satisfação 

Pesquisados Itens Avaliados 
Pontuação 

% 
Ideal Obtida 

Alunos 

Condições da escola, proporção entre a prática e a teoria, 
formação educacional, conhecimento adquirido, empenho 
da equipe escolar, atividades sócio-culturais desenvolvidas, 
informações, organização e relacionamento humano. 

45 36,1 80,2 

Docentes 
Gestão técnico administrativa, oportunidades de 
atualização, relações interpessoais, ações relacionadas com 
a carreira docente, além de oportunidades de participação. 

35 32,0 91,4 

Funcionários 

Organização da escola, o ambiente de trabalho, as 
condições de trabalho e o relacionamento interpessoal, 
prestação de contas, fluxo de informações e oportunidades 
de participação. 

30 29,1 97,0 

Pais 

Desempenho dos professores, higiene, atendimento na 
escola, segurança e organização da escola, aquisição de 
conhecimentos, oportunidades de participação, prestação 
de contas e acesso. 

Sem Pontuação 76,1 

Total 110 97,2 88,4 
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34 - Expectativas Atendidas 
 

As expectativas, 
em relação ao ideal, 
foram atendidas em 

87,0% 

 

A importância social da escola, passa pelo atendimento de expectativas que espelham o 

referencial que cada aluno tem da realidade sócio-econômica. Estas expectativas, muitas vezes 

ultrapassam os limites de atuação do sistema educacional por apresentar-se aos alunos como uma 

possibilidade de ascensão social. 

Assim os resultados deste item, apontados por alunos e egressos, devem ser trabalhados pela 

escola com esclarecimentos e informações claras e precisas sobre os cursos e condições oferecidas, no 

sentido de "baixar" expectativas não condizentes com as reais condições de atuação da escola, bem 

como procurando "elevar" a auto-estima da comunidade na exigência de qualidade de atendimento. 

Os pais, quando pesquisados, também tiveram suas expectativas registradas, sem interferir na 

pontuação da escola. 

 

Quadro de pontuação das expectativas atendidas 

Segmento pesquisado Pontuação Máxima Pontuação Obtida % 

Alunos 20 16,1 80,5 

Egressos 10 10,0 100, 

Pais Não pontuado 50,0 

Total 30 26,1 87,0 

 

Porcentagem de atendimento pleno e satisfatório 

75,1

88,6

79,8

79,7

Você acha que os conteúdos do curso estão
adequadamente organizados? (Ensino Médio)

Você acha que a organização do curso e
conteúdos desenvolvidos preparam para o

desempenho profissional? (Ensino Técnico)

Você está satisfeito com o curso?

O curso está atendendo ao que você esperava?
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Expectativas atendidas de Pais 

Apesar de não influírem na pontuação os pais, como representantes da comunidade, 

opinaram sobre o atendimento de suas expectativas, em relação à escola, através das questões 

 

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

A escola está atendendo ao que você
esperava?

Você acha que os conteúdos estão
organizados adequadamente?

Não atende Com muitas restrições Com algumas restrições Plenamente
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35 - Avaliação dos Cursos 
 

A avaliação dos cursos 
em relação ao ideal, 

81,0% 

 

A avaliação dos cursos, feita por alunos e egressos possibilita uma visão sobre a qualidade dos 

cursos. 

Permite saber o que pensam os alunos sobre a formação que estão recebendo refletindo a visão 

que têm do mercado de trabalho e suas possibilidades futuras. Essa visão pode ser confrontada com a 

dos egressos, que após a conclusão do curso têm uma percepção mais objetiva dessa realidade. 

O resultado desse confronto evidencia a qualidade dos cursos oferecidos e contribui para a busca 

de uma formação educacional, técnica e profissional capaz de contribuir para uma inclusão social com 

qualidade. 

Quadro de pontuação da avaliação dos cursos 

Segmento 

pesquisado 
Pontuação Ideal Pontuação Obtida % 

Alunos (Médio) 

40 

30,6 76,6 

Alunos (Técnico) 35,1 87,8 

Subtotal 40 33,0 82,5 

Egressos 20 15,6 78,0 

Total 60 48,6 81,0 

Comparação das avaliações dos cursos técnicos por alunos e egressos (%) 
(Total de todas questões) 

 

18,8

43,7

59,1

38,8

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Egressos

Alunos

Muito Bom Bom
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36 – Sugestões da Comunidade Escolar 
 

As sugestões da comunidade escolar (Alunos, Docentes e Funcionários) estão disponíveis no 

WebSAI no endereço: http://cps.fipe.org.br/autenticacao 

Menu: Indicadores 

Item: Críticas e Sugestões 
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 37 - Números  das  Questões   usadas   para   cálculo  dos  Indicadores 

Indicadores de Processo 
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Docentes 

 

 

Funcionários 
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Indicadores de Produto 

 

 

Indicadores de Benefício 
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38 - Instrumentos de Pesquisa - Questionário de Alunos - Técnico

Primeiro Segundo Terceiro Quarto

1 Módulo 29,2 31,1 31,9 7,8

A - Dados Pessoais

Manhã Tarde Noturno

2 Turno 0,3 43,2 56,2

Masculino Feminino

3 Sexo 28,1 71,9

Branca Negra Parda Amarela Indígena

5 A qual categoria (cor  ou raça), definida pelo IBGE, você pertence 60,0 13,2 25,9 0,8 0,0

Sim Não

6 Tem o 2º Grau ou Médio completo 73,5 26,2

7 - Na sua vida escolar você estudou

1- Integralmente em escola pública (Federal, Estadual ou Municipal)

2- Integralmente em escola particular (incluindo Senai e Sesi)

3- Maior parte em escola pública

4- Maior parte em escola particular

74,6

3,0

14,3

8,1

Não
Sim, na área
do curso

Sim (Fora da
área do
curso)

8 Atualmente você trabalha 65,9 13,8 20,3

Escolhi esta escola porque:
Sim,

Influenciou
Não

Influenciou

9 é uma boa escola 94,6 5,1

10 é a mais próxima de minha residência ou emprego 45,4 53,8

11 tinha o curso que eu queria 92,4 7,3

12 foi indicada por conhecidos 74,3 24,9

13 é gratuita 94,3 5,4

14 os meus pais aconselharam 55,7 43,8

B - Conte sobre suas escolhas

Escolhi este curso porque:
Sim,

Influenciou
Não

Influenciou

15 tenho algum conhecimento da área e gosto do curso 74,3 24,1

16 possibilita maiores oportunidades de emprego 93,2 6,2

17 pretendo me profissionalizar 88,6 10,3

18 pretendo exercer a profissão de técnico 80,8 17,8

19 pretendo prosseguir estudos na área 78,6 20,8

20 trabalho na área 18,9 79,2

21 frequento o ensino médio nesta escola 17,8 80,5

22 é reconhecido como um bom curso 92,4 7,0

4 Faixa Etária

16 a 18

23,8

19 a 21

36,9

22 a 25

14,2

26 a 30

9,0

mais de 30

16,1

38.1

SAI -Sistema de Avaliação Institucional / WebSAI 2011
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38 - Instrumentos de Pesquisa - Questionário de Alunos - Técnico

C - Conte sobre a avaliação

Esta Etec foi avaliada em 2010. Você:
Sim,

Integral-
mente

Parcial-
mente

Não
Não sei,
sou novo
na escola

23 ficou sabendo dos resultados 13,5 52,2 20,5 13,8

24 percebeu melhorias 28,6 15,9 36,2 19,2

D - Conte sobre sua escola

D.1 Avalie a sua escola quanto a: muito bom bom regular ruim

25 salas de aula (estado das carteiras, iluminação, ventilação, quadros...) 50,0 43,8 5,1 1,1

26 higiene e limpeza da escola em geral (banheiros, salas, pátios...) 67,3 26,2 5,4 1,1

27 biblioteca (empréstimos, acesso, local, atendimento...) 33,0 32,4 18,9 15,1

28 laboratórios e oficinas quanto à salubridade, atualização, quantidade, qualidade.. 36,8 40,5 17,0 5,1

29 respeito aos direitos e deveres dos alunos 53,8 35,1 8,6 2,2

30 informações sobre a participação da escola em eventos externos (feiras, exposições...) 51,9 31,9 13,8 2,2

31 eventos abertos à comunidade organizados pela escola 47,3 36,5 13,8 2,4

32 atendimento dos funcionários (presteza, atenção, cordialidade...) 58,9 33,0 6,8 1,1

33 atendimento da secretaria (rapidez, cordialidade, atenção...) 57,8 34,3 6,2 1,6

34 informações sobre as atividades da APM e/ou Cooperativa 28,4 38,9 24,1 8,4

35 prestação de contas da APM e/ou Cooperativa 29,7 38,1 23,2 8,1

36 oferecimento de oportunidades de estágios 48,9 36,5 10,5 3,0

37 informações sobre promoção, retenção, recuperação, rematrícula, progressão parcial... 51,6 38,1 7,3 3,0

38 oferecimento e acesso à participação em atividades extracurriculares 38,1 39,5 16,8 5,4

39 participação de representantes de alunos nos Conselhos, APM e/ou Cooperativa 31,4 37,0 22,7 8,4

40 apoio à organização do Grêmio Estudantil e/ou Comitês 22,2 31,4 24,6 21,4

41 existência e conservação de extintores  de incêndio 58,9 29,2 8,4 3,2

42 informações sobre desocupação de dependência em caso de incêndio 28,1 31,1 20,0 19,2

43 condições de segurança física dos alunos dentro da escola 53,5 34,3 9,7 1,9

44 condições de segurança nas aulas práticas 53,2 28,9 10,8 4,3

D.2 Avalie a sua atuação e interesse em relação a: muito bom bom regular ruim

45 participação, desempenho e cooperação em sala de aula 52,7 40,3 6,2 0,8

46 APM e/ou Cooperativa 21,9 35,4 27,0 15,1

47 trazer material necessário para as aulas 63,2 30,3 4,6 1,4

48 preservação do patrimônio 74,1 22,2 2,7 0,5

49 dedicação e estudo fora da sala de aula 49,7 38,1 9,2 2,4

50 respeito às normas 75,1 21,9 2,4 0,5

51 projetos (responsabilidade e compromisso com a equipe) 67,8 26,5 4,1 0,5

E - Conte sobre seus relacionamentos

Avalie seu relacionamento com: muito bom bom regular ruim

52 professores 67,6 28,9 2,2 1,1

53 funcionários 70,3 24,1 4,1 1,1

54 direção 66,5 26,2 5,7 1,4

55 colegas 65,9 29,2 2,7 1,4
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38 - Instrumentos de Pesquisa - Questionário de Alunos - Técnico

F - Conte sobre seu curso

F.1 Avalie seu curso quanto a: muito bom bom regular ruim

56 adequação dos equipamentos em relação ao desenvolvimento dos conteúdos 46,2 43,5 8,9 1,1

57 conhecimentos adquiridos 49,2 45,4 4,9 0,5

58 conteúdo ensinado e sua relação com o trabalho 49,7 39,2 9,5 1,1

59 atualização dos conteúdos ensinados 51,6 39,7 7,3 1,1

60 conhecimento que os professores têm das disciplinas que lecionam 57,8 37,0 3,8 0,8

61 projetos interdisciplinares (desenvolvidos por diferentes disciplinas) 42,7 43,0 11,4 2,4

62 qualidade das aulas teóricas 51,6 39,2 7,8 1,4

63 qualidade das aulas práticas 45,7 35,1 13,5 4,3

F.2
Durante o curso estão sendo oferecidas informações ou atividades
relacionadas com:

sempre
muitas
vezes

poucas
vezes

nunca

64 consciência ambiental (preservação do ambiente, uso racional da água, luz, papéis, reciclagem geral..)44,6 34,3 14,3 6,5

65 ética profissional, responsabilidade e cidadania 66,5 28,4 3,8 1,1

66 desenvolvimento da comunicação oral e escrita 57,6 34,3 4,9 2,4

67 gestão (organização, liderança, administração...) 59,7 34,1 3,8 2,2

68 habilidade na utilização de equipamentos, máquinas e ferramentas 44,1 37,0 12,7 5,7

69 noções sobre CIPA  e Segurança e Medicina do Trabalho 34,6 28,1 16,2 20,8

G - Conte sobre o que acontece nas aulas

Durante as aulas, de modo geral, voce percebe que os professores: sempre
muitas
vezes

poucas
vezes

nunca

70 promovem atividades que incentivam o desenvolvimento de hábitos de higiene e segurança 38,1 34,3 16,8 10,3

71 utilizam recursos audiovisuais (vídeo, música, jornais, transparências...) 54,1 37,0 7,0 1,6

72 atendem a todos os alunos sem discriminação 70,8 21,9 4,6 1,9

73 incentivam a participação em atividades externas (feiras, exposições, visitas...) 56,5 29,7 10,8 2,4

74 apresentam os critérios de avaliação 65,7 26,5 5,7 1,6

75 procuram aproveitar os conhecimentos e habilidades que os alunos já têm 50,5 38,1 8,6 2,2

76 permitem que os alunos proponham outras formas para os mesmos resultados 45,1 39,2 12,7 2,7

77 tratam os assuntos com objetividade e clareza 52,4 37,8 7,8 1,6

78 procuram estimular o raciocínio dos alunos 56,2 34,1 8,1 1,1

79 demonstram ter preparado suas aulas 57,0 35,7 5,1 1,9

80 estimulam o trabalho em grupo e espírito de cooperação 63,5 27,6 7,8 0,8

81 relacionam os conhecimentos ministrados com outras áreas 47,6 41,4 9,7 0,8

82 mantêm a atenção da classe 44,9 42,2 11,1 1,6

83 analisam as provas, comentam os resultados e oferecem atividades de recuperação 61,6 27,6 6,5 1,4

Avalie a situação dos professores quanto a: muito bom bom regular ruim

84 frequência (assiduidade às aulas) 50,3 36,2 8,6 4,1

85 pontualidade (cumprimento  do horário) 54,1 33,8 8,9 2,2

86 apresentação da programação dos conteúdos das disciplinas do módulo 56,8 33,0 7,6 1,4

87 cumprimento da programação apresentada 49,5 40,0 5,9 2,7
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38 - Instrumentos de Pesquisa - Questionário de Alunos - Técnico

H - Avaliação Geral do Curso

Avalie a situação dos professores quanto a:
Plenamen-

te
Satisfato-
riamente

Com
algumas
restrições

Com
muitas

restrições

88 o curso está atendendo ao que esperava 48,6 35,9 10,8 4,3

89 está satisfeito com o curso 49,7 34,1 11,4 4,1

90 a organização e conteúdos estão preparando para o desempenho profissional (postura e
apresentação)

57,0 31,6 8,4 2,4

I - Desempenho Pedagógico

I.1 Sobre as disciplinas que você cursa ou já cursou, cite aquelas onde ocorre/ocorreu maior aprendizagem.

Ver as disciplinas no item 22

I.2 Sobre as disciplinas que você cursa ou já cursou, indique as que encontra/encontrou dificuldade

Ver as disciplinas no item 22

Sobre as disciplinas (1ª, 2ª e 3ª) indique o motivo. Tenho dificuldade porque: 1

93 não gosto da disciplina 14,0

94 exige muito tempo de estudo 11,5

95 não tenho base suficiente 15,2

96 falta clareza nas exposições do professor 17,4

97 julgo que o conteúdo não é importante para minha formação profissional 2,5

98 falta preparo nas aulas 9,7

99 não há relação entre o que é ensinado e a prática profissional 3,8

100 falta motivação ao professor 8,9

101 exige muito trabalho extraclasse 5,9

102 o que o professor cobra não coincide com o que foi ensinado 3,5

103 o professor é especialista em outra área 1,9

104 há pouco equipamento para muitos alunos 3,0

105 há equipamentos que não funcionam 2,7
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Questionário de Alunos - Ensino Médio

Primeiro Segundo Terceiro

1 Ciclo / Série 33,7 35,2 31,1

A - Dados Pessoais

Manhã Tarde

2 Turno 97,3 1,5

Masculino Feminino

3 Sexo 54,1 54,1

Branca Negra Parda Amarela Indígena

5 A qual categoria (cor  ou raça), definida pelo IBGE, você pertence 62,1 10,1 25,4 1,2 0,3

Sim Não

7 Atualmente você trabalha 18,3 79,6

Escolhi esta escola porque:
Sim,

Influenciou
Não

Influenciou

8 é uma boa escola 90,8 7,1

9 é a mais próxima de minha residência ou emprego 28,7 67,2

10 tem  o curso técnico que quero cursar 58,6 40,2

11 foi indicada por conhecidos 86,1 12,1

12 é gratuita 87,0 10,4

13 os meus pais aconselharam 77,5 19,5

B - Conte sobre suas escolhas

Assinale: 1-Sim  2-Não Sim Não

14 pretendo fazer o curso superior 90,4 7,8

15 pretendo fazer, ou já estou cursando, o curso técnico 67,8 30,7

C - Conte sobre a avaliação

Esta Etec foi avaliada em 2010. Você:
Sim,

Integral-
mente

Parcial-
mente

Não
Não sei,
sou novo
na escola

17 ficou sabendo dos resultados 19,2 43,2 28,7 7,4

18 percebeu melhorias 23,7 16,0 45,3 14,2

4 Faixa Etária

16 a 18

77,0

19 a 21

22,7

mais de 30

0,3

6 - Na sua vida escolar você estudou

1- Integralmente em escola pública (Federal, Estadual ou Municipal)

2- Integralmente em escola particular (incluindo Senai e Sesi) 

3- Maior parte em escola pública

4- Maior parte em escola particular

6,0

69,2

3,3

16,6

10,4
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Questionário de Alunos - Ensino Médio

D - Conte sobre sua escola

D.1 Avalie a sua escola quanto a: muito bom bom regular ruim

19 salas de aula (estado das carteiras, iluminação, ventilação, quadros...) 38,8 48,2 10,7 1,8

20 higiene e limpeza da escola em geral (banheiros, salas, pátios...) 56,8 32,2 7,7 2,7

21 biblioteca (empréstimos, acesso, local, atendimento...) 39,1 40,5 14,5 5,3

22 laboratórios e oficinas quanto à salubridade, atualização, quantidade, qualidade.. 34,0 40,8 15,7 8,9

23 respeito aos direitos e deveres dos alunos 39,1 42,3 13,3 4,7

24 informações sobre a participação da escola em eventos externos (feiras, exposições...) 41,7 36,1 16,0 5,6

25 eventos abertos à comunidade organizados pela escola 33,7 37,3 20,1 8,3

26 atendimento dos funcionários (presteza, atenção, cordialidade...) 45,3 41,4 10,4 2,7

27 atendimento da secretaria (rapidez, cordialidade, atenção...) 50,3 37,3 10,4 1,2

28 informações sobre as atividades da APM e/ou Cooperativa 20,1 36,1 29,3 14,2

29 prestação de contas da APM e/ou Cooperativa 21,3 36,1 27,8 14,2

30 local apropriado para as aulas de Educação Física 61,2 32,0 3,8 2,4

31 informações sobre promoção, retenção, recuperação, rematrícula, progressão parcial... 43,5 39,3 11,8 4,4

32 oferecimento e acesso à participação em atividades extracurriculares (palestras, visitas, cursos...)27,8 44,1 20,4 7,4

33 participação de representantes de alunos nos Conselhos, APM e/ou Cooperativa 20,4 41,1 23,4 14,2

34 apoio à organização do Grêmio Estudantil e/ou Comitês 13,3 23,7 29,0 33,4

35 existência e conservação de extintores  de incêndio 50,3 35,2 10,1 3,0

36 informações sobre desocupação de dependência em caso de incêndio 24,0 32,0 21,6 21,0

37 condições de segurança física dos alunos dentro da escola 42,0 39,1 13,0 5,3

38 condições de segurança nos laboratórios 38,5 40,2 12,4 7,7

D.2 Avalie a sua atuação e interesse em relação a: muito bom bom regular ruim

39 participação, desempenho e cooperação em sala de aula 39,6 45,0 11,5 3,6

40 APM e/ou Cooperativa 19,2 34,0 27,2 19,2

41 trazer material necessário para as aulas 47,6 40,5 8,3 3,0

42 preservação do patrimônio 53,6 37,9 5,9 2,4

43 dedicação e estudo fora da sala de aula 28,4 44,4 19,8 5,9

44 respeito às normas 53,0 36,4 8,6 1,2

E - Conte sobre seus relacionamentos

Avalie seu relacionamento com: muito bom bom regular ruim

45 professores 40,2 39,6 15,7 3,8

46 funcionários 61,8 29,0 6,2 1,5

47 direção 57,7 29,0 10,9 2,1

48 colegas 53,3 33,7 6,5 5,6
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Questionário de Alunos - Ensino Médio

F - Conte sobre seu curso

F.1 Avalie seu curso quanto a: muito bom bom regular ruim

49 adequação do material didático ao desenvolvimento dos conteúdos 28,4 50,6 13,0 6,5

50 conhecimentos adquiridos 32,2 49,7 12,7 3,8

51 conteúdo ensinado e sua relação com o mundo real 36,7 43,2 13,6 4,7

52 atualização dos conteúdos ensinados 37,9 41,1 12,4 5,6

53 conhecimento que os professores têm das disciplinas que lecionam 39,1 42,6 11,5 4,7

54 relação entre os componentes curriculares (quando os conteúdos se integram) 27,5 51,3 15,8 3,9

55 projetos interdisciplinares (desenvolvidos por diferentes disciplinas) 25,4 47,9 17,5 7,1

56 qualidade das aulas teóricas 33,4 48,8 11,8 4,1

57 qualidade das aulas práticas 36,1 35,2 15,1 11,5

F.2
Durante o curso estão sendo oferecidas informações ou atividades
relacionadas com:

sempre
muitas
vezes

poucas
vezes

nunca

58 consciência ambiental (preservação do ambiente, uso racional da água, luz, papéis,
reciclagem geral..)

35,5 39,9 16,6 5,3

59 ética profissional, responsabilidade e cidadania 39,6 41,4 13,0 3,8

60 desenvolvimento da comunicação oral e escrita 37,6 42,6 12,7 4,4

61 gestão (organização, liderança, administração...) 31,1 43,5 15,7 7,7

62 desenvolvimento de análise, discussão e ações de intervenção no meio ambiente 29,3 41,1 18,3 8,3

G - Conte sobre o que acontece nas aulas

Durante as aulas, de modo geral, voce percebe que os professores: sempre
muitas
vezes

poucas
vezes

nunca

63 promovem atividades que incentivam o desenvolvimento de hábitos de higiene e segurança 23,7 37,9 24,6 12,7

64 utilizam recursos audiovisuais (vídeo, música, jornais, transparências...) 34,6 44,1 15,7 3,8

65 atendem a todos os alunos sem discriminação 47,9 30,5 16,3 3,6

66 incentivam a participação em atividades externas (feiras, exposições, visitas...) 39,9 34,6 17,8 6,2

67 apresentam os critérios de avaliação 41,4 39,9 13,9 3,6

68 procuram aproveitar os conhecimentos e habilidades que os alunos já têm 34,0 36,1 22,5 5,9

69 permitem que os alunos proponham outras formas para os mesmos resultados 31,7 38,5 19,5 8,9

70 tratam os assuntos com objetividade e clareza 34,0 45,0 15,7 4,1

71 procuram estimular o raciocínio dos alunos 37,0 40,8 13,6 7,1

72 demonstram ter preparado suas aulas 36,7 42,6 13,6 5,0

73 estimulam o trabalho em grupo e espírito de cooperação 37,3 39,9 16,9 3,8

74 relacionam os conhecimentos ministrados com outras áreas 29,6 44,4 19,8 4,7

75 mantêm a atenção da classe 22,8 43,8 22,2 9,8

76 analisam as provas, comentam os resultados e oferecem atividades de recuperação 45,6 36,1 12,4 4,1

Avalie a situação dos professores quanto a: muito bom bom regular ruim

77 frequência (assiduidade às aulas) 27,8 47,9 17,5 5,3

78 pontualidade (cumprimento  do horário) 32,5 47,0 14,5 4,4

79 apresentação da programação dos conteúdos das disciplinas do módulo 34,0 44,4 14,8 4,7

80 cumprimento da programação apresentada 33,1 45,9 14,2 5,0
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Questionário de Alunos - Ensino Médio

H - Avaliação Geral do Curso

Avalie a situação dos professores quanto a:
Plenamen-

te
Satisfato-
riamente

Com
algumas
restrições

Com
muitas

restrições

81 o curso está atendendo ao que esperava 34,0 40,2 14,5 8,9

82 está satisfeito com o curso 34,3 41,1 12,7 9,8

83 acha que os conteúdos do curso estão adequadamente organizados 33,7 41,4 14,8 7,7

I - Desempenho Pedagógico

I.1 Sobre as disciplinas que você cursa ou já cursou, cite aquelas onde ocorre/ocorreu maior aprendizagem.

Ver as disciplinas no item 12

I.2 Sobre as disciplinas que você cursa ou já cursou, indique as que encontra/encontrou dificuldade

Ver as disciplinas no item 12

Sobre as disciplinas (1ª, 2ª e 3ª) indique o motivo. Tenho dificuldade porque: 1

86 não gosto da disciplina 13,1

87 exige muito tempo de estudo 6,2

88 não tenho base suficiente 11,9

89 falta clareza nas exposições do professor 15,2

90 julgo que o conteúdo não é importante para minha formação profissional 3,7

91 falta preparo nas aulas 10,3

92 não há relação entre o que é ensinado e a prática profissional 6,9

93 falta motivação ao professor 9,5

94 exige muito trabalho extraclasse 4,5

95 o que o professor cobra não coincide com o que foi ensinado 6,1

96 falta material didático 6,4

97 há pouco equipamento para muitos alunos 3,8

98 há equipamentos que não funcionam 2,5
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Questionário do Professor

Ensino Geral
Ensino

Específico
Ensino Geral
e Específico

1 Componentes  que leciona 8,5 72,3 19,1

A - Dados Pessoais

Tempo
Indeterminado

Tempo
Determinado

2 Contratação 80,9 19,1

B - Conte sobre suas escolhas

B - Avaliação e Planejamento

Sim,
Integral-
mente

Parcial-
mente

Não
Não sei,
sou novo
na escola

6 Esta escola foi avaliada em 2010. Você tomou conhecimento dos resultados? 76,6 10,6 4,3 8,5

7 Você percebeu alguma melhoria? 72,3 14,9 4,3 8,5

4 Leciona

1- Nesta Etec

2- nesta Etec e em outras escolas

3- além de lecionar, exerce outra atividade na área da disciplina que leciona

4- além de lecionar, exerce outra atividade fora da área da disciplina que leciona

5- além de lecionar, exerce outras atividades na área e fora da área da disciplina

4

23,4

42,6

23,4

2,1

6,4

Menos de um
ano

Entre um e
cinco anos

Mais de cinco
anos

3 Leciona nesta Escola 17,0 34,0 46,8

5 Titulação (assinale apenas a maior titulação)

1- Técnico

2- Graduação / Licenciatura

3- Especialização

4- Mestrado

5- Doutorado

5

0,0

63,8

27,7

8,5

0,0

Sim Não

8 Os resultados do SAI - 2010 foram utilizados no planejamento geral desta unidade: 100,0 0,0

9 Os resultados do SAI  - 2010 foram utilizados no planejamento da sua disciplina: 93,6 6,4

Conheço e
Participei

Conheço
e não

Participei

Iniciei as
ativ. após
Plan.

Não
Conheço

10 Sobre o planejamento geral da Unidade e sua participação na elaboração 63,8 23,4 10,6 2,1

Bom Regular
Não sei,
sou novo
na escola

A
Reponsa-
bilidade
não é
minha

11 O desempenho da escola, na avaliação do SAI, é o resultado do trabalho e envolvimento
de todos. Qual foi seu grau de participação nesse resultado?

80,9 2,1 17,0 0,0
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Questionário do Professor

C - Infraestrutura e Gestão

Avalie a sua escola quanto a: muito bom bom regular ruim

12 laboratórios (conservação, tamanho, adequação, número, segurança...) 53,2 44,7 2,1 0,0

13 equipamentos , máquinas e material didático 51,1 44,7 4,3 0,0

14 sala de aula (conservação, carteiras, iluminação,  ventilação...) 66,0 25,5 6,4 2,1

15 recursos audiovisuais (vídeo, TV, software, apostilas, data show...) 53,2 38,3 6,4 2,1

16 biblioteca ( atendimento, iluminação, ventilação..) 61,7 29,8 6,4 2,1

17 livros da biblioteca ( qualidade do acervo) 42,6 36,2 14,9 6,4

18 disponibilidade de uso de micro para fins didáticos dos professores 48,9 38,3 8,5 4,3

19 atendimento dos funcionários da secretaria acadêmica 78,7 17,0 4,3 0,0

20 atendimento dos funcionarios da Diretoria de Serviços 74,5 23,4 2,1 0,0

21 atendimento dos "Atendentes de classe" 74,5 21,3 4,3 0,0

22 condições de higiene e limpeza da escola em geral (banheiros, salas, pátios...) 66,0 27,7 2,1 4,3

23 normas disciplinares (relacionadas com alunos) 51,1 44,7 2,1 2,1

24 comunicação e participação em eventos externos 51,1 38,3 6,4 4,3

25 informação quanto a APM e/ou Cooperativas 55,3 40,4 2,1 2,1

D.1 Avalie a sua atuação e interesse em relação a: muito bom bom regular ruim

26 atuação da direção 72,3 25,5 2,1 0,0

27 oportunidades de discussão das decisões administrativas (Planejamento Estratégico) 51,1 44,7 0,0 4,3

28 relações interpessoais (professores, alunos, funcionários e direção) 63,8 31,9 4,3 0,0

29 agilidade e clareza na comunicação interna 53,2 38,3 6,4 2,1

30 atuação da coordenação da área 59,6 36,2 4,3 0,0

31 possibilidade de buscar experiências  externas (palestras, cursos e visitas...) 46,8 46,8 2,1 4,3

E - Currículos e programas

D.2 Em relação à Administração Central, indique o seu grau de satisfação com a: muito bom bom regular ruim

32 política de progressão e qualificação profissional 40,4 34,0 21,3 2,1

33 oportunidades de atualização profissional (estágios, cursos no Brasil e no exterior) 38,3 42,6 14,9 4,3

34 critérios de classificação de docentes para atribuição das aulas 36,2 34,0 25,5 4,3

D - Técnico-administrativo

E.1 Em relação à Administração Central, indique o seu grau de satisfação com a: muito bom bom regular ruim

35 relacionamento dos conhecimentos ministrados com outras áreas 59,6 29,8 8,5 2,1

36 relação entre o que está sendo ensinado ao aluno com a aplicabilidade no mundo atual 68,1 29,8 2,1 0,0

37 correlação entre os objetivos dos conteúdos e o projeto pedagógico da escola 66,0 31,9 2,1 0,0

38 proporção entre teoria e prática 63,8 34,0 0,0 2,1

39 preocupação com a formação e cidadania 85,1 12,8 2,1 0,0

40 utilização de experiências externas 66,0 31,9 2,1 0,0

41 utilização de recursos audiovisuais (vídeo, música, jornais, transparências...) 68,1 29,8 2,1 0,0

42 proposta de trabalhos por projetos 51,1 40,4 6,4 2,1

43 atualização dos conteúdos programáticos 66,0 31,9 2,1 0,0

44 metodologia diferenciada e específica para recuperação contínua e paralela 61,7 36,2 2,1 0,0
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Questionário do Professor

E.2 Em suas aulas, você: sempre
muitas
vezes

poucas
vezes

rara-
mente

45 aceita as críticas e sugestões feitas pelos alunos 89,4 10,6 0,0 0,0

46 mantém um clima de respeito mútuo, atenção e trabalho produtivo 95,7 4,3 0,0 0,0

47 apresenta critérios de avaliação para os alunos 97,9 2,1 0,0 0,0

48 estimula a pesquisa 80,9 19,1 0,0 0,0

49 permite que os alunos proponham diferentes formas para chegar ao mesmo resultado 78,7 19,1 2,1 0,0

50 procura aproveitar os conhecimentos e habilidades que os alunos já têm 80,9 17,0 0,0 0,0

51 analisa as provas, comenta os resultados com seus alunos e oferece atividades de recuperação85,1 12,8 2,1 0,0

Durante as aulas, de modo geral, voce percebe que os professores: sempre
muitas
vezes

poucas
vezes

rara-
mente

52 capacidade para lidar com situações-problema (gerenciamento da autopesquisa) 66,0 31,9 2,1 0,0

53 capacidade para tomar decisões 74,5 25,5 0,0 0,0

54 trabalho em grupo e espírito de colaboração 80,9 14,9 4,3 0,0

55 iniciativa própria 76,6 23,4 0,0 0,0

56 planejamento do próprio trabalho 72,3 25,5 2,1 0,0

57 estímulo ao desenvolvimento do raciocínio dos alunos 80,9 19,1 0,0 0,0

58 consciência ambiental  66,0 25,5 6,4 2,1

59 ética, responsabilidade e cidadania 87,2 10,6 2,1 0,0

60 habilidade na utilização de equipamentos 68,1 31,9 0,0 0,0

61 desenvolvimento da comunicação oral e escrita 78,7 19,1 0,0 0,0

62 conhecimento de aspectos sócio-econômicos atuais (nacionais e internacionais) 66,0 29,8 4,3 0,0

63 aceitação de criticas 85,1 14,9 0,0 0,0

64 autonomia na utilização de equipamentos 68,1 31,9 0,0 0,0

65 promoção de atividades que incentivam o desenvolvimento de hábitos de higiene e segurança68,1 27,7 4,3 0,0

66 gestão (organização, liderança, administração...) 83,0 10,6 4,3 0,0

F.1 Avalie a atuação da escola em relação aos alunos, nos aspectos de: muito bom bom regular ruim

67 envolvimento em atividades extracurriculares (visita a setores produtivos, eventos
científicos  e culturais...)

51,1 40,4 6,4 2,1

68 programas de atendimento aos alunos com dificuldade de aprendizagem 57,4 23,4 19,1 0,0

69 existência de uma política que garanta os direitos e deveres dos alunos 61,7 34,0 4,3 0,0

70 programa de recepção e integração de ingressantes 63,8 29,8 4,3 2,1

71 ações de redução de taxas de evasão 42,6 46,8 8,5 2,1

F - Corpo Discente

F.2 Avalie a atuação da escola em relação aos alunos, nos aspectos de: sempre
muitas
vezes

poucas
vezes

rara-
mente

72 relacionamento com professores 74,5 23,4 0,0 2,1

73 acompanhamento das aulas teóricas 55,3 42,6 2,1 0,0

74 acompanhamento das aulas práticas 61,7 34,0 2,1 2,1

75 conciliação do estudo com o trabalho e/ou outras atividades 44,7 48,9 4,3 2,1
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Questionário do Professor

G - Atuação Profissional

Com relação a sua atuação e participação, indique a frequência com
que

sempre
muitas
vezes

poucas
vezes

rara-
mente

76 mantém a sua escrituração escolar em dia (diário, planos, papeletas...) 87,2 12,8 0,0 0,0

77 atende com presteza às solicitações dos funcionários 95,7 4,3 0,0 0,0

78 atende com agilidade às solicitações da Coordenação de Área e da Direção 85,1 14,9 0,0 0,0

79 informa seus alunos sobre seus direitos (recursos, faltas, dispensas de disciplinas...) 80,9 19,1 0,0 0,0

80 mantém a Coordenação de Área e Direção informadas de suas ações 85,1 14,9 0,0 0,0

81 promove eventos e/ou participa de atividades extracurriculares 68,1 27,7 4,3 0,0

82 cumpre horários programados para suas atividades 93,6 6,4 0,0 0,0

83 participa das atividades da APM e/ou Cooperativa 42,6 36,2 19,1 2,1

84 participa, quando convidado, das reuniões de Comissões e Conselhos (Classe, Escola...) 76,6 17,0 4,3 2,1

85 Atualiza-se por conta própria 89,4 10,6 0,0 0,0

86 cumpre seu programa 91,5 6,4 0,0 0,0
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Questionário de Funcionários

Masculino Feminino

1 Sexo 66,7 33,3

A - Dados Pessoais

C - Relações Humanas

Sim
Parcial-
mente

Não
Não sei,
sou novo
na escola

2 Esta escola foi avaliada em 2010. Você tomou conhecimento dos resultados? 80,0 20,0 0,0 0,0

3 Você percebeu alguma melhoria? 86,7 13,3 0,0 0,0

Boa Regular
Não sei,
sou novo
na escola

A respon-
sabilidade
não é
minha

4 O desempenho da escola, na avaliação do SAI, é o resultado do trabalho e envolvimento
de todos. Qual foi seu grau de participação nesse resultado?

100,0 0,0 0,0 0,0

B - Sobre o trabalho na escola

muito
bom

bom regular ruim

5 rapidez e clareza das informações 53,3 40,0 6,7 0,0

6 Planejamento do trabalho junto com outros funcionários do setor 80,0 20,0 0,0 0,0

7 segurança no trabalho 66,7 20,0 6,7 6,7

8 aceitação das sugestões de trabalho que você leva à chefia 80,0 20,0 0,0 0,0

9 interesse da chefia pelo seu trabalho 66,7 33,3 0,0 0,0

10 sua participação nas decisões sobre as atividades do seu setor 66,7 33,3 0,0 0,0

11 normas disciplinares para funcionários 60,0 40,0 0,0 0,0

muito
bom

bom regular ruim

12 alunos 86,7 13,3 0,0 0,0

13 colegas 86,7 13,3 0,0 0,0

14 direção 93,3 6,7 0,0 0,0

15 professores 80,0 20,0 0,0 0,0

D - Infraestrutura e Gestão

muito
bom

bom regular ruim

16 instalações e dependências relacionadas com o seu trabalho (almoxarifado, cozinha,
secretária e setores)

60,0 40,0 0,0 0,0

17 banheiros (limpeza e conservação) 66,7 33,3 0,0 0,0

18 material de trabalho ( produtos de limpeza, papel, caneta) 66,7 33,3 0,0 0,0

19 equipamentos e máquinas para o seu trabalho 73,3 26,7 0,0 0,0

20 condições de higiene e limpeza da escola em geral (banheiros, salas, pátios...) 73,3 20,0 6,7 0,0

21 informações sobre seus direitos e deveres 66,7 33,3 0,0 0,0

22 participação da escola em eventos externos (feiras, campeonatos) 60,0 33,3 0,0 6,7

23 organização, pela escola, de atividades abertas à comunidade 40,0 46,7 13,3 0,0

24 informações sobre prestação da APM e /ou Cooperativa 60,0 33,3 6,7 0,0

25 regras de funcionamento da escola 73,3 20,0 6,7 0,0
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Questionário de Funcionários

C - Infraestrutura e Gestão
muito
bom

bom regular ruim

26 desempenho da equipe da direção 73,3 20,0 6,7 0,0

27 realização de parcerias e convênios com instituições externas (prefeituras, empresas...) 46,7 40,0 6,7 6,7

28 desempenho da equipe dos funcionários 80,0 20,0 0,0 0,0

29 atendimento que a escola dá ao público em geral 80,0 20,0 0,0 0,0

30 responsabilidade e cuidado no tratamento do patrimônio da escola e  no uso de materiais 86,7 6,7 6,7 0,0

E - Satisfação Geral

muito
bom

bom regular ruim

31 organização e funcionamento da escola 73,3 26,7 0,0 0,0

32 ambiente de trabalho 80,0 20,0 0,0 0,0

33 condições de trabalho 66,7 33,3 0,0 0,0
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SAI/Etec -2011 

 

39 -  Sistema de Avaliação Institucional 
 

Avaliação Institucional 
 
 

 O impacto das mudanças no cenário nacional e internacional e as exigências dos setores 

produtivos, exigem um preparo para a cidadania e uma atualização técnica e tecnológica 

permanentes. A legislação educacional, neste contexto incorporou mecanismos que permitem 

fomentar a relação entre o mundo do trabalho e a sociedade. Assim, as instituições de ensino 

devem adotar uma postura pró-ativa, definindo seu papel, enquanto participes da formação da 

cidadania. 

 O Centro Paula Souza, com a missão de “formar competência profissional adequada às 

necessidades dos diferentes mercados de trabalho com propósito de contribuir para a melhoria do 

padrão de vida do trabalhador e para a elevação da qualidade e produtividade de processos, 

produtos e serviços”, não fugiu a essa responsabilidade. Adotou uma posição de vanguarda, 

buscando para sua comunidade um ensino que melhorasse as condições de laborabilidade, que 

desenvolvesse a consciência crítica e a disposição para enfrentar os novos desafios. 

 Nesse panorama a AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, se apresenta como um critério que 

permite um atendimento das demandas dos processos produtivos, da sociedade e dos cidadãos, 

através do diagnóstico que faz continuadamente, para propor novas políticas e novas estratégias 

para o desenvolvimento de competências laborais, mantendo a atualização do sistema. 

 Além de aferir a adequação do ensino oferecido às exigências do mercado, o Sistema de 

Avaliação pretende atender à sua responsabilidade de prestar contas da qualidade das suas ações 

à sociedade. 

Proposta do Sistema de Avaliação Institucional 

 

 Criar um Sistema de Avaliação Institucional – SAI, partindo do atendimento das 

expectativas que a comunidade escolar, expressas pelas aspirações que alunos, funcionários, 

docentes e o próprio mercado de trabalho, têm das novas exigências do mundo atual, é a proposta 

do Centro Paula Souza, além de avaliar a pertinência e extensão de seus resultados. 

Manter a periocidade da avaliação, que trabalha com as expectativas sociais sobre as 

competências profissionais atualizadas, deve permitir a criação de um sistema flexível, mutável e 

dinâmico, ao mesmo tempo que atenda a uma tendência holística, onde todos os indicadores sejam 

avaliados nas dimensões dos processos de trabalho e da afetividade e sentimentos. 

Os resultados da avaliação devem servir como instrumento para um planejamento 

estratégico de aprimoramento continuado e dar origem ao desenvolvimento de uma cultura de 

avaliação e auto-avaliação em cada unidade escolar e no Centro Paula Souza. Deve incitar uma 

reflexão sobre o como está, como poderia estar e qual a articulação entre as ações a serem 

propostas para atender ao compromisso da construção de um ensino superior de qualidade. 

O diagnóstico obtido pela avaliação, dará um quadro de desempenho real, que estimulará o 

planejamento estratégico, constituído de ações de capacitação, fortalecimento dos sistemas 

gerenciais e aproveitamento das possibilidades e potencialidade regionais que devem possibilitar o 

exercício da autonomia em cada unidade, mantida a sintonia com o mercado de trabalho e 

realização e interação social. 
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Objetivos 

Objetivos Gerais: 
 

 Promover a reflexão em cada Etec e no Centro Paula Souza a partir do desempenho real 

apurado, para aproximar esse desempenho do ideal, em busca da melhoria da qualidade 

(padrões de qualidade do Centro Paula Souza). 

 Possibilitar a consolidação e/ou o redirecionamento das políticas institucionais. 

 Promover a avaliação interna (auto-avaliação) e externa (avaliação participativa). 

 Estimular estratégias coletivas e criativas, regionais e personalizadas, para atendimento de 

realidades cambiantes da produção e mercado de trabalho, pela exploração das próprias 

potencialidades. 

 Prestar contas dos serviços prestados à sociedade. 

 Implantação de uma cultura de avaliação e auto-avaliação nas Etecs, Fatecs  e no Centro 

Paula Souza que permita a contínua retro-alimentação do sistema, procurando aprimorar 

os seus padrões de qualidade. 

Objetivos Específicos: 

 

 Definir padrões de desempenho ideal das Etecs e cursos do Centro Paula Souza. 

 Constatar o nível de desempenho real por meio de um Sistema de Avaliação 

Institucional – SAI, de cada Etec e de cada curso oferecido. 

 Avaliar a eficiência e eficácia das ações do Centro Paula Souza. 

 Definir políticas institucionais e projetos de capacitação.  

 Subsidiar os Projetos Pedagógicos das Etecs, a partir do diagnóstico de cada indicador 

avaliado para superação de problemas e melhoria do desempenho. 

 

 Descrição dos Indicadores 
 

 Os indicadores são características de processos ou produtos passíveis de mensuração e 
análise. Para o presente trabalho serão utilizados e definidos indicadores do desempenho de: 

Processo: Representando a eficiência interna da escola, onde se desenvolvem todas as ações 

escolares. É avaliado pelos indicadores de desempenho pedagógico, higiene e 

segurança, gestão, infra-estrutura e desempenho profissional.  

Produto: Representando a eficácia ou seja, os resultados de todas as ações escolares  

desenvolvidas no processo, é avaliado pelos indicadores de desempenho escolar, 

situação de egressos, e relações escola-sociedade. Indica ainda, a pertinência, 

entendida como a relação da Etec e seus produtos  com a sociedade.  

Benefício: Representando a percepção ou extensão de como a qualidade do processo e do 

produto integram a escola à sociedade. É avaliado pelos indicadores de satisfação e 

expectativas atendidas, que possibilitam aferir a validade das ações e produtos do 

ensino profissional oferecido. 

Indicadores e Pontuação das Etecs 
 

 Os indicadores de desempenho foram estabelecidos em função dos objetivos e metas do 

Centro Paula Souza e expressarão um conjunto de "EFEITOS" decorrentes de "CAUSAS", sobre os 

quais se pretende intervir. Receberão uma pontuação, de modo a estabelecer referenciais a serem 

atingidos, sendo 450 pontos para Processo, 350 para Produto e 200 para Benefício, perfazendo 

1.000 pontos, o que caracteriza o Desempenho Ideal, preconizado pelo Centro Paula Souza. 
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É importante ressaltar que os resultados são expressos em porcentagens sobre os ideais apontados 

 
 
 

Quadro de Indicadores de Processo 
(450 pontos – IDEAL) 

 

INDICADORES DESCRIÇÃO VALOR 

IDEAL 

Desempenho 
Pedagógico 

- Questões de satisfação com o curso e Etecs 

- Ensino acompanhando a evolução tecnológica 

- Integração entre teoria e prática e mundo do trabalho 

- Conhecimentos adquiridos 

- Dificuldades com os cursos 

150 

Higiene e 
Segurança 

- Condições de higiene e limpeza e de segurança tanto das       

dependências escolares como informações e conhecimentos 

necessários à formação do tecnólogo 

50 

Gestão 

- Níveis de participação e comunicação nas decisões técnico-

administrativas – financeiras 

- Relacionamentos externo e interno 

120 

Infra-Estrutura 
- Existência, adequação, acesso, qualidade e condições de 

materiais, equipamentos, salas e instalações. 
60 

Desempenho 
Profissional 

 
- Atuação profissional de professores, funcionários e direção. 

30 

Índice de 
Assiduidade 

- Freqüência de alunos  

- Freqüência e pontualidade dos docentes 40 

Subtotal    450 

 
 

DESEMPENHO IDEAL 
 

 

PROCESSO 
450 pontos 

PRODUTO 
350 pontos 

BENEFÍCIO 
200 pontos 

INDICADORES 

 
- Desempenho Pedagógico 
- Higiene e Segurança 

- Gestão 
- Infra-Estrutura 
- Desempenho Profissional 
- Índice de Assiduidade. 
 

 
- Desempenho Escolar 
   . Índice de  Perda/ Produtividade 

   . Relação Candidato/vaga 
   . Taxa concluinte/curso 
- Situação de Egressos 

- Relação Etec/Sociedade 

 

 
- Níveis de satisfação 
  . Alunos 
  . Egressos 
  . Funcionários 
  . Docentes 
  . Pais 
- Expectativas atendidas 
- Avaliação do curso 
  . Alunos 
  . Egressos 

INDICADORES INDICADORES 
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Quadro de Indicadores de Produto 
(350 pontos - IDEAL) 

INDICADORES DESCRIÇÃO 
VALOR 
IDEAL 

 

Desempenho 
Escolar 

 

 - Relação Candidato/Vaga – número de alunos inscritos por vaga 

oferecida 

 - Índice Perda / Produtividade - Reprovações, trancamentos e 

desistências de alunos 

 - Taxa Concluinte/Curso – número de técnicos formados por alunos 

matriculados 

190 

 
 

Situação de 
Egressos 

- Trabalho na área 

- Situação salarial 

- Dificuldades com o emprego 

- Desempenho profissional (auto-avaliação) 

60 

Relação 
Escola / 

Sociedade 

- Situação de parcerias, convênios e projetos com instituições externas 

à unidade 

- Avaliação da Etec na visão da comunidade 

100 

Subtotal 350 
 
 

Quadro de Indicadores de Benefício 
(200 pontos - IDEAL) 

INDICADORES DESCRIÇÃO VALOR 

IDEAL 

Grau de satisfação - Níveis de satisfação de alunos, docentes, funcionários e 
pais 

110 

Expectativas atendidas 
- Atendimento das aspirações dos alunos e egressos 

30 

Avaliação do curso - Avaliação do curso feita por alunos e egressos 60 

Subtotal       200 
 

 

Pontuação e Desempenho 
 

 A pontuação estabelecida pelo Centro Paula Souza, para os diferentes indicadores de 

desempenho, até 1.000 pontos define o DESEMPENHO IDEAL. A pontuação real de cada unidade 

escolar, resultante da avaliação dos indicadores pesquisados, permite uma visão de si própria, que, 

confrontada com a ideal, define os patamares ou PADRÕES DE EXCELÊNCIA a serem almejados.

  A pontuação obtida por cada Etec, indicará, em porcentagem, a distância do seu 

desempenho com os padrões ideais. Estes poderão ser comparados com o desempenho do Centro 

Paula Souza (que resulta da média de todas as Etecs) e com a pontuação da própria escola  na 

maioria dos indicadores das avaliações anteriores.   

 O desempenho da Etec pode ser confrontado, ainda, com o de escolas com o mesmo 

número aproximado de alunos. 
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Cálculo dos Pontos Relativos às Questões 

 
 

O cálculo é feito usando a proporção matemática. 
 

Ex: 15 alunos avaliaram 12 questões de desempenho pedagógico. A pontuação relativa para o 

desempenho pedagógico do ponto de vista de alunos é igual a  90 pontos. 

 
       Total de alunos = 15                                               Nº de questões = 12 

 
       10 alunos responderam MB (muito bom) para as 12 questões, 3 alunos responderam  

B(bom) para as 12 questões e 2 alunos responderam I (insuficiente)  para as 12 questões. 

 
Pontos máximos = PM = 15 x 12 = 180 pontos 

 
Pontos obtidos = PO = (10 x 12)+ (3 x 12) = 156 pontos  (só consideramos as respostas MB e 

B). 

Porcentagem  dos Pontos Obtidos em relação aos Pontos Máximos   é igual a  86,67%. 

 

Cálculo dos Pontos  Obtidos Relativos  

 
PMR  = Pontos Máximos Relativos = 90                               POR = Pontos Obtidos Relativos  

 

POR = PO x PMR   = 156x75  =  14.040  =  78                     POR = 78 

               PM              180            180 

 

A Porcentagem dos Pontos Obtidos Relativos em relação aos Pontos Máximos é igual  86,67%. 

 

 

Pontuação de Índices e Taxas 

 
 O tratamento dado aos índices e taxas do SAI, adota as fórmulas: 
 
 

1. RCV – Relação Candidato Vaga – 40 pontos 

                    RCV  =   I          onde,        I = nº de inscritos 

                                  V                        V = nº de vagas 
 
 
     Pontuação: a partir da média das unidades da Instituição a cada semestre. 
 

 Obs: Alterada pelo Grupo de Trabalho SAI/Etec-2004 – anteriormente valia 20 pontos 
 

 
 
2. TCC – Taxa Concluinte Curso – 30 pontos 

       TCC = M                    onde,     M = matriculados no início do curso 

                  C                                  C = concluintes do curso 

Exemplo – Um curso  teve 40 alunos matriculados inicialmente e  somente 25 alunos 

concluíram o curso.  

TCC = 40  = 1,6 

          25 
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3. IP – Índice de Perda e IPR – Índice de Produtividade – 120 pontos 

O Grupo de Trabalho SAI/Etec – 2004 – alterou o valor desde indicador para 120 pontos. 

Também decidiu que entre os intervalos há diferentes faixas de pontuação, e que a partir 

de perdas superiores ou iguais a 30%, a pontuação será nula. 

 

Índice de Perda e Produtividade - Tabela de Valores 

     
Intervalo 

  
Pontos Percentual 

0 
- 

2,99 120 100,00 

3 
- 

4,99 118 98,33 

5 
- 

5,99 115 95,83 

6 
- 

6,99 112 93,33 

7 
- 

7,99 108 90,00 

8 
- 

8,99 104 86,67 

9 
- 

9,99 100 83,33 

10 
- 

10,99 95 79,17 

11 
- 

11,99 90 75,00 

12 
- 

12,99 85 70,83 

13 
- 

13,99 80 66,67 

14 
- 

14,99 75 62,50 

15 
- 

15,99 70 58,33 

16 
- 

16,99 65 54,17 

17 
- 

17,99 60 50,00 

18 
- 

18,99 55 45,83 

19 
- 

19,99 50 41,67 

20 
- 

20,99 45 37,50 

21 
- 

21,99 39 32,50 

22 
- 

22,99 33 27,50 

23 
- 

23,99 27 22,50 

24 
- 

24,99 21 17,50 

25 
- 

25,99 15 12,50 

26 
- 

26,99 10 8,33 

27 
- 

27,99 9 7,50 

28 
- 

28,99 7 5,83 

29 
- 

30 5 4,17 

30,01 
- 

100 0 0,00 

 

 

Obs: Anteriormente o valor do IP era de 150 pontos, e a escola “zerava”, a partir de perdas iguais 
ou superiores a 20%. 
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4. SE - Situação de Egressos – 60 pontos 

SE = PM                         onde,  PM = Pontos Máximos 

        PO                                    PO  = Pontos obtidos 

 PM = Total de alunos trabalhadores x Nº questões utilizadas 

 PO = (trabalho na área) + (sem dificuldades) + (utilização dos conhecimentos) +  

(expectativas atendidas) 

Pontuação = PO x 60  

                      PM 

 
5. RE/S – Relação Escola/Sociedade – Total 100 pontos, sendo 60 para relação 

Etec/Sociedade e 40 para Avaliação da Comunidade constantes, das questões dos 

questionários, conforme decisão do Grupo de Trabalho SAI/Etec-2004.  

RE/S = 10 pontos por existência de convênios, eventos, serviços, projetos próprios e 

programas de incentivo à pesquisa. 

  
6. IA – Índice de Assiduidade de Alunos – 20 pontos 

Foram pontuadas, conforme tabela, as freqüências  iguais ou superiores  a 50%. 

 
A freqüência constitue-se da apuração das presenças dos alunos no dia da aplicação do 
SAI. 
 

Atendendo às sugestões e solicitações feitas na metavaliação de 2006, a tabela de 
pontuação da freqüência passa a ser a da tabela abaixo. 

 

Tabela de Pontuação de Freqüência 

Intervalo Pontos 

0,00 9,99 0 

10,00 19,99 3 

20,00 29,99 5 

30,00 39,99 10 

40,00 49,99 11 

50,00 59,99 12 

60,00 69,99 13 

70,00 74,99 14 

75,00 79,99 17 

80,00 84,99 18 

85,00 89,99 19 

90,00 100 20 

 

Ex.:  A Etec  teve  75% de freqüência,  verificando a tabela, esta freqüência corresponde  

a  17 pontos.  Portanto,  POR  é igual a 17. 

POR  =  Pontos Obtidos Relativos      PMR  =  Pontos Máximos Relativos 

A porcentagem de POR em relação  a PMR é igual a 85%. 

IA = 85%.
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