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DOCENTES
Nome do Docente

Titulação

Regime Trabalho

Vínculo Empregatício

ALEXANDRE DE CAPRIO FERREIRA

Mestrado

Integral

CLT

APARECIDA DE FÁTIMA CARDOSO

Especialização

Integral

CLT

DILARA RUBIA PEREIRA

Mestrado

Integral

CLT

FABRICIO JOSE DA CUNHA

Especialização

Integral

CLT

JORGE MARCOS ROSA

Doutorado

Integral

CLT

MÔNICA ARAUJO FALOPPA

Mestrado

Integral

CLT

ODAIR TUONO

Especialização

Integral

CLT

REGINALDO DA SILVA

Especialização

Integral

CLT

WAN CHI MING

Mestrado

Integral

CLT

CATEGORIAS AVALIADAS
Dimensão 1: Análise preliminar
1.1. Informar o nome da mantenedora e listar suas mantidas, indicando o grupo educacional de que faz parte,
quando for o caso.
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Dimensão 1: Análise preliminar
Mantenedora: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Mantida: FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI ANTOINE SKAF
Lista da demais IES mantidas:
Faculdade de Tecnologia do SENAI Horácio Augusto da Silveira
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI ANCHIETA
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI ANTÔNIO ADOLPHO LOBBE
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CONDE JOSÉ VICENTE DE AZEVEDO
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI FELIX GUISARD
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR RICARDO JUNIOR
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI MARIANO FERRAZ
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI NADIR DIAS DE FIGUEIREDO
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI ROBERTO MANGE
Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Simonsen
Faculdade de Tecnologia SENAI Suiço-Brasileira Paulo Ernesto Tolle
FACULDADE SENAI DE TECNOLOGIA AMBIENTAL ( SENAI )
FACULDADE SENAI DE TECNOLOGIA GRÁFICA ( SP SENAI )
FACULDADE SENAI DE TECNOLOGIA MECATRÔNICA ( SENAI )
1.2. Informar o nome da IES.
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI ANTOINE SKAF (SENAI)
1.3. Informar a base legal da IES, seu endereço e atos legais.
Segundo PDI da IES, "A Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf é mantida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial - SENAI, credenciada pelo Ministério da Educação em 2000 (Portaria MEC 388/2000).
A Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf, Código da Mantida 1526, mantida pelo SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL CNPJ 03.774.819/0001-02, registrado no e-MEC sob Código 796, foi recredenciada pela
Portaria MEC nº 1218, de 18 de dezembro de 2013, DOU de 19 de dezembro de 2013, pág. 117, Seção 1.
A IES possui operação em uma unidade que situa-se na Rua Correia de Andrade, nº 232, Brás, São Paulo /SP. Seu
último ato legal foi o recredenciamento, 11 anos após o início de suas atividades, pela Portaria MEC Nº539/2012,
publicada no DOU de 14/05/2012. Entretanto, devido ao erro no endereço da Faculdade, foi publicada uma Retificação
na Portaria Nº 71/2013, no DOU de 30/01/2013, com a devida correção.
A IES oferta um curso superior de tecnologia - (104820) Curso de graduação em Produção de Vestuário, Tecnológico
com ato de Autorização na Portaria do MEC nº 3635, de 19 de dezembro de 2002, D.O.U. de 20 de dezembro de 2002.
1.4. Informar o perfil e a missão da IES.
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Dimensão 1: Análise preliminar
Segundo PDI da IES, "A Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf é mantida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial - SENAI, credenciada pelo Ministério da Educação em 2000 (Portaria MEC 388/2000), iniciou suas atividades a
partir do 2º semestre de 2000, nas dependências da Escola SENAI Eng. Adriano José Marchini, veio completar o elenco
dos cursos regulares destinados à formação profissional para o setor do vestuário, acrescentando aos já existentes a
oferta em nível superior, (PDI, pág.4).
Em seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) Nº03.774.819/0001-02, a sua natureza jurídica Pessoa Jurídica de
Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação. tendo sua Unidade Sede na cidade do São Paulo, Estado de São Paulo.
Ainda em seu PDI, temos mais informações sobre o Perfil e Missão da Instituição, nos itens "Missão, Visão, Valores e
Objetivos e Metas":
A missão do SENAI é promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias
industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria brasileira. Tendo como objetivos e metas:
Objetivos:
1. Estudar a viabilidade de implantação do curso superior anualizado.
2. Estudar e dar início ao novo processo seletivo para o curso superior.
3. Acompanhar o desenvolvimento e avaliação do curso semestral
4. Desenvolver metodologia para a Materioteca.
5. Reduzir a oferta de cursos de pós-graduação
6. Elaborar o calendário escolar
7. Desenvolver projeto acadêmico com a comunidade
8. Capacitar os docentes na área técnica/tecnológica ou pedagógica visando desenvolvimento de novas competências.
9. Implantar o curso superior anualizado.
10. Implantar o novo processo seletivo para o curso superior.
11. Acompanhar o desenvolvimento e avaliação do curso anualizado.
12. Implantar a materioteca.
13. Implantar sistema informatizado para a Materioteca.
14. Desenvolver projeto de atualização do acervo da Biblioteca.
15. Estudar a possibilidade de Internacionalização do Curso Superior e dos cursos de pós-graduação, visando:
16. Incremento da qualidade, produtividade e competitividade da indústria
17. Condições para que os estudantes das instituições envolvidas possam aprender uns com os outros.
18. Aperfeiçoamento permanente dos diversos programas e currículos das Faculdades SENAI-SP.
19. Desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada e outras atividades conjuntas.
20. Implementar a Internacionalização Superior e da pós-graduação.
21. Gerenciar o processo de internacionalização da faculdade.
Metas
1. Promover a revisão do curso, com base a anualização.
2. Estabelecer procedimentos para a implantação do novo processo seletivo do ensino superior compreendido em duas
fases.
3. Acompanhar o desenvolvimento das atividades relacionadas ao curso.
4. Desenvolver metodologia de estrutura e funcionamento da Materioteca, para uso dos alunos do curso superior
5. Atualizar o acervo com a frequência das publicações e avanços científicos da área.
6. Implantar novos procedimentos de oferta para a pós-graduação
7. Acompanhar o desenvolvimento das atividades relacionadas ao curso.
8. Avaliar de forma continuada a ação docente.
9. Anualmente propor ações no calendário escolar da Unidade.
10. Semestralmente realizar atividades de cunho acadêmico com a comunidade
11. Proporcionar capacitação para docentes
12. Implantar o curso superior anualizado: 1º ano em 2017;
13. Realizar os procedimentos para a implantação do novo processo seletivo do ensino superior compreendido em duas
fases.
14. Implantar o curso superior anualizado: 2º ano em 2018.
15. Desenvolver um programa de computador que informatize o acervo da materioteca e que seja de fácil atualização.
16. Criar um programa de fomento ao acervo da Biblioteca de forma a atualizar o acervo com a frequência das
publicações e avanços científicos da área.
17. Selecionar instituições internacionais, que agreguem valor aos nossos docentes, discentes e equipe técnica.
18. Elaborar manual de procedimentos
19. Implantar o curso superior anualizado: 3º ano em 2019.
20. Implantar novos procedimentos de oferta para a pós-graduação
21. Estabelecer as parcerias internacionais.
22. Realizar o processo seletivo dos participantes
23. Desenvolver metodologia de estrutura e funcionamento da Materioteca, para uso dos alunos do curso superior
13. Garantir boas práticas no processo de internacionalização.
14. Acompanhar e gerenciar os contratos de internacionalização.
1.5. Descrever dados socioeconômicos da região.
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Dimensão 1: Análise preliminar
Segundo dados do PDI da IES, contidos na página 21 e 22:
A Região Metropolitana de São Paulo é hoje a maior concentração urbana do Brasil, sendo município de São Paulo uma
das cidades mais populosas do mundo. Formada por 39 municípios, tem como núcleo central a capital do Estado e, ao
seu redor, o principal núcleo industrial do país – a região do ABCD. A população atual da região é de cerca de 20 milhões
de habitantes, correspondente a praticamente 50% da população do Estado e a 10% da população brasileira. Essa
região responde por aproximadamente 18% do PIB nacional.
A indústria do vestuário representa, no atual cenário nacional e internacional, importante papel social e econômico. No
Brasil, os maiores polos da produção do vestuário são os da região Sudeste, Sul e Nordeste. São Paulo, além de figurar
entre aqueles estados onde a modernização da indústria do vestuário é mais forte, assume grande importância também
no que se refere ao nível de absorção de mão-de-obra, especialmente se considerada a área circunscrita da região
metropolitana do município de São Paulo.
No mundo atual, em que os países procuram encontrar no mercado a melhor relação custo–
benefício, a qualidade e a produtividade são fatores críticos de sucesso para os que desejam competir neste mercado e
serem bem-sucedidos. Os empregos gerados pela cadeia têxtil somaram 1,5 milhões de postos de trabalho em 2017, ou
o equivalente a 18,7% do total de trabalhadores alocados na produção industrial nesse ano, quase um quarto da mão de
obra empregada na indústria de transformação.
Esse número só reforça a importância do setor para a economia em geral, com uma parcela
alta no emprego, sendo uma das maiores empregadoras do país.
A indústria têxtil e confeccionista está presente em todo território nacional, mas na região Sudeste, onde está
concentrada quase metade das indústrias nos diferentes elos da cadeia produtiva, o número exato é 46,1%. A
concentração de empresas deve-se à proximidade com o maior centro consumidor do país e centros de distribuição, no
atacado e no varejo, para outras regiões. No Sul estão 31,5 das empresas do país. Essa região e a Sudeste, juntas, são
responsáveis por 77,6% do número de empresas no país.
Dentre todas as regiões do país, a Sudeste é a principal região produtora de têxteis, pois concentra os maiores mercados
consumidores e sedia os principais centros de distribuição de atacado e varejo do país.
Em 2017, a produção brasileira de têxtil atingiu o resultado de 9,7 quilogramas por habitante, 5% maior que no ano
anterior, segundo critério do IEMI que adiciona o consumo interno de filamentos à produção anual de fios. No entanto,
esse número é o terceiro pior em comparação com a série que se inicia em 2007, indicando que, mesmo com o
crescimento, o número ainda está abaixo do pico registrado em 2010. Nesse ano, o consumo/habitante atingiu 13,1
quilogramas por habitante. Essa diferença entre a produção e o consumo por habitante indica que parte do consumo
interno foi suprida por importações. O número em si indica uma recomposição do consumo, que acabou não dependendo
da recuperação total da produção interna para ser atendido.
Neste cenário se insere a FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI ANTOINE SKAF, na busca constante de contribuir com o
Estado de São Paulo por meio da oferta de cursos de graduação, pós-graduação e cursos técnicos, além de suas diversas
atividades acadêmicas e das parcerias com o mercado.
1.6. Redigir um breve histórico da IES, em que conste: a criação; sua trajetória; as modalidades de oferta da
IES; o número de docentes e discentes; a quantidade de cursos oferecidos na graduação e na pós-graduação; as
áreas de atuação na extensão; e as áreas de pesquisa, se for o caso.
Breve histórico da IES, segundo o PDI (pág. 6-11): "Em 1970, foi inaugurada a Escola SENAI Eng.º Adriano José
Marchini, para atender ao setor do Vestuário, nas áreas de calçados e confecções, por meio de Cursos de Aprendizagem
Industrial.
O atendimento prestado pelo SENAI-SP ao segmento do Vestuário, apresenta características peculiares. Essas
características referem-se principalmente à população discente, composta em sua maioria por mulheres.
A composição da população discente reflete as características do setor industrial para o qual a Escola voltou seu
atendimento. Trata-se de um setor em que, tradicionalmente, a população feminina constitui a maioria da mão-de-obra
contratada. Outra característica do setor é a atração que exerce em pequenos empreendedores, por não exigir altos
investimentos.
No final da década de 80 e início de 90, a Escola sofreu uma reestruturação, extinguindo o Curso de Aprendizagem
Industrial, pois este já não atendia às necessidades do mercado, que sinalizava para cursos de curta duração que
habilitasse e qualificasse profissionais, além do curso de nível técnico, para atender à crescente indústria da confecção.
A partir dai, a Escola tem se voltado para o atendimento da demanda de mercado, oferecendo cursos e treinamentos
que respondem às necessidades da indústria, atualizando-se tecnologicamente, desenvolvendo parcerias, buscando
informações e adquirindo equipamentos.
Em 1993, a Escola implantou o Curso Técnico em Vestuário com o objetivo de habilitar profissionais para atuar na
indústria do vestuário tendo em vista um nicho de mercado carente de profissionais com esse perfil.
Em 1995, a Escola, mantendo-se alinhada aos objetivos do Departamento Regional, redirecionou suas ações
determinando como linhas de atuação: Educação Profissional, Assessoria Técnica e Tecnológica, Informação Tecnológica
e Pesquisa Aplicada.
Em 1996, a Escola modularizou os programas de costura industrial adequando-os às novas exigências do mercado.
Esses conteúdos foram organizados em unidades que permitiam o percurso conforme o objetivo profissional do
candidato.
Ao constituir-se também como Unidade de Negócios em 1996, a Escola buscou ampliar sua participação no mercado,
melhorando a qualidade do ensino profissional incrementando ainda mais o debate interno sobre as questões do
mercado de trabalho.
Em 2000, para atender à demanda local e de outros Estados, a Escola, com o apoio do Departamento Regional de São

http://emec.mec.gov.br/modulos/visao_comum/php/avaliacao/comum_avaliacao_relatorio.php?7691a18fdd17da21de5250195bc6766e=MTQ0N…

4/26

14/11/2018

e-MEC/INEP = Docentes / Avaliadores

Dimensão 1: Análise preliminar
Paulo, implantou a educação a distância como forma de atender clientes que buscavam formação profissional inicial.
A Faculdade SENAI de São Paulo, instalada a partir do 2º semestre de 2000, nas dependências da Escola SENAI Engº
Adriano José Marchini, veio completar o elenco dos cursos regulares destinados à formação profissional para o setor do
vestuário, acrescentando aos já existentes a oferta em nível superior.
Em 2001, com novas diretrizes, reimplantou-se o Curso de Aprendizagem Industrial em parceria com a Associação Suíço
- Brasileira de Ajuda à Criança (BRASCRI).
Assim, a Escola organizou-se para possibilitar ao aluno, obtenção das competências de que necessita, na medida em que
participa dos cursos e programas que fornecem conhecimentos básicos, técnicos ou tecnológicos.
É importante ressaltar que, na educação profissional técnica de nível médio, o curso é organizado em módulos que
permitem saídas intermediárias reconhecidas pelo mercado de trabalho.
Na educação profissional tecnológica de graduação, o Curso Superior de Tecnologia do Vestuário - Gestão dos Processos
Produtivos, foi reconhecido com o conceito “A”, passando a denominar-se Curso Superior de Tecnologia em Gestão do
Processo Produtivo do Vestuário. Com a instituição do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia houve
novo enquadramento passando a denominar-se Curso Superior de Tecnologia em Produção de Vestuário.
Em 2003, seguindo diretrizes do Departamento Regional, a Escola assumiu, como linha de atuação em produtos
educacionais cursos regulares, formação continuada, formação continuada sob medida, cursos em parceria com
instituições e entidades, serviços técnicos e tecnológicos como desenvolvimento tecnológico, serviços técnicos
especializados, assessoria técnica e tecnológica e informação tecnológica.
Nesse mesmo ano a Escola reestruturou seus processos com a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade - NBR ISO 9001/2000, recebendo sua certificação em agosto/2003.
Com o crescimento do setor do vestuário a Escola vem recebendo investimentos do Departamento Regional, visando à
atualização e modernização do seu parque tecnológico, conforme já demonstrado.
Para manter seus produtos e serviços adequados às expectativas do mercado, a escola conta com um Conselho
Consultivo formado por empresários e líderes sindicais que fornecem informações sobre as necessidades e expectativas
do mercado, auxiliando no direcionamento das ações e no planejamento de novos cursos para capacitação, qualificação,
requalificação e especialização de profissionais para o setor do Vestuário."
Atualmente, a Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf oferece um único Curso Superior de Tecnologia em Produção
de Vestuário, na modalidade presencial com oferta de 40 vagas anuais. Seu corpo docente é composto por 9 (nove)
docentes para atender a uma demanda de X alunos matriculados no curso.
"Em 2012, a Faculdade, criou e implantou 15 (quinze) cursos de pós-graduação, a partir do Panorama Setorial da Cadeia
de Valor Têxtil e Confecção e das Perspectivas para a Cadeia de Valor Têxtil e Confecção (IEMI) e da aproximação de
representantes empresariais e acadêmicos. Os cursos de pós-graduação são reunidos em três núcleos. Além disso, a IES
está com a oferta de duas pós-graduações "Pós-Graduação em Design de Moda" e "Pós-Graduação em Gestão de
Negócios da Moda", ambos especializações na modalidade presencial com 360h. Consta no sistema e-Mec um histórico
da oferta de 16 (dezesseis) cursos de especialização. A IES não possui oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu
(mestrado ou doutorado)."
"Em janeiro/2013 a Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf também passou a desenvolver suas atividades nas
instalações da Escola SENAI Francisco Matarazzo. Em relação à oferta, a Escola e a Faculdade possuem tradição na
formação profissional da cadeia têxtil e vestuário. Os cursos são estruturados, criados e reformulados de acordo com as
demandas de mercado do setor.
A Faculdade vem recebendo investimentos do Departamento Regional/SP, visando à atualização e/ou modernização do
seu parque tecnológico para melhor atendimento às suas empresas. Para manter seus produtos e serviços adequados às
expectativas do mercado, a IES conta com um Conselho Consultivo formado por empresários e líderes sindicais que
fornecem informações sobre as necessidades e expectativas do mercado, auxiliando no direcionamento das ações e no
planejamento de novos cursos para capacitação, qualificação, requalificação e especialização de profissionais para cadeia
têxtil e vestuário."
1.7. Indicar o(s) resultado(s) dos Conceitos de Cursos (CC), nos últimos três anos.
Não constam no PDI e no sistema do e-Mec o(s) resultado(s) do Conceito de Curso (CC) para o Curso Superior de
Tecnólogo em Produção de Vestuário.
1.8. Informar os Protocolos de Compromisso, Termos de Saneamento de Deficiência (TSD), Medidas Cautelares
e Termo de Supervisão e observância de diligências e seu cumprimento, se houver.
Não constam nenhuma diligência ao processo 201718794 registrado no sistema e-Mec.
1.9. Informar se há plano de garantia de acessibilidade, em conformidade com a legislação em vigor,
protocolado na Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES).
Não consta no PDI informação a respeito do Plano de Garantia de Acessibilidade. Entretanto na visita in loco constatouse a existência de um amplo e detalhado programa SENAI de Inclusão de Pessoas com deficiência para o trabalho
atualizado de acordo com o Decreto 5296/04 e NBR 9050/2015 e NBR 16537/2016.
1.10. Informar se a IES tem homologado o plano de cargos e carreira docente e dos técnicos-administrativos no
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
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Quanto à gestão do corpo de docentes e técnicos-administrativos visualizou-se no PDI políticas e ações para
contratação, formação e qualificação permanente e regime de trabalho. Consta na Seção "Perfil do Corpo Docente" (pág.
54) do PDI que a IES está ligada ao "Plano Diretor de Recursos Humanos do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial – SENAI-SP".
In loco, em análise documental a direção da IES apresentou um documento em que assevera que: “O PREP - PLano de
Remuneração e Evolução Profissional é o instrumento que regula as oportunidades de crescimento profissional, por meio
de regras para todas as situações relacionadas com mudança de cargo e de salário dos funcionários da IES.”
“Deve-se registrar que a totalidade dos funcionários (docentes, corpo técnico-administrativo e outros) pertencem ao
quadro fixo de pessoal do SENAI-SP e cumprem jornadas integrais e parciais. Todos, indistintamente, são beneficiados
com o amparo trabalhista e legal do plano referido.”
“Tendo em vista o exposto, considera-se suficiente as providências relatadas, uma vez que a orientação da Diretoria de
Recursos Humanos do SENAI-SP, não prevê o registro no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Além disso, a
Federação dos Professores do Estado de São Paulo - FEPESP e o Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais,
Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado de São Paulo - SENALBA-SP,
participam da comissão que supervisiona o referido plano; todas as admissões da IES são realizadas por meio de
concursos públicos e os contratos de trabalho são auditados pelo Tribunal de Contas da União - TCU e pela Controladoria
Geral da União - CGU.”
“Ressalta-se, ainda, que a Lei nº 13.467, de 13/07/2017, alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada em
Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/1943, estabelecendo que o §2º do Art. 461 passasse a vigorar com a seguinte redação
‘Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou
adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada
qualquer forma de homologação ou registro em órgão público’.”
1.11. Calcular e inserir o Índice de Qualificação do Corpo Docente – IQCD, conforme o item 4.9 da Nota Técnica
Nº 16/2017/CGACGIES/DAES, Revisão Nota Técnica Nº 2/2018/CGACGIES/DAES.
01 DOUTORES
05 MESTRES
04 ESPECIALISTAS
[(5x1)+(3x5)+(2x4)+0]/(1+5+4+0)=
[5+15+8+0]/(10)=
28/10=2,8
O Índice de Qualificação do Corpo Docente – IQCD, segundo a Nota Técnica No.16/2017 é = 2,8
1.12. Informar a quantidade de docentes com titulação de doutor, mestre e especialista.
01
05
04
00

DOUTORES
MESTRES
ESPECIALISTAS
GRADUADOS

TOTAL = 10 DOCENTES
Não constava no registro da lista de docentes a professora FERNANDA MARINHO PEREIRA DA SILVA, CPF: 261.563.29811, Mestre, Tempo Integral. A comissão considerou o registro nos cálculos do IQCD.
1.13. Informar a quantidade de docentes e discentes estrangeiros na IES e as disciplinas ofertadas em língua
estrangeira.
Não foi encontrado informações atualizadas no PDI. No sistema do e-Mec, nos Relatórios CPA 2016-2017, constam 05
(cinco) discentes estrangeiros e 01 (um) docente estrangeiro na IES.
1.14. Descrever a política de atendimento para discentes estrangeiros.
Não foi encontrado informações atualizadas no PDI ou relatório da CPA ou evidências de uma política de atendimento
para discentes estrangeiros.
1.15. Informar a existência de projetos e/ou ações para a promoção da sustentabilidade socioambiental na
gestão da IES e nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
A IES investe na expansão do ensino de graduação, pós-graduação e extensão, procurando atender o desenvolvimento
socioambiental, conforme descrito no PDI.
Conforme PDI (pág.5-6), em 2008 a IES recebeu o Selo Instituição Socialmente Responsável da ABMES – Associação
Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior devido às ações desenvolvidas com seus alunos e a comunidade em
projetos socioambiental. Este Selo tem sido renovado a cada ano com a implementação de trabalhos sociais
desenvolvidos pela IES.
A IES preocupada com a responsabilidade social desenvolve alguns programas próprios e ações com a finalidade de
facilitar o acesso do estudante ao curso de graduação, entre eles pode-se citar: a) Eliminação de barreiras arquitetônicas
para as pessoas com necessidades especiais e atendimento da questão nas edificações. c) confecção de lenços para
pacientes do Hospital do Câncer e confecção de mochilas/bonecas (os) para acondicionar materiais para o
entretenimento dos pacientes /crianças em tratamento. d) Participação na Ação Global, que atua na promoção de
serviços em comunidades de São Paulo desprovidas de Políticas Públicas. e) Projeto da Materioteca com descarte de
resíduos consciente, em que a IES realiza o descarte seletivo dos seus resíduos e realiza doação para uma cooperativa
de catadores.
1.16. Informar a existência de programas de bolsas e financiamento estudantil e o número de beneficiados.
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Dimensão 1: Análise preliminar
De acordo com informações do PDI 2017/2018, a IES contém o Programa de Apoio Pedagógico e Financeiro (bolsas) e
concede benefícios para ajudar a custear a semestralidade do curso: Bolsa de Responsabilidade Social – destinada ao
aluno com necessidade comprovada de auxílio financeiro; Bolsa de Monitoria e de Iniciação Científica – destinada ao
aluno que se destacar pelo seu rendimento escolar e manifestar interesse em executar atividade de apoio à ação
docente ou para desenvolver projeto de iniciação científica e Desconto financeiro de pontualidade.
Conforme análise documental in loco, a comissão sumarizou as seguintes Bolsas de Estudos contempladas aos
discentes: 2018 - IEF: 28; Monitoria: 7; Iniciação Científica: 0; Empresa Contribuinte: 10. 2017 - IEF: 51; Monitoria:
10; Iniciação Científica: 0; Empresa Contribuinte: 13.

Dimensão 2: EIXO 1 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
2.1. Evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e Avaliação Institucional.

2,60
4
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Dimensão 1: Análise preliminar
Justificativa para conceito 4:O Relato Institucional (pág.17-18) destaca que: “a avaliação realizada teve como
uma de suas funções prover informações sobre o processo ensino-aprendizagem com o intuito de aprimorá-lo.
Nesse sentido, os dados coletados e as análises efetuadas no presente relatório visam, essencialmente,
contribuir para o fortalecimento dos pontos positivos que o curso e Faculdade possuem e para o aperfeiçoamento
dos aspectos que necessitam de melhorias.” Ademais, em análise documental da comissão de avaliação
constatou-se que o PDI (pág. 131-135) descreve a evolução institucional a partir dos processos de Planejamento
e Avaliação Institucional, com destaque para: “A missão institucional da Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine
Skaf é a de promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias
industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria brasileira. Com o intuito de viabilizar esta
missão, visão, valores e diretrizes, foi construído o PDI com ampla participação da CPA, NDE, Corpo Diretivo,
Colegiado de Curso, Colegiado Discente e Equipe de Gestão do Campus. O PDI vem nos últimos tempos,
contemplando 3 grandes aspectos: técnicos, pedagógicos e acadêmicos, cuja evolução é demonstrada em
análise no decorrer do Relato Institucional e, refletidas nas atividades de: ensino da graduação e dos cursos de
pós-graduação; pesquisa e iniciação científica, tecnológica, artística e cultural; ações institucionais no que se
refere à diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural; ações
institucionais voltadas para o desenvolvimento econômico e social e, as práticas de extensão da IES. No relato
institucional postado em março de 2018, ficam evidenciadas as análises da Coerência PDI, Visão, Valores,
Diretrizes, Práticas de Ensino, Pesquisa e Extensão e Ações Institucionais, com as ações Acadêmicas,
Pedagógicas e Técnicas dos três quadros, donde se extrai que de 2011 a 2018, foram alcançados os objetivos
abaixo, com as estratégias especificadas no documento de referência: Melhorar o percentual de docentes do
curso, com titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu. Ampliar a produção científica,
cultural, artística ou tecnológica. Adequar os cursos de pós- graduação às demandas de mercado. Acompanhar o
desenvolvimento e avaliação do curso. Elaborar o calendário escolar que contemple as ações de gestão
participativa Desenvolver projeto acadêmico com a comunidade Capacitar os docentes na área
técnica/tecnológica ou pedagógica visando desenvolvimento de novas competências. Adquirir multimídias para
as salas de aula do CSU. Implantar a oferta de 20% da carga horária na modalidade EAD Atualização de
máquinas para o setor do corte Atualização de máquinas para o setor de costura Ampliar a oferta de softwares
para desenvolvimento de produtos Disponibilizar software para gestão dos processos produtivos do vestuário
Verifica-se a nítida evolução no percentual da titulação de docentes do curso, sem grande rotatividade de
docentes. Foi fruto de políticas de qualificação profissional e acadêmica dos docentes da casa, conforme quadro
evolutivo no relato institucional. Foram realizados dois Congressos Científicos e de Iniciação Científica e Extensão
próprios e, dois Congressos Científicos em parceria com ABTT – I e II CONTEXMOD. Em 2015, foi realizado o III
CONTEXMOD nesta parceria. Inclusive, há docentes atuando como presidente de comitê científico, como
avaliadores de trabalhos científicos, como organizadores e, outros submetendo trabalhos. Ainda, há membros do
corpo docente participando do Comitê Científico do CINM- Congresso Internacional de Negócios da Moda. No ano
de 2018, além dessas participações foi criado pelo SENAI- SP o I Simpósio de Informação e Conhecimento, onde
as faculdades SENAI apresentam produções científicas de alunos e docentes em comunicações orais e pôsteres,
resultando em publicação nos Anais do evento. Foram criados, ao todo, 15 novos cursos de pós-graduação, para
atender as necessidades da área. Foram realizados vários encontros de capacitação de docentes para pesquisa e
redação científica. Há um cronograma de oficinas de Pensamento Científico e Redação Científica, programado
para 2015. Foram constituídas três grandes linhas de pesquisa: Economia, Moda e Design; Gestão, Produção,
Sustentabilidade e Competitividade e, Inovação Tecnológica. Os docentes têm realizados pesquisas científicas
institucionais, têm orientado projetos de iniciação científica e de Inovação e tem realizado projetos de extensão.
Nota-se a evolução da produção científica, produção em inovação e disseminação científico-tecnológica através
de projetos de extensão, conforme demonstrados nos quadros já apresentados e o relatório do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão, anexo. http://issuu.com/senaitextilvestuario/docs/relatoriocfp107_2010-2014
http://www.sp.senai.br/senaisp/ O SENAI-SP, usufruindo de sua capilaridade e forte ligação com o setor
produtivo, oferece à comunidade científica do Estado de São Paulo o Programa Senai-SP de Apoio à Pesquisa. O
objetivo principal do programa é contribuir com a elevação do padrão da pesquisa aplicada e tecnológica, por
meio do compartilhamento da infraestrutura existente em suas unidades. A Semana Acadêmica e a Semana
Tecnológica se fundiram, para melhor integração das temáticas de Responsabilidade Social e Sustentabilidade
aos temas da Inovação, Competitividade e Empreendedorismo, tornando mais clara a necessidade de
coexistência entre as vertentes. A partir de 2015, passa a ser denominada Semana Acadêmica de
Sustentabilidade, Inovação, Empreendedorismo e Competitividade ,realizada semestralmente. Há a participação
dos empresários na análise dos trabalhos desenvolvidos, a partir de problemas reais do setor produtivo,
funcionando como início ou coroamento de trabalhos de extensão. Foi criado o PROEDUCADOR- Programa de
Formação e Atualização Didático- Pedagógica de Professores do SENAI, que capacitou e atualizou 100% dos
docentes. Periodicamente, há atualização de cursos e temas, referentes à: didática, metodologia, psicologia,
criatividade, produção de material didático, totalizando 51 títulos. Foi implantada a oferta de 20% da carga
horária do curso na modalidade EAD, com muito êxito. A escolha desses 20% se deu no horário final de cada
aula. Estabeleceu-se parceria tecnológica para obtenção de softwares para gestão de processos produtivos do
vestuário e, também de softwares para criação e desenvolvimento de produtos do vestuário. Com a mudança de
prédio, as novas instalações são mais adequadas ao bom desenvolvimento dos trabalhos. As salas de aula, são
amplas, com ventilação natural e com ventiladores, com computador e acesso a internet, com projetor
multimídia. A unidade conta ainda com sala para projetos, com leiaute colaborativo. Existe gabinete para os
docentes com espaço para atendimento de alunos e gabinetes de coordenadores.” Em visita in loco, a comissão
evidenciou que os relatórios da CPA bem como demais documentos como PDI, Relato Institucional,
Regulamentos e Portarias estão disponíveis na Intranet para acesso aos docentes e TAEs. Além disso, no site
institucional do SENAI-SP (https://textil.sp.senai.br/), menu Faculdade de Tecnologia > Documentos da
Faculdade, constam o acesso a todos os documentos institucionais disponíveis a toda a comunidade acadêmica.
Todavia, a comissão de avaliação não evidenciou que a implementação de ações efetivas sejam adequadamente
apropriadas por todos os segmentos da comunidade acadêmica: gestores, docentes/colaboradores e discentes.
2.2. Processo de autoavaliação institucional.

3
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Dimensão 1: Análise preliminar
Justificativa para conceito 3:A Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf regulamenta o processo de
autoavaliação institucional por meio do seu “Regulamento da Comissão Própria de Avaliação - CPA” (2014 Versão
02). De acordo com o Regulamento (pág.1, Art.3) a CPA é formada por: “I. O Diretor da IES; II. 1 (um)
coordenador pedagógico indicado pela Direção da IES; III. 1(um) coordenador técnico indicado pela Direção da
IES; II. 2 (dois) representante do corpo docente; III. 2 (dois) representante do corpo discente; IV. 1 (um)
representante do corpo técnico-administrativo; V. 1 (um) representante da sociedade civil organizada.”
Atualmente, a composição da CPA para o período de mandato 01/03/2018 a 28/02/2019 é composta pelos
seguintes membros: Me. Marcelo Costa, Diretor da IES; Me. Jonathan Feital de Souza Brito, Coordenador de
Atividades Pedagógicas; Dra. Dilara Rubia Pereira, Docente; Me. Alexandre de Caprio Ferreira, docente; Me.
Monica Araújo Falopa, docente; Dr. Jorge Marcos Rosa, docente; Me. Wan Chi Ming, docente; Me. Antônio César
Corradi, Representante da ABTT-Associação Brasileira de Tecnologia Têxtil, Moda e Confecção; Katia Vanusa
Oliveira Freire, Discente. Conforme Art.3 §2º do Regulamento (pág.1) “Os membros da Comissão terão mandato
de 2 (dois) anos com a possibilidade de reeleição por, no máximo, mais um mandato.” Já o “Artigo 4.º Os
membros da Comissão Própria de Avaliação serão escolhidos mediante eleição realizada no câmpus da seguinte
forma: I. os representantes do corpo docente e do corpo técnico-administrativo serão eleitos por seus pares a
partir de uma lista de candidatos formulada a partir da abertura de inscrições definida por portaria específica da
Direção da IES; II. os representantes do corpo discente serão eleitos por seus pares a partir de uma lista de
candidatos formulada a partir da abertura de inscrições definida por portaria específica da Direção da IES; III. o
representante da sociedade civil organizada será indicado pelo Diretor da IES dentre os diversos organismos ou
comunidades com os quais a Faculdade se relaciona; IV. para cada membro eleito da CPA haverá,
necessariamente, a escolha de um suplente que corresponderá ao segundo mais votado de cada lista e
categoria.” A comissão evidenciou que a composição da CPA não seguem as normas regulamentadas pela
própria IES, tampouco está alinhada com as normas e regulamentos do SINAES. Em relação aos relatórios de
autoavaliação institucional, os mesmos não são gerados e divulgados de forma apropriada de acordo com a
previsão de postagem para cada ano do triênio (considerando os relatórios parciais e final previstos no
planejamento da CPA). Apesar deste contexto, a comissão avalia que o processo atende às necessidades
institucionais, mas requer melhorias e alinhamentos com leis e normas vigentes. Entretanto, a comissão não
pode afirmar a existência de evidências de que todos os segmentos da comunidade acadêmica estão
sensibilizados para a sua relevância, pois conforme evidenciado in loco e reportado em reunião, os técnicosadministrativos não são sensibilizados e impactados no processo de autoavaliação institucional.
2.3. Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica.

2

Justificativa para conceito 2: De acordo com o Regulamento da Comissão Própria de Avaliação - CPA (pág.1)
descreve em seu Capítulo II (Da Constituição): “Artigo 3.º A Comissão Própria de Avaliação, instituída por ato do
Diretor da Escola Engenheiro Adriano José Marchini- Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf, é integrada
por representantes dos vários segmentos da Instituição e tem a seguinte constituição: I. O Diretor da IES; II. 1
(um) coordenador pedagógico indicado pela Direção da IES; III. 1(um) coordenador técnico indicado pela
Direção da IES; II. 2 (dois) representante do corpo docente; III. 2 (dois) representante do corpo discente; IV. 1
(um) representante do corpo técnico-administrativo; V. 1 (um) representante da sociedade civil organizada.”
Sendo assim, atualmente, conforme Relato Institucional (pág. 8), a composição da CPA para o período de
mandato 01/03/2018 a 28/02/2019 é formado por: Me. Marcelo Costa, Diretor da IES Me. Jonathan Feital de
Souza Brito, Coordenador de Atividades Pedagógicas Dra. Dilara Rubia Pereira, Docente Me. Alexandre de Caprio
Ferreira, docente Me. Monica Araújo Falopa, docente Dr. Jorge Marcos Rosa, docente Me. Wan Chi Ming, docente
Me. Antonio César Corradi, Representante da ABTT-Associação Brasileira de Tecnologia Têxtil, Moda e Confecção
Katia Vanusa Oliveira Freire, Discente Desta forma, em visita in loco, a comissão de avaliação evidenciou que
não ocorre a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica, conforme previsto na Lei nº
10.861, de 14 de abril de 2004, institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e dá
outras providências e a Portaria nº 2.051, de 9 de julho de 2004, regulamenta a lei do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES) Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, dispõe sobre o
exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos
superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino, em que regulamenta no “§2° A forma
de composição, a duração do mandato de seus membros, a dinâmica de funcionamento e a especificação de
atribuições da CPA deverão ser objeto de regulamentação própria, a ser aprovada pelo órgão colegiado máximo
de cada instituição de educação superior, observando-se as seguintes diretrizes: I - necessária participação de
todos os segmentos da comunidade acadêmica (docente, discente e técnico-administrativo) e de representantes
da sociedade civil organizada, ficando vedada à existência de maioria absoluta por parte de qualquer um dos
segmentos representados;”. Ou seja, os técnico-administrativos não estão representados na comunidade
acadêmica. Além disso, em reunião realizada pela comissão com os técnico-administrativos, eles desconheciam o
que representa a CPA para a IES e não participam do processo de avaliação institucional e, não compõe a CPA
conforme previsto no Regimento da CPA.
2.4. Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e divulgação dos resultados.

2

Justificativa para conceito 2:Em visita in loco, a comissão observou que os relatórios da CPA estão publicados
no sistemas e-Mec. Entretanto, durante a visita in loco, os mesmos não estavam divulgados e disponibilizados,
seja por meio virtual ou por meio físico (murais da IES e em cópia integral na biblioteca da instituição), para o
acesso de todos os segmentos da comunidade acadêmica. Em reunião in loco com os discentes, os alunos apesar
de confirmarem responder aos questionários de avaliação de satisfação (avaliação docente e infraestrutura), os
mesmos desconheciam o papel da CPA e sua importância para o curso e a IES. Entretanto, os representantes de
turma afirmaram que a coordenação de curso realiza reuniões semestrais com os representantes de turma para
encaminhamento de devolutivas em relação aos resultados das avaliações institucionais. Em relação ao corpo
docente, em reunião da comissão de avaliação com os professores, os mesmos afirmaram receber o feedback da
Coordenação Pedagógica do resultados das suas avaliações didático-pedagógicas. Entretanto, vale ressaltar, em
virtude dos técnicos-administrativos não participarem do processo de autoavaliação institucional, os mesmos não
se apropriam dos resultados das avaliações.
2.5. Relatórios de autoavaliação.

2
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Dimensão 1: Análise preliminar
Justificativa para conceito 2:A CPA elabora os relatórios parciais anuais, relativos à avaliação de satisfação (1
por semestre). Entretanto, posteriormente, não é elaborado o relatório final, cujos resultados sejam analisados e
comparados a evolução dos indicadores dentro do período do triênio. Tampouco os relatórios de autoavaliação
da CPA são amplamente divulgados, sejam virtuais: no site da IES ou no ambiente virtual de aprendizagem,
sejam nos diversos meios físicos, tais como: mural, biblioteca ou em reuniões para todos os segmentos da
comunidade acadêmica, a fim de proporcionar a construção de soluções e a proposição de melhorias de forma
dialogada. Os relatórios não demonstram relação entre si, os resultados das avaliações não se convertem em
planos de ações e melhorias que sejam reportadas e publicizadas para todos os todos os segmentos da
comunidade acadêmica. Diante do exposto, a comissão da avaliação constatou que a CPA não elabora o relatório
de autoavaliação consolidado (integral), em que deveria-se apresentar os resultados, as análises, as reflexões e
as proposições de forma adequada e comparativa para subsidiar planejamento e ações para o próximo ciclo
avaliativo da CPA.

Dimensão 3: EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
3.1. Missão, objetivos, metas e valores institucionais.

5,00
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Justificativa para conceito 5:A Missão, Visão, Valores e Objetivos da Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine
Skaf estão previstos no PDI (págs. 8, 9 e 10), destaque para a missão (promover a educação profissional e
tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade
da indústria brasileira. Fica evidente a articulação desses itens com as políticas de ensino, pesquisa e extensão
desenvolvidas pela IES por meio de seus projetos, onde se propõe ao desenvolvimento de atividades de
extensão abertas à comunidade, como por exemplo, Mundo SENAI, palestras e workshops gratuitos. A IES
possui o selo de Responsabilidade Social emitido pela ABMES (Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino
Superior). A IES ainda tem como objetivos estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico
e do pensamento reflexivo, formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em
setores profissionais, para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, além de colaborar na sua
formação contínua. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da
ciência, da tecnologia, da criação e da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio
em que vive, promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de
comunicação, estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade,
promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios
resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica da instituição, dar assistência técnica e
tecnológica às empresas, promover o intercâmbio educacional, científico e tecnológico entre instituições
nacionais e estrangeiras. A forma como as metas e valores se comunicam com as políticas de ensino está
expressa no funcionamento dos projetos de responsabilidade social desenvolvido pelos diversos cursos como,
por exemplo: Programa de Difusão Científica, Participação em Feiras e Congressos, Publicações em Revistas
Científicas e Técnicas, Trabalhos Técnicos para Entidades de Classe, Parceria com o TUCCA – Ambulatório de
Câncer Infantil, para entregas de mochilas e lenços de cabelo, realizados por alunos, Apoio ao Programa de
Leitura do Núcleo Rural do Município de Atibaia, com a confecção de bonecos de personagens, Pesquisa de
Custos Nacionais e Internacionais na Cadeia de Valor Têxtil, Moda e Confecção, para a ABIT, Pesquisa sobre os
impactos da Indústria 4.0 e Sociedade 5.0 nos trabalhos da Cadeia de Valor Têxtil, Moda e Confecção, para a
ABIT, Assessoria técnica e tecnológica para indústrias, Participação efetiva no Grupo de Imigração e Cidadania
do Laboratório de Moda Sustentável – OIT / ABIT / ABVTEX e Fundação C&A, Participação efetiva no Grupo de
Relações Equilibradas Ind. e Varejo do Laboratório de Moda Sustentável – OIT / ABIT / ABVTEX e Fundação C&A,
doação de sangue, trote solidário entre outros.
3.2. PDI, planejamento didático-instrucional e política de ensino de graduação e de pós-graduação.
Para faculdades e centros universitários, considerar a pós-graduação quando houver previsão no PDI.

5

Justificativa para conceito 5:Observa-se que PDI da IES encontra-se estruturado em objetivos, metas e ações
a serem distribuídas em áreas de sua competência como o ensino de graduação e de pós-graduação, as políticas
de pesquisa de extensão e de comunicação, de pessoal docente e técnico-administrativo, compromissos com a
responsabilidade social, políticas de gestão incluindo a infraestrutura física e organizacional, diálogo com a
comunidade, além da busca da excelência. Apresenta proposta pedagógica que representa o posicionamento da
IES quanto aos aspectos pedagógicos, técnicos, tecnológicos e administrativos considerando a realidade da
indústria do vestuário e da sociedade. Da leitura do PDI e das reuniões realizadas com os diversos segmentos da
IES, observa-se que as atividades de graduação e pós-graduação estão articuladas de forma a oportunizar aos
estudantes uma aprendizagem significativa que passa por constantes renovações nas políticas de ensino
adotadas. A IES possui um (1) curso de graduação em funcionamento denominado: Curso Superior de
Tecnologia em Produção de Vestuário, para o qual utiliza estratégias de ensino e aprendizagem condizentes com
o projeto pedagógico, mediado por competências e embasado no catálogo nacional dos cursos superiores de
tecnologia. Há preocupação com as atividades teóricas, práticas e com a promoção de experiências diversificadas
por meio de atividades, tais como: visitas a empresas, palestras técnicas, cursos livres ofertados em EaD nas
áreas de Educação Ambiental, Segurança do Trabalho, Empreendedorismo e Finanças Pessoais, Olimpíadas do
Conhecimento e Concurso Novos Talentos relatados na reunião com os estudantes e no documento denominado
plano escolar (págs. 53 e 54). Possui desde 2009, programa de monitoria de ensino com vistas a sanar
dificuldades dos estudantes relacionadas mais especificamente aos conteúdos dos componentes curriculares. A
pós-graduação está focada em oferecer cursos lato sensu para possibilitar a formação continuada dos egressos e
atender as demandas regionais. Atualmente são ofertados 13 (treze) cursos sob demanda, entretanto, no último
ano somente os cursos de Gestão de Negócios da Moda e Gestão de Design da Moda estão com turmas previstas
para 2019. Não há previsão de oferta de cursos stricto sensu no PDI. Além disso, diante do exposto, constatouse que há excelente coerência entre o PDI e as atividades de ensino de graduação e de pós-graduação
implementadas pela Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf. Cabe destacar que o arsenal tecnológico e
laboratorial permite a plena integralização dos conteúdos previstos no respectivo PPC. Além disso, a IES
promove ações inovadoras como por exemplo, o projeto de implantação de uma planta piloto robotizada de
confecção no conceito da Indústria 4.0.
3.3. PDI, política e práticas de pesquisa ou iniciação científica, de inovação tecnológica e de
desenvolvimento artístico e cultural.

5
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Dimensão 1: Análise preliminar
Justificativa para conceito 5:A Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf demonstra em seu PDI da IES a
existência de oportunidades de realização de atividades de iniciação científica com vistas para a inovação
tecnológica. Para isso instituiu o Conselho de Ensino, Pesquisa e extensão, órgão responsável pelo
estabelecimento e implantação das políticas e programas de apoio a pesquisa voltados à produção e divulgação
científica da IES. As linhas de pesquisa da IES são: Economia, Moda e Sociedade; Gestão, Produção,
Competitividade, e; Sustentabilidade e Inovação e Tecnologia. Há registro da publicação de trabalhos nas
respectivas linhas, entretanto, segundo relato institucional apresentado pela IES(pág.14) não foram concedidas
bolsas de iniciação científica na vigência do atual PDI. Há incentivo à participação em eventos científicos,
produção artística e cultural e à publicação dos resultados da produção da IES em eventos tais como: Semana
Acadêmica “Complience, Inovação e Sustentabilidade”, Senai Brasil Fashion, Senai Mix Design, Faculdade vai ao
Teatro, Dia do Encontro e Projeto Design Vision. No Relatório de Atividades 2010-2018 existem evidências do
incentivo a publicização dos resultados da produção institucional. Dessa forma, considera-se que há coerência
entre as atividades implantadas para iniciação científica, tecnológica, artística e cultural.
3.4. PDI, políticas institucionais voltadas à valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, e ações afirmativas de defesa e promoção dos
direitos humanos e da igualdade étnico-racial.

5

Justificativa para conceito 5:Conforme descrito no PDI e verificado nas reuniões e na documentação
apresentada, a IES desenvolve diversas atividades sobre temas relevantes que contribuem para o
desenvolvimento da sociedade. Especificamente com relação à diversidade, ao meio ambiente, à memória
cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural. A IES entende que esses temas fazem parte da cultura
organizacional com os quais mantém um compromisso de conscientização contínuo da comunidade acadêmica.
Em relação ao meio ambiente, destacam-se os seguintes programas: Pegue e Leve de Estímulo à leitura e troca
de livros, participação no grupo, ações relacionadas ao uso eficiente de energia, a eliminação ou redução dos
impactos ambientais dos resíduos gerados no processo produtivo, doação de Resíduos Têxteis, Papel e Metal
para Cooperativa Municipal. E ainda a participação nos seguintes grupos: Educação do Laboratório de Moda
Sustentável, Grupo de Ciclo de Vida do Laboratório de Moda Sustentável, Grupo de Imigração e Cidadania do
Laboratório de Moda Sustentável, Participação efetiva no Grupo de Relações Equilibradas Ind. e Varejo do
Laboratório de Moda Sustentável todos vinculados a OIT / ABIT / ABVTEX e Fundação C&A para a inclusão de
estrangeiros, mulheres e gêneros diversos e o combate do trabalho assemelhado ao escravo, com vistas à
construção de relações de comércio justo. A memória cultural, produção artística e patrimônio cultural estão
constantemente presente na IES por meio do desenvolvimento de atividades relacionadas à apresentações
artísticas e a realização de desfiles, produção de vitrines, exposições, palestras entre outras atividades como:
Palestra “A África na Moda: Conceito e Preconceito”, Homem Brasileiro e a participação em júri do Carnaval de
São Paulo. Essas ações permitem aos egressos uma formação ampla visando o desenvolvimento acadêmico e
profissional dos estudantes da IES.
3.5. PDI e políticas institucionais voltadas ao desenvolvimento econômico e à responsabilidade social.

5

Justificativa para conceito 5:As políticas de inclusão social estabelecidas pelo Faculdade de Tecnologia SENAI
Antoine Skaf têm como objetivo principal proporcionar condições de acesso ao ensino superior, tendo como
perspectiva básica, direitos e oportunidades iguais para todos os cidadãos. A inclusão social é promovida pela
IES através de convênio e dos seguintes programas de descritos no PDI (pág 74): a) Bolsa de Responsabilidade
Social - destinada a estudantes que comprovem necessitar de auxílio financeiro, b) Bolsa de Monitoria e de
Iniciação Científica, c) Desconto financeiro de pontualidade. A IES preocupada com a responsabilidade social
desenvolve alguns programas próprios e ações com a finalidade de facilitar o acesso do estudante ao curso de
graduação, entre eles pode-se citar: a) Eliminação de barreiras arquitetônicas para as pessoas com necessidades
especiais e atendimento da questão nas edificações. b) Confecção de lenços para pacientes do Hospital do
Câncer e confecção de mochilas/bonecas (os) para acondicionar materiais para o entretenimento dos pacientes
/crianças em tratamento. c) Participação na Ação Global, que atua na promoção de serviços em comunidades de
São Paulo desprovidas de Políticas Públicas. No que tange ao empreendedorismo a IES desenvolve Projetos de
Inovação, na disciplina denominada PROIN. O projeto consiste em uma Análise do Ambiente e Identificação de
Oportunidades (estudando o Macrocosmo) visando a Capacidade de Prospectar o ambiente e visualizar
oportunidades de melhoria ou mesmo de inovação no mundo da produção, bem como as tendências que moldam
a manufatura têxtil e de confecção do mundo, tecnologias ubíquas e as novas tecnologias para a Confecção 4.0
brasileira. Além de promover ações inovadoras cabe ressaltar que a Faculdade mantém convênios com os
diversos segmentos da indústria do vestuário, têxtil, e da moda.
3.6. PDI e política institucional para a modalidade EaD. Exclusivo para IES que visa a ofertar ou oferta
cursos com disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade a distância, conforme Portaria n° 1.134
de 10/10/2016.

5

Justificativa para conceito 5:Consta no PDI 2017-2021 (págs. 31,32) as políticas institucionais para a
modalidade EaD que são voltadas para oferta da modalidade em potencial, implantação nos diversos níveis de
ensino oferecidos pela IES, englobando cursos de formação continuada, de extensão, de graduação e pósgraduação que auxiliem a interdisciplinaridade dos conteúdos dos cursos, bem como, priorize as práticas
educativas voltadas para a região metropolitana do Estado. Por meio da oferta de 20% da carga horária do curso
na modalidade a distância a IES corrobora para que o estudante possa retornar mais cedo para casa,
contribuindo para uma melhora na qualidade de vida e ainda possibilitando um ganho de tempo por parte dos
discentes para dedicação aos estudos. Destaca-se, a observância no PDI de políticas que proporcionam
condições de formação continuada à comunidade acadêmica interna e externa, especialmente para os discentes
e docentes.

Dimensão 4: EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS
4.1. Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de graduação.

3,36
3
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Dimensão 1: Análise preliminar
Justificativa para conceito 3:A Política de ensino de graduação orienta-se nos objetivos da instituição
conforme descrito no PDI (págs. 31-34), há previsão de oferta de monitoria e apoio extraclasse para os
acadêmicos da IES; porém, não ficou evidente a oferta de um programa institucional de nivelamento. São
ofertadas disciplinas e cursos de aperfeiçoamento na modalidade EaD; No que se refere a atualização curricular,
está descrito no PDI 2017-2021, (pág. 34) que, a construção dos projetos pedagógicos da IES acontece quando
surge a necessidade de atualização e seguem a Metodologia SENAI de Educação Profissional. O Núcleo Docente
Estruturante (NDE) operacionaliza a atualização curricular e os conteúdos necessários que foram destacados e,
redige uma nova proposta que é avaliada e aprovada pelo colegiado, sendo disponibilizado de forma transversal
para todos os cursos. Na visita in loco, foi verificado que a IES desenvolve as competências transversais a partir
da oferta de cursos gratuitos no ambiente virtual com 12 temas disponíveis, tais como: Consumo Consciente de
Energia, Educação Ambiental, Segurança no Trabalho, Tecnologias da Informação e Comunicação, entre outros.
Consta no PDI (pág. 35) como objetivo a promoção de intercâmbio educacional, entre instituições nacionais ou
estrangeiras, entretanto, não existe um programa regulamentado de mobilidade acadêmica pela IES, tampouco
foram apresentados documentos ou relatos que comprovem esta prática. Verificou-se ainda, que a Faculdade
estabelece critérios para auxílio educação ao corpo docente e técnico-administrativo nos cursos de graduação,
pós-graduação e extensão, o qual foi relatado em reunião, na visita in loco, pelos técnicos-administrativos.
4.2. Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de pósgraduação lato sensu.
NSA para faculdades e centros universitários, exceto quando houver previsão no PDI.

4

Justificativa para conceito 4:A Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf oferta cursos na modalidade Lato
Sensu de pós-graduação com o objetivo de capacitar os estudantes para a compreensão atualizada das áreas
tecnológicas do conhecimento, com vistas a promoção da iniciação científica. As políticas de ensino e as ações
estão pautadas no ensino de qualidade que proporciona aos estudantes a conquista de competência científica e
atualização dos conhecimento e habilidades profissionais. Incluem, de acordo com os relatos em reuniões, o
fortalecimento dos cursos de pós-graduação; a atualização e o aprimoramento dos projetos pedagógicos, de
acordo com as demandas do mercado e da indústria têxtil. A pós-graduação está regulamentada e no PDI da IES
constam a oferta de 17 dezessete cursos de pós-graduação. Na relação de docentes para os cursos de pósgraduação apresentada pela IES constatou-se um total 10 docentes, destes 4 são especialistas, 5 são mestres e
1 é doutor, assim 60% são mestres ou doutores. Vale ressaltar que a comissão de avaliação não evidenciou a
promoção de ações reconhecidamente exitosas ou inovadoras que fizessem a diferença nas práticas didáticopedagógicas e em políticas de ensino de pós-graduação.
4.3. Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de pós-graduação stricto
sensu . NSA para faculdades e centros universitários, exceto quando houver previsão no PDI.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não há previsão no PDI. Não se aplica.
4.4. Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a pesquisa ou iniciação científica, a
inovação tecnológica e o desenvolvimento artístico e cultural. NSA para faculdades, exceto quando
houver previsão no PDI.

3

Justificativa para conceito 3:As políticas de iniciação científica, tecnológica, artística e cultural descritas no
PDI 2017-2021 (págs. 40-41) estão contempladas no projetos pedagógicos dos cursos, prevendo as atividades
propostas/desenvolvidas, tais como a realização e participação em eventos e mostras científicas internas e
externas, revista científica, bolsas de monitoria, seminários temáticos interdisciplinares, oficinas/atividades
recreativas, campanhas de conscientização e incentivo à participação nas atividades culturais da região
metropolitana. Foi observado na visita que a IES apresenta ações neste sentido, além de ter um Núcleo Editorial
responsável pelas publicações técnico-científicas da IES. Vale ressaltar que a IES ainda mantém um Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão ao qual compete estabelecer o planejamento anual e a forma de divulgação das
atividades de pesquisa/iniciação científica. Entretanto, na vigência do atual PDI não foram concedidas bolsas de
iniciação científica. Há segundo relato nas reuniões com os estudantes e docentes incentivo à participação em
eventos científicos, de produção artística e cultural e à publicação dos resultados das produções científicas de
acordo com a previsão orçamentária da IES no exercício vigente.
4.5. Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a extensão.

3

Justificativa para conceito 3:As ações de extensão realizadas pela IES estão em conformidade com as
políticas estabelecidas no PDI 2017-2021 (pág. 38,39), que representam atividades exitosas e inovadoras e
promovem a melhoria das condições sociais da comunidade. Há divulgação no meio acadêmico das ações de
extensão, fomento de bolsas e financiamentos para os programas da IES. Entre as atividades de extensão
realizadas pela IES pode relacionar as seguintes: 17 Metas do Milênio, da ONU, Complience, Semana Acadêmica
de Saúde, Sustentabilidade e Qualidade de Vida, Diversidade, Tecnologia e Sustentabilidade na Cadeia de Valor
Têxtil, Moda e Confecção, Dia da Responsabilidade do Ensino Superior-ABMES, Planejamento, Execução e
Avaliação de Programas de Extensão Universitária: Tecnologia Social, Concurso de Talentos, palestras,
conferências, workshops de profissionais da área, exposições de empresas (de máquinas, equipamentos, tecidos,
aviamentos, lavagem), Oficinas de artesanato, entre outros. Durante as reuniões com os docentes e discentes,
pode constatar os relatos das práticas exitosas da IES, principalmente nestas atividades permanentes da IES:
Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior (obteve o Selo de Responsabilidade Social do Ensino
Superior) e Oficinas de artesanato. Entretanto, a comissão de avaliação, em análise documental e nas reuniões
não evidenciou o apoio aos extensionistas por meio de bolsas de estudos de extensão ou de agências de fomento
(FAPESP).
4.6. Políticas institucionais e ações de estímulo e difusão para a produção acadêmica docente.

5
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Dimensão 1: Análise preliminar
Justificativa para conceito 5:A IES promove ações voltadas para a produção acadêmica por meio do Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE órgão responsável por: a) estabelecer as políticas e os programas de
Pesquisa, Melhoria de Ensino e Extensão Universitária, da instituição, submetendo questões orçamentárias à
aprovação da Direção e mantenedora; b) Elaborar regulamentos para programas, submetendo os mesmos à
aprovação da Direção e Mantenedora; c) - Emitir Instruções Normativas no âmbito de suas competências; d)
Estabelecer o planejamento anual e plurianual para as atividades da pesquisa institucionalizada; e) Zelar pela
imagem da produção e divulgação científica da instituição; f) avaliar e julgar quanto à forma e ao mérito os
projetos de pesquisa gerados pela comunidade acadêmica, constituindo pareceristas; g) encaminhar projetos de
pesquisa a órgãos de fomento e instituições de natureza pública e privada para obtenção de apoio para custeio
h) aprovar relatórios de pesquisa submetidos por pesquisadores da instituição; i)avaliar e gerar convênios e
projetos de pesquisa interinstitucionais. Para participação em eventos os docentes efetuam a solicitação de
custeio de acordo com os seguintes prazos: 30 dias de antecedência para eventos nacionais e 60 dias para
eventos internacionais. A aprovação das verbas é realizada de acordo com a disponibilidade orçamentária. Nas
reuniões os docentes relataram que para eventos, cursos, congressos promovidos pelo SENAI o custeio é de
100% e para os demais os percentuais são concedidos de acordo com a avaliação da Diretoria da Mantenedora.
Essa prática está evidenciada nos Relatórios de Atividades 2010-2018 (págs. 38, 39 e 192) da IES onde constam
os registros de participação dos docentes em diversos eventos tais como: 1º Simpósio de Informação e
Conhecimento SENAI-SP, 15º Congresso Nacional de Meio Ambiente em Poços de Caldas, Desafio de Ideias
Internacional-Holanda, Mostra de Inovação, Ciência e Tecnologia - MOSTECHVEST, entre outros.
4.7. Política institucional de acompanhamento dos egressos.

4

Justificativa para conceito 4:Na IES a política institucional garante o acompanhamento dos egressos por meio
do Sistema de Acompanhamento Permanente de Egressos - SAPES (PDI 2017-2021, pág. 78). A comissão pode
verificar dados sistematizados dos egressos em relação a número (Relatório SAPES / 2017 - em 2016: 56
egressos e em 2017: 75 egressos), formação recebida (2016: taxa de egressos fidelizados = 49,3,1%; 2017:
taxa de egressos fidelizados = 66,1%) e a inserção profissional (2016: taxa de ocupação de egressos no
mercado de trabalho = 78,1%; 2017: taxa de ocupação de egressos no mercado de trabalho = 80,5%).
Destaca-se a realização de pesquisa (Questionário) e entrevistas com egressos, o link Vagas e Currículos (Portal
da IES), acompanhamento via e-mails marketing, envio de release, rede social e o encontro Café com a
Coordenação, realizado 04 (quatro) vezes por ano. Os egressos que pretendem fazer outro curso na IES elevouse significativamente, de 38% a 52% no período 2010-2016 para 66% e a média dos egressos satisfeito com o
curso concluído um ano antes, uma nota em escala de 0 a 10, foi de 8,45, em que pode constatar as ações de
melhoria relacionadas às demandas da sociedade e do mercado de trabalho. Porém, a comissão de avaliação não
foi possível verificar por meio de informações e documentações recebidas, nem foram encontradas evidências,
de que há ações exitosas ou inovadoras realizadas pela IES para o acompanhamento dos egressos.
4.8. Política institucional para internacionalização.

NSA quando não houver previsão no PDI.

1

Justificativa para conceito 1:A IES não apresenta a política institucional voltada à internacionalização
articulada com o PDI 2017-2021. A comissão de avaliação in loco constatou apenas relato de atividades e metas
voltadas para programas internacionais, tais como: Feira Premieré Vision Paris (2014), Feiras Premieré Vision
Paris e Texworld (2015), Visita Técnica a UMINHO - Universidade do Minho (2015), Feira ITMA 2015, Projeto de
Capacitação Bunka Fashion College (2015), Desafio de Ideias Internacionais (2016), entre outros, que não
corresponde a uma política institucional para a internacionalização prevista e implementada pela IES e articulada
com o PDI 2017-2021, nem atividades voltadas para programas de cooperação e intercâmbio.
4.9. Comunicação da IES com a comunidade externa.

4

Justificativa para conceito 4:Há inúmeros canais utilizados pela IES para comunicação externa. Foram
encontradas evidências de ações, tais como: Ouvidoria (Comunicação com a Sociedade), Site da unidade
(www.sp.senai.br/textil), Facebook (www.facebook.com/senaitextilvestuario),Instagram
(www.instagram.com/senaitextilvestuario), Youtube (www.youtube.com/senaitextilvestuario), E-mails
marketing: envio de divulgações de cursos e eventos para o mailing (mala direta de e-mails): média de 45 mil
envios mensais por meio de uma plataforma específica de controle de e-mails chamada Infrax, Envio de release
(textos e imagens) para rede de parceiros (instituições, sindicatos, revistas, portais, blogs e jornais do setor)
que compartilham as informações em seus sites e redes sociais, Folders e panfletos e Participação em feiras e
eventos externos (Feira do Empreendedor do Sebrae). Houve relatos nas reuniões com os docentes e discentes
das ações da IES na comunicação externa. Durante a visita in loco, na IES verificou-se que há um setor de
comunicação que atua de forma transversal às áreas, o Centro de Design, que faz a interface com o
departamento de Marketing da Mantenedora SENAI-SP. Entretanto, a comissão de avaliação não evidenciou a
promoção de ações reconhecidamente exitosas ou inovadoras que fizessem a diferença aos canais de
comunicação externa da IES.
4.10. Comunicação da IES com a comunidade interna.

4

Justificativa para conceito 4:A IES utiliza o Sistema de Gestão e Aperfeiçoamento de Processos - SGAP para
reclamação ou sugestão de cliente, atendente do teleatendimento, ou o colaborador. Durante as reuniões,
análise documental e visita in loco das instalações foram verificados diversos mecanismos de comunicação
internos utilizados pela IES para promoção da transparência institucional, tais como banners, portal do aluno,
portal do professor, site institucional (https://pess.portal.senaisp.edu.br/Portal.aspx), murais de avisos, folders,
Fale Conosco, sites de rede social, por e-mail (Clipping de Tecnologia - DITEC), Intranet, carta, telefonema,
caixa de sugestão, verbalmente, entre outros. Verificou-se que a comunidade acadêmica conhece as atribuições
e a existência da Ouvidoria (e-mail ou telefone), apesar de implantada recentemente na IES. Além disso, podese verificar relatos nas reuniões com os docentes e discentes,da utilização dos resultados dos relatórios de
avaliações internas e externas. Todavia, a comissão de avaliação não constatou evidências, nem nas análises
documental e nem nas reuniões e entrevistas, de fomento à manifestação da comunidade, a fim de gerar
mecanismos para a melhoria institucional.
4.11. Política de atendimento aos discentes.

2
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Justificativa para conceito 2:A Faculdade SENAI Antoine Skaf possui uma Política de Atendimento aos
Discentes que é constituída de uma gama de ações integradas, que vão desde o recebimento do candidato
potencial ao vestibular do curso superior ou candidato ao processo seletivo da pós graduação, até o momento
que este aluno se torna egresso. A IES dispõe de SERVIÇOS DA SECRETARIA e SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO AO
ESTUDANTE (SOE), em que destacam-se: Coordenação de Atividades Técnicas e Pedagógicas, Orientador de
Prática Profissional; Serviço Social; Coordenação de Estágio; Acolhimento; Atendimento Docente ao Aluno;
Revista Eletrônica; Portal Educacional. No Ensino Superior é realizado o acolhimento para os ingressantes do
Curso Superior de Tecnologia em Produção de Vestuário. Na ocasião os alunos recebem uma série de
informações sobre o funcionamento da faculdade, histórico da existência do curso, inserção de egressos no
mercado de trabalho e recebe cópias do horário das aulas, calendário escolar e uma cópia simplificada do PPC,
com o perfil, objetivos, grade curricular e ementa do curso. A ação da IES passa por um processo educacional
que permita a construção do conhecimento e da cidadania, acompanhamento da evolução do aluno, garantindo o
aprendizado e a melhoria da qualidade de vida. A meta é executar atendimentos de forma a adequar os alunos
às necessidades do mercado, preparando-o para vida e para as funções dentro das empresas, considerando-se o
desenvolvimento de competências técnicas, sociais, organizativas e metodológicas como fator da eficiência
pedagógica e aprendizagem significativa. O Serviço de Orientação ao Estudante tem por objetivo geral a
aproximação entre a comunidade discente e a escola. Realiza acolhimentos individualizados e socioeducativos
aos alunos e à comunidade. Tem-se como estratégia de atendimento levantar as demandas trazidas pelo
discente, principalmente aquelas que interferem em seu processo de ensino-aprendizagem. Após analisá-las, o
Serviço de Orientação ao Estudante verifica ações e encaminhamentos para solucionar essas demandas. As
principais demandas de atendimentos do SOE aos alunos do Curso Superior e da Pós Graduação, são: orientação
profissional e inserção no mercado de trabalho; espaço de escuta e acolhimento de dificuldades pessoais que
venham a interferir no processo de ensino-aprendizagem; estudo socioeconômico para concessão de bolsas de
estudos e financiamento estudantil. No dia a dia, o aluno conta com atendimento de professor extra horário de
sala, com local próprio de atendimento (Sala CPA/CONSEPE/Gabinete Docentes), garantindo sua privacidade.
Tem o atendimento de Orientadora Educacional e Analista de Qualidade de Vida que tem por objetivo geral a
aproximação entre a comunidade discente e a IES. Realiza acolhimentos individualizados e socioeducativos aos
alunos e à comunidade. Tem-se como estratégia de atendimento levantar as demandas trazidas pelo discente,
principalmente aquelas que interferem em seu processo de ensino-aprendizagem. Após analisá-las, o Serviço de
Orientação ao Estudante verifica ações e encaminhamentos para solucionar essas demandas. Na pós-graduação,
há uma entrevista com coordenadores, para ajudar o candidato a entender qual curso seria um diferencial em
sua vida profissional, o acolhimento é feito com o “Encontro com os Coordenadores”. O SENAI-SP preocupa-se
com a acessibilidade universal, desta forma, a IES busca a adequação da estrutura e a capacitação da equipe
escolar para este fim. Quando surgem necessidades específicas são contratados profissionais de apoio, como
tradutores de libra, intérpretes, dentre outros. Em relação às monitorias, em reunião com os discentes, os
alunos relataram os monitores realizam suas atividades aos sábados pela manhã. Afirmaram ainda que recebem
bolsa de 18% de desconto anualmente em virtude da monitoria. De acordo com a análise documental, em
relatório de bolsas de estudos de 2018 totaliza 7 alunos contemplados com bolsas de monitoria. Em visita in loco
a infraestrutura, a comissão evidenciou os registros de controles de intermediação e acompanhamento de
estágios não obrigatórios remunerados do CST em Produção de Vestuário. A IES não possui uma política de
nivelamento definida e institucionalizada para os alunos. Entretanto, em reunião com o discentes houve relatos
de ações isoladas de nivelamento, tal como as aulas extras de matemática para a disciplina de Custos ministrado
pelo professor da disciplina. Apesar destes relatos e evidências de políticas de atendimento ao discente, a
comissão de avaliação não evidenciou o serviço de apoio psicopedagógico. A IES dispõe somente do serviço
pedagógico com o apoio da Coordenação Pedagógica.
4.12. Políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e à participação em eventos
(graduação e pós-graduação).

4
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Justificativa para conceito 4:De acordo com o PDI (pág. 76-77), a IES possui o “Programa de Iniciação
Científica (PIC) tem como objetivo principal fomentar a pesquisa científica entre corpo docente e discente,
entendendo a mesma como elemento fundamental do processo de aprendizagem, bem como elemento essencial
da prática de extensão à comunidade por parte da instituição. Para tal, serão concedidas bolsas de iniciação
científica aos discentes selecionados, bem como remuneração específica aos docentes, em função do regime de
trabalho de cada qual. A bolsa de iniciação científica será concedida aos alunos, exclusivamente, para a
participação em projetos de pesquisa de autoria própria, de autoria grupal ou de um docente da instituição,
desde que alinhados às Linhas de Pesquisa definidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. O candidato
interessado deverá se inscrever para o processo de seleção, que será feito pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão da Faculdade SENAI de SP, a partir de avaliação dos pré-requisitos necessários ao projeto, os prazos e
procedimentos para inscrição serão divulgados através de cartazes e do site oficial da faculdade. Para as
pesquisas de autoria de um docente, e realizadas sob a orientação deste, serão concedidas no máximo duas
bolsas de iniciação científica por projeto. Poderão solicitar a bolsa alunos regularmente matriculados a partir do
primeiro semestre. O valor da bolsa será pago na forma de abatimento no valor total da mensalidade do curso
no qual o bolsista esteja matriculado durante o tempo de duração do projeto, em percentual de 18%.” Conforme
PDI (pág.37-38), ao término das disciplinas, os alunos de pós-graduação realizam pesquisa científica,
fundamentada em um dos três campos de pesquisa da faculdade (Economia, Moda e Sociedade; Produção,
Gestão, Competitividade e sustentabilidade ou Inovação Tecnológica) e apresentam um Relatório em forma de
artigo científico. Os melhores trabalhos são submetidos a Congressos e Revistas Científicas. Todos os trabalhos
constituem acervo da Secretaria da unidade. “As políticas de pesquisa e iniciação científica, que tem como
finalidade o desenvolvimento orientado de projetos de pesquisa, através de um planejamento adequado,
desenvolvido e aperfeiçoado cientificamente para esta finalidade e, contempla os programas de Padronização e
Sistematização das Pesquisas dirigidas aos Trabalhos de Conclusão de Curso; Congresso Anual (ou bianual) de
Iniciação Científica e Extensão Universitária. A. Painéis /debates; Banners, convite outras IES; publicação dos
abstracts em anais; programa célula-mãe; para a formação de professores- pesquisadores e formação de alunos
que depois tornem-se monitores; programa de iniciação científica, com seis linhas de pesquisa, cada um
abrigando , no máximo 10 membros; programa de disseminação da produção científica: a. publicação em site
SENAI, de artigos científicos (relatórios de pesquisas) e busca e publicação em revistas científicas indexadas de
outras IES; programa de participação em eventos científico-tecnológico: congressos, conferências, etc, como
participante e com projetos.” Na reunião da comissão de avaliação realizada in loco com os discente, houveram
relatos de alunos que receberam apoio financeiro (passagens, hospedagem e alimentação) ou logístico para a
participação em Feiras, Congressos e Eventos da IES ou em eventos nacionais ou apoio à produção acadêmica
em âmbito nacional. Anualmente, a IES organiza a Semana Acadêmica do CST em Produção de Vestuário. No
Relatório de Atividades 2010-2018 (pág. 39) possuem evidências de publicação e participação de discentes em
eventos científicos da IES, como exemplo, publicação em Anais do SIC 2018 (Simpósio de Informação e
Conhecimento SENAI). Entretanto, a comissão de avaliação não evidenciou registro de publicação discente em
periódicos de âmbito internacional no período de vigência do PDI.

Dimensão 5: EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO
5.1. Titulação do corpo docente.

4,75
4

Justificativa para conceito 4:O corpo docente é formado por 10 (dez) docentes, sendo eles: 1 doutores 5
mestres 4 especialistas Sendo assim, 60% do corpo docente formado por mestres e doutores. Vale destacar que
a professora Mônica Araújo Faloppa, CPF: 148.622.158-07, consta na sua pasta apenas o Certificado de Defesa
do Mestrado, estando com o protocolo de solicitação do Diploma em processamento pela USP. Já a professora
Dilara Rubia Pereira, CPF: 496.290.487-60, não constava o diploma de doutorado em sua documentação e
nenhum certificado de defesa da tese. Assim, a comissão de avaliação considerou sua titulação como mestre.
5.2. Política de capacitação docente e formação continuada.

5

Justificativa para conceito 5:O Programa de Pós-graduação Stricto-Sensu SENAI-SP, a Política de Promoção e
Enquadramento/Evolução Salarial, o Plano de Desenvolvimento de Pessoal - PDP, o Levantamento das
Necessidades de Treinamento - LNT e a Avaliação de Aplicabilidade da IES, contemplam a política de capacitação
docente e formação continuada. Uma lista de documentos apresentados garantem a participação dos professores
em eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais, havendo também a previsão e a realização de cursos,
estágios em empresas e/ou parceiros, workshops, participação em comissões ou comitês de estudo, feiras e
seminários de desenvolvimento pessoal e profissional. A comissão in loco verificou através de análises destes
documentos (Relatório de Atividades 2010/2018; atas, Pareceres, despachos, formulários; requerimento geral).
Destacam-se a participação em feiras específicas e Congressos (CINM, I, II e III CONTEXMOD, Colóquio
Internacional de Moda, CIANTEC, Encontro Nacional de Pesquisa em Moda, Formação Baseada em
Competências, Vivendo Valores na Educação, Congresso Nacional de Técnicos Têxteis, Digiflash, FEIMACO /
FENATEC, Café com Visão, Capacitação de Docentes para Autodesenvolvimento, Competência Transversal,
Capacitação de Tutores em cursos Técnicos em vestuário, entre outros). O Programa de Formação e Atualização
Didático-Pedagógica de Professores - PROEDUCADOR (PDI 2017-2021, pág. 50) capacitou docentes em temas
referentes à psicologia, metodologia do modelo de competências, pesquisa, design, projetos, criatividade,
material didático, dinâmica de grupo, num total de 51 títulos, oferecidos presenciais e a modalidade a distância,
além da Uni indústria, que oferece cursos em EAD para os docentes, conforme o Relatório de Atividades
2010/2018. Quanto a qualificação acadêmica em programas Stricto Sensu dos docentes da IES, há evidências da
sua realização em análise documental, conforme o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu SENAI-SP. A IES
oferece bolsas de estudos para cursos de graduação e pós-graduação da própria instituição (PDI 2017-2021,
pág. 52; Portal portalrh.sesisenaisp.org.br/bolsa de estudo/nova–preencher formulário eletrônico; Bolsas de
Estudos 2015-2018). Também, encontrou evidências nos relatos nas reuniões com gestores e docentes e nas
atividades implantadas pela IES na análise do Relatório de Atividades 2010/2018 e acesso ao Portal RH
(https://portalrh.sesisenaisp.org.br/arte/).
5.3. Política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-administrativo.

5
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Justificativa para conceito 5:O Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos, o Plano de
Desenvolvimento de Pessoal - PDP, o Levantamento das Necessidades de Treinamento - LNT e a Avaliação de
Aplicabilidade da IES, contemplam a política de capacitação e formação continuada para o corpo técnicoadministrativo. Uma lista de documentos apresentados garantem a participação dos técnicos-administrativos em
eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais, havendo também a previsão e a realização de cursos,
capacitação dos profissionais em gestão e orçamento e treinamento (curso, Congresso, Palestra, Exposições,
Encontro Técnico e Vivência Profissional) e treinamento comportamental, estágios em empresas e/ou parceiros e
seminários de desenvolvimento pessoal e profissional. A comissão in loco verificou através de análises de
documentos (Relatório de Atividades 2010/2018; atas, Pareceres, despachos, formulários e requerimento geral).
Foram apresentados uma lista de documentos dos últimos anos; bem como, comprovantes da participação dos
técnicos-administrativos contemplados nos eventos e cursos. Destaca-se também, conforme previsto na política
de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-administrativo, a realização pela própria IES de
eventos, oficinas, cursos internos e programas, tais como: SIPAT e Semana Acadêmica, Saúde e Qualidade de
Vida, Parecer Técnico, Noções Básicas de Qualidade e Formação da Brigada de Incêndio, Competência
Transversal, Capacitação Audie de Assistentes Administrativos - SP-T1, Técnicas de Liderança para Gestores,
Libras - Avançado, Feedback - Uma Ferramenta Eficaz na Gestão de Pessoas, Visita Técnica ao Bunka Gakuen
Foundation, Fórum HSM Gestão e Liderança, Introdução ao Portal BPC, Febratex, entre outros. Quanto a
qualificação acadêmica em programas stricto sensu dos técnicos-administrativos, há evidências da sua realização
em análise documental, formulário eletrônico, atividades implantadas [análise do Relatório de Atividades
2010/2018 e acesso ao Portal RH (https://portalrh.sesisenaisp.org.br/arte/) e nas reuniões com gestores e
técnicos-administrativos.
5.4. Política de capacitação e formação continuada para o corpo de tutores presenciais e a distância.
Exclusivo para IES que visa a ofertar ou oferta cursos com disciplinas (integral ou parcialmente) na
modalidade a distância, conforme Portaria n° 1.134 de 10/10/2016.

5

Justificativa para conceito 5:O corpo de tutores da IES: 02 docentes-tutores. O PDI 2017-2021 (pág. 50)
prevê a Política Institucional de capacitação e formação inicial e continuada para o corpo de tutores presenciais e
a modalidade a distância da IES. Toda a Política Institucional são desenvolvidas por meio do Centro SENAI de
Educação a Distância - CSEAD que garante o desenvolvimento de cursos regulares ou oficinas de capacitação
[Formação de Tutores para o PS-EAD (https://pess.portal.senaisp.edu.br/Paginas/IFrame/IFrame.aspx?
Link=MoodleEAD), apoio aos alunos, tutores e coordenadores das escolas ofertantes dos cursos regulares
(aprendizagem industrial, técnico, graduação e pós-graduação), cursos de formação inicial e continuada, de
aperfeiçoamento profissional, de qualificação profissional, de aprendizagem industrial, cursos corporativos
customizados, além dos programas voltados para a capacitação continuada dos colaboradores do SESI-SP e do
SENAI-SP. Destaca-se: Capacitação de Tutores em cursos Técnicos em Vestuário. Também garante para o corpo
de tutores, além dos programas e atividades de capacitação continuada oferecida para os demais professores,
cursos específicos de desenvolvimento profissional, oferecidos presencialmente e por meio do Ambiente Virtual
de Aprendizagem - AVA. Durante a visita in loco as instalações da IES e reunião com os discentes foi relatado as
disciplinas ofertadas na modalidade a distância. Também foi verificado durante a visita às instalações ao Centro
SENAI de Educação a Distância - CSEAD as práticas consolidadas e institucionalizadas da IES, por meio das
entrevistas com o supervisor e análises de documentos fornecidos durante a visita, como o Relatório Descritivo
CSEAD (Pág. 2).
5.5. Processos de gestão institucional.

4

Justificativa para conceito 4:A IES considera os processos de gestão institucional a autonomia didáticocientífica e administrativa baseada no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2017-2021 (pág. 46) e no
Projeto Pedagógico Institucional - PPI (PPI 2015, pág. 73)e constitui uma ação estratégica. As diretrizes
pedagógicas que orientam as políticas de ensino, pesquisa, extensão, além da gestão acadêmica, institucional e
da avaliação institucional (autoavaliação e avaliação externa) são instrumentos importantes para uma gestão de
qualidade. A representatividade dos órgãos gestores e colegiados e a participação de toda a comunidade
acadêmica neste processo regulamentam o mandato dos membros que compõem os órgão colegiados. Isso foi
possível verificar através de análise documental, tais como, Regulamento do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão – CONSEPE e Conselho Editorial, Regulamento da Comissão Própria de Avaliação - CPA, Regulamento
do Conselho Técnico-Pedagógico, Colegiado de Cursos e Núcleo Docente Estruturante - NDE e Colegiado
Discentes. Os processos de gestão regulamentam o mandato dos membros que compõem os órgãos colegiados,
registrados por meio de atas, Projeto Pedagógicos de Cursos - PPCs. Outras comissões com garantia da
participação com representantes da comunidade acadêmica: Núcleo de Sinalização e Infraestrutura, Comissão de
Ética e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes- CIPA. Na visita in loco, por meio de entrevistas e reuniões
com a comunidade interna, foi constatado a não apropriação.
5.6. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático. Exclusivo para IES que visa a
ofertar ou oferta cursos com disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade a distância, conforme
Portaria n°1.134 de 10/10/2016.

5

Justificativa para conceito 5:Para a concepção e produção dos materiais didáticos a IES conta com o Centro
SENAI de Educação a Distância – CSEAD. O CSEAD é o departamento responsável pelas ações em educação a
distância do SENAI-SP e do SESI-SP, abarcando todos os níveis de ensino, sejam eles, cursos técnicos,
graduação, pós-graduação ou voltados para o mercado corporativo. Possui regulamentação própria, e equipe
multidisciplinar composta por profissionais da educação, designers instrucionais, webdesigners, produtores de
audiovisuais, ilustradores e diagramadores. O processo de produção está pautado no Modelo ADDIE de Design
Instrucional, dividido nas seguintes etapas: Análise, Desenho (Planejamento), Desenvolvimento, Implementação
e Avaliação. Esse processo é utilizado tanto na produção quando na atualização dos recursos didáticos. A
acessibilidade digital e usabilidade são garantidas nas webpages desenvolvidas pela equipe de programadores e
pela e uso de softwares de softwares leitores de tela, como o NVDA e legendas nos vídeos. A equipe também
desenvolve objetos de aprendizagem que utilizam realidade aumentada integrados as apostilas e livros didáticos.
Além disso na visita in loco foi apresentado um ambiente gamificado de imersão com óculos 3D utilizando
realidade aumentada em um simulador de normas regulamentadoras para espaços confinados. Além disso a
setor possui profissionais responsáveis pelo atendimento das dúvidas técnicas dos estudantes e de
monitoramento e elaboração de relatórios de acompanhamento. Havendo ainda, editais próprios de convocação
do corpo docente para atuação como professores conteudistas com remuneração diferenciada.
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Dimensão 1: Análise preliminar
5.7. Sustentabilidade financeira: relação com o desenvolvimento institucional.

5

Justificativa para conceito 5:A IES possui um planejamento de ações no PDI integrados com o planejamento
financeiro da entidade mantenedora - SENAI São Paulo. A metodologia do orçamento é base zero e o mesmo é
realizado de forma participativa, envolvendo todos os gestores da IES, no mês de agosto do ano vigente com
previsão para o ano subsequente. Além das receitas advindas das mensalidades existem outras fontes
captadoras, como por exemplo, os laboratórios de prestação serviços para a indústrias têxteis e o Centro de
Design que presta serviços no desenvolvimento de coleções e estampas de confecções para empresas externas.
As metas e ações puderam ser observadas por evidências analíticas e documentais, tais como, o plano de
produção e o planejamento do orçamento, percentual de investimento na compra de livros, entre outras. O
acompanhamento dos orçamentos é mensal e sistematizado, incluindo um calendário de ratificação com
indicadores definidos em conjunto com a entidade mantenedora e acompanhados pela gestão da IES.
5.8. Sustentabilidade financeira: participação da comunidade interna.

5

Justificativa para conceito 5:Destaca no PDI da IES (p. 140-143) a previsão de gestões colegiadas na
construção do orçamento, assim como houve, evidências documentais e testemunhais de ações de mudança
orçamentária que levaram em considerações orientações advindas dos relatórios de autoavaliação da CPA. Como
por exemplo, a criação do Ateliê, espaço utilizado pelos estudantes do curso superior para práticas, e o projeto
UP LaB - Laboratório de Inovação e Incubadora de startups apresentado pela IES. Os investimentos relativos ao
pessoal (docente e administrativo), também previstos anualmente, são registrados no Plano de Desenvolvimento
de Pessoal e enviados à mantenedora para aprovação. Cabe ressaltar, a participação da equipe gestora em
capacitações para gestão dos recursos, via Diretoria de RH ou diretoria técnica, tais como: Controle e
Compliance nos serviços sociais autônomos(Universidade da Indústria) e Canvas, Pitch e Propriedade
Industrial(SENAI São Caetano). A comunidade acadêmica tem participação na orientação do orçamento,
propondo ações e procedimentos conforme orçamento encaminhado para a mantenedora do SENAI - SP, com a
possibilidade de ratificações sugerindo redirecionamentos de investimentos.

Dimensão 6: EIXO 5 - INFRAESTRUTURA
6.1. Instalações administrativas.

4,29
4

Justificativa para conceito 4:Em relato dos TAEs em reunião com a comissão, registrou-se evidências de que
os setores possuem instalações administrativas que atendem às suas demandas institucionais. Na visita in loco,
em reunião inaugural com a Direção, o representante da mantenedora explicou que a IES institucionalizou a
microfilmagem da documentação acadêmica para efeitos de melhoria do gerenciamento, guar e manutenção de
toda a documentação acadêmica. Vale ressaltar que, em visita in loco a infraestrutura, todos os espaços
oferecem acessibilidade, possuem normas de segurança (com mapas de riscos) com atuação da CIPA e Brigada
de Incêndio, com avaliação periódica dos espaços e o gerenciamento da manutenção patrimonial, com normas
consolidadas e institucionalizadas. No entanto, em visita in loco as instalações físicas, as instalações
administrativas não possuem nenhum recurso tecnológico diferenciado.
6.2. Salas de aula.

4

Justificativa para conceito 4:Em visita in loco da comissão evidenciou-se que o Ensino de Graduação faz uso
de três salas de aulas, sendo duas (202 e 204) com 40 mesas e cadeiras cada, com projetor multimídia, tela de
projeção, quadro branco, mesa, cadeira e computador para o professor. Além disso, outra sala de aula para uso
exclusivo do Projeto Integrado (Sala 206) que possui 9 mesas com 4 cadeiras cada e 7 computadores, projetor
multimídia, tela de projeção e quadro branco. Vale ressaltar que, em visita in loco a infraestrutura, todos os
espaços oferecem acessibilidade, possuem normas de segurança (com mapas de riscos) com atuação da CIPA e
Brigada de Incêndio, com avaliação periódica dos espaços e o gerenciamento da manutenção patrimonial, com
normas consolidadas e institucionalizadas. As salas de aula apresentavam “Ficha de Manutenção
Corretiva/Preventiva - Ambiente Ensino” fixada na parede. No entanto, em visita in loco as instalações físicas, a
comissão de avaliação evidenciou que as salas de aula não possuem nenhum recurso tecnológico diferenciado.
6.3. Auditório(s).

4

Justificativa para conceito 4:O auditório de 614,94 m² (capacidade de 358 lugares) apresentado pela IES,
mostrou-se em conformidade aos quesitos de adequação, conforto, isolamento e qualidade acústica. Constatou
na visita in loco, cabine de som, cabine para tradução simultânea, duas coxias, sanitário para ocupantes da
mesa, sala de apoio/café e palco. Destaca-se os seguintes equipamentos: 05 telas elétricas tensionada 100", 01
registrador de ponto, 01 notebook, 15 poltronas individual para auditório cor preta, 05 projetor multimídia
optoma, 01 switch 1,2, acesso unidade HP, 01 microcomputador para projeção 3D, 01 emissor infravermelho
para óculos 3D, 01 bebedouro, 05 mesas de informática, 01 carrinho para kit de projeção 3D, 10 cadeiras fixa
couvin florense 573, 01 sintonizador am/fm, 02 telas para projeção, 01 aparelho de DVD, 01 mesa para
auditório, 02 púlpitos, 01 processador de áudio e vídeo digital, 01 sistema de chaveamento para vídeo, 02
sistemas de microfone sem fio receptor, 03 amplificadores de potências, 01 mesa de som, 01 mesa de som com
12 entradas, 16 caixas acústicas trapezoidal, 02 caixas monitor amplificador duas vias, 15 cadeiras giratórias
com braços cor cinza, 03 sistemas de microfone sem fio com receptor, 04 mesas para auditório,06 sistemas de
microfone sem fio, 02 microcomputadores, 02 monitores para microcomputadores, 03 sistemas de microfone
sem fio shure, 04 amplificadores potência, 08 caixas acústicas trapezoidal 100w, 04 sistemas sem fio microfone
lapela/staner, 02 televisões de LCD 52" para projeção simultânea e 01 terminal interativo para apresentação.
Contudo, não há comprovação documental e nem através de informações relatadas nas reuniões e visitas às
instalações relatos e confirmação in loco de equipamentos para videoconferências.
6.4. Salas de professores.

Considerar as salas de professores e/ou de tutores.

4
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Dimensão 1: Análise preliminar
Justificativa para conceito 4:A IES fornece ao corpo docente uma sala de professores localizada no 1º andar
do Bloco A. A sala dos professores é composta por: 6 conjuntos de computador, mesa e cadeira; 1 impressora, 3
scanners, 1 geladeira, 1 mesa para 6 lugares, 1 mesa de apoio, 2 assentos com dois lugares cada. Além disso,
armários com 54 escaninhos ao todo, e um outro armário menor com mais 8 escaninhos, ambos com chaves
para guarda dos pertences pessoais de cada docente. Além da sala dos professores, os docentes do Ensino
Superior possuem uma sala compartilhada com a CPA e CONSEPE, os quais possuem gabinetes individuais para
o desenvolvimento de suas atividades acadêmico-administrativas e atendimento aos discentes. Esta sala fica
localizada no Bloco C no 2º andar e possui 12 conjuntos de computadores, mesas e cadeira giratórias. Vale
ressaltar que, em visita in loco a infraestrutura, todos os espaços oferecem acessibilidade, possuem normas de
segurança (com mapas de riscos) com atuação da CIPA e Brigada de Incêndio, com avaliação periódica dos
espaços e o gerenciamento da manutenção patrimonial, com normas consolidadas e institucionalizadas. As salas
de aula apresentavam “Ficha de Manutenção Corretiva/Preventiva - Ambiente Ensino” fixada na parede. Vale
ressaltar que a comissão de avaliação não evidenciou a existência de recursos tecnológicos diferenciados na sala
dos professores.
6.5. Espaços para atendimento aos discentes.

4

Justificativa para conceito 4:O principal espaço de atendimento aos discentes é um espaço compartilhado
com a CPA/CONSEPE e os gabinetes individuais de docentes em um espaço que compreende 90m². O espaço
oferece 12 gabinetes com computadores pessoais, mesa de escritório e cadeiras giratórias; mesa de reuniões
com 9 lugares; TV LCD 40’; climatizada com 2 ar-condicionados; armários para arquivamento dos documentos
da CPA, CONSEPE, NDE e colegiados dos cursos. Ademais, a comissão atestou os seguintes espaços de
atendimento aos discentes: Secretaria Acadêmica, Contabilidade (Tesouraria), Serviço de Orientação
Educacional, Analista de Qualidade de Vida, Assistente de Apoio Educacional, Coordenadoria de Estágio, Sala da
Coordenação, CONSEPE/CPA/NDE/Gabinetes de Professores, Sala dos Professores e Diretoria. Vale ressaltar que,
em visita in loco a infraestrutura, todos os espaços oferecem acessibilidade, possuem normas de segurança (com
mapas de riscos) com atuação da CIPA e Brigada de Incêndio, com avaliação periódica dos espaços e o
gerenciamento da manutenção patrimonial, com normas consolidadas e institucionalizadas. Entretanto, em visita
in loco, a comissão avaliou que a IES apresenta poucos espaços e formas limitadas de atendimentos aos
discentes.
6.6. Espaços de convivência e de alimentação.

4

Justificativa para conceito 4:Segundo relato dos discentes em reunião in loco, os espaços de convivência são
agradáveis e propiciam a socialização da comunidade acadêmica atendendo às demandas da IES. A Faculdade
Antoine Skaf disponibiliza um amplo espaço de convivência com estabelecimentos de alimentação desde lanches
até almoços. O atendimento destes espaços é de segunda a sexta-feira das 6h30min até 20h30min, e aos
sábados das 7h às 12h, a praça de alimentação/refeitório opera também aos sábados a tarde. O espaço da praça
de alimentação (Cantinas) oferece diversos produtos a um preço compatível e adequado com a média de preço
do mercado. O espaço de alimentação conta-se com 2 bebedouros; 20 conjuntos de mesas para refeitório com 4
cadeiras; 27 mesas para refeitório; 8 cadeiras para refeitório; 2 televisões de LCD 42" e 8 aparelhos de
microondas, para aqueles que desejarem aquecer alimentos. A empresa que presta o serviço terceirizado de
alimentação é selecionada via edital público de ampla concorrência. No que diz respeito aos espaços de
convivência, no Prédio C, a IES dispõe com duas mesas/tabuleiro para jogos de xadrez. Ainda, há um espaço de
lazer defronte a Biblioteca, com mesas de pebolim. Além disso, a IES possui lounges junto aos corredores, que
contam com bancos onde os alunos se reúnem. Também ao longo do jardim interno, estão dispostas mesas,
cadeiras e gazebos, para socialização da comunidade acadêmica. Apesar da existência dos espaços de
convivência e da praça de alimentação, a comissão não evidenciou a existência de outros espaços que pudessem
oferecer serviços variados e adequados que não fossem serviços alimentícios.
6.7. Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física.

5
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Justificativa para conceito 5:A Faculdade SENAI Antoine Skaf, em sua unidades possuem 17 laboratórios
preparados para as práticas didáticas. Do ponto de vista dos laboratórios, ambientes e cenários para práticas
didáticas específicas da área têxtil e vestuário, a IES dispõe de 16 espaços, sendo eles: Laboratório de Costura
Laboratório de Malharia Laboratório de Tecelagem Laboratório de Beneficiamento Têxtil Estamparia a Laser
Laboratório de Acabamento (Estamparia) Laboratório de Ensaio Têxteis - Físico Laboratório Químico de
Qualidade Laboratório de Química Aplicada Laboratório de Fibra Têxteis Estamparia Digital Laboratório de Corte
Simulador Indústria 4.0 Laboratório de CAD Laboratório CAM Laboratório de Modelagem e Moulage Materioteca
(201/203/205) Ateliê - Laboratório de Experimentação O Laboratório CAD com área de 54,00 m². Sistema
Operacional Windows NT - Software para CAM em vestuário AUDACES. Possui 20 microcomputadores com
processador Celeron 300 MHZ - HD 2.1 Gb - placa de rede 10/100 - 64 Mb de memória RAM - monitor de 14" CD ROM 48x; 02 monitores LED 21,5 " LG; 20 cadeiras giratórias com braços; 02 mesas em "L"; 02 gaveteiro ;
12 mesas para informática, 04 armários baixo; 03 impressoras multifuncional; 01 Scanner A4 de alta resolução;
01 mesa para preparação; 01 mesa para o professor; 01 ploter AUDACES; 01 ploter padrão; 02 estantes
prateleiras. O Laboratório CAM com 180 m². Sistema Operacional Windows NT - Software para CAM em
vestuário AUDACES. Possui 01 máquina de corte de tecidos automatizada AUDACES; 01 enfestadeira automática
com mesa AUDACES; 03 ventiladores de parede 600mm; 01 balança eletrônica; 01 balança comercial 200 kg;
01 banco A2421; 01 carteira para sala de aula; 02 tesouras para tecido 12" mundial; 01 máquina de corte
industrial faca vertical; 01 máquina de corte automatizada AUDACES; 01 furador de tecidos. A IES possui 1
Laboratório de Informática com área de 98,30m² está equipado com a seguinte configuração: Sistema
Operacional Windows NT - Software para CAM em vestuário AUDACES. O laboratório possui 36
microcomputadores com processador Celeron 300 MHZ - HD 2.1 Gb - placa de rede 10/100 - 64 Mb de memória
RAM - monitor de 14" - CD ROM 48 x; 11 mesas de informática 1400 artico dc 1663 - tuleski; 36 monitores lcd
20"; 36 cadeiras giratórias s/braço; 01 projetor multimídia com suporte EPSON; 01 quadro branco; 01 tela de
projeção retrátil parede teto cineflex;01 switch 1.2 acesso unidades HP A5120-24 G; 01 ploter AUDACES; 01
gaveteiro. 02 armários baixo; 01 Scanner de mesa HP. O Laboratório de Informática possuem computadores
com software instalados para deficientes visuais. Os laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas
atendem às demandas da IES, com uma ampla quantidade de equipamentos e maquinários que representam
existência de recursos tecnológicos diferenciados, mesmo que em uma escala menor, o ambiente da indústria
têxtil e vestuário para a realização das práticas didático-pedagógicas. Em visita in loco, a comissão avaliou como
recursos tecnológicos inovadores e diferenciados a parceria com empresas do setor do vestuário, como exemplo,
a mesa do corte automática Audaces NeoCut com enfestadeira e o projeto de inovação do Laboratório da
Indústria 4.0. Em reunião com os discentes, os mesmos elogiaram a infraestrutura disponibilizada ao curso. Vale
ressaltar que, em visita in loco a infraestrutura, todos os espaços oferecem acessibilidade, possuem normas de
segurança (com mapas de riscos) com atuação da CIPA e Brigada de Incêndio, com avaliação periódica dos
espaços e o gerenciamento da manutenção patrimonial, com normas consolidadas e institucionalizadas.
6.8. Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA.

4

Justificativa para conceito 4:A CPA possui um espaço compartilhado com a CONSEPE e os gabinetes
individuais de docentes em um espaço que compreende 90m². O espaço oferece 12 gabinetes com
computadores pessoais, mesa de escritório e cadeiras giratórias; mesa de reuniões com 9 lugares; TV LCD 40’;
climatizada com 2 ar-condicionados; armários para arquivamento dos documentos da CPA, CONSEPE, NDE e
colegiados dos cursos. Entretanto, a comissão, em visita in loco, não evidenciou a existências de recursos ou
processos comprovadamente inovadores destinados à infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA.
6.9. Bibliotecas: infraestrutura.

4

Justificativa para conceito 4:De acordo com PDI (pág. 86) A Biblioteca Salomão Trezmielina da Faculdade
SENAI Antoine Skaf está instalada em uma área de 279,54m². Suas dependências comportam o acervo,
multimídia, recursos tecnológicos e 75 lugares para estudo, 36 para estudos em grupo, 16 para estudo
individual, 16 para estudo individual com uso de computador e uma Sala Multimídia para estudo em grupo que
suporta 7 lugares. A comunicação via Internet é feita por meio de linha dedicada que conecta a Faculdade ao
edifício sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI-SP, Departamento Regional de São Paulo,
onde se encontra um provedor de acesso à Internet para pesquisa de informações. Atualmente, a IES faz uso do
sistema SINF - Sistema de Informação de Formação Profissional Industrial desenvolvida e distribuída pelo
Departamento Nacional do SENAI. Utiliza-se a plataforma Lotus Notes para registrar e recuperar as informações
do acervo na Base de Dados SINF. A pesquisa na Base de Dados Bibliográfica SINF pode ser realizada por: título,
autor, assunto, editora, entidade e ano. Entretanto, a Mantenedora SENAI adquiriu um novo sistema de gestão
da biblioteca, o Sistema Pergamum. Conforme “Comunicado REIB 004/2018 - Alinhamento do Sistema
Pergamum”, enviado por e-mail na data de 09/10/2018, o projeto de implantação do sistema encontra-se em
fase de catalogação do acervo bibliográfico. De acordo com o cronograma de implantação, a expectativa é que o
sistema entre em produção, para uso da comunidade acadêmica, ainda no 1º semestre de 2019. Conforme
relatado no PDI (pág. 87) e validado em visita in loco, a Biblioteca conta com 17 computadores, todos
disponíveis para uso da comunidade acadêmica. Além disso, estão disponíveis, 10 pontos de conexão elétrica
para aqueles que preferem usar seus aparelhos móveis ou computadores portáteis. Para os funcionários do setor
há 4 máquinas, todas com acesso às rotinas de empréstimos e afins, como também a práxis administrativa. O
acervo está adequado e atende às necessidades institucionais para a área do vestuário sendo composto por
livros, periódicos, normas técnicas e recursos audiovisuais, quantificados a seguir: Livros 7.771; Periódicos 78;
Normas Técnicas 542; Jornais 03; CDs 325; Fitas de Vídeo 615; DVDs 284. De acordo com o Regulamento da
biblioteca e o PDI (pág. 86), seu horário de atendimento funciona: segunda-feira das 8h às 20h50min, terçafeira das 7h10min às 22h15min, de quarta-feira a quinta-feira das 7h30min às 22h15min, sexta-feira das
7h30min às 20h50min, e aos sábados das 8h10min às 12h e 13h às 17h. A biblioteca ainda oferece a assinatura
de bases digitais Use Fachion (3 acessos simultâneos) e Textile (2 acessos simultâneos), entretanto, estas bases
contam com acesso simultâneo limitado e restrito ao ambiente da biblioteca, sem acesso remoto dos alunos.
Vale destacar que a biblioteca oferece recursos de acessibilidade por conta do aplicativo NVDA que converte um
texto em discurso sintetizado permitindo ao usuário com deficiência visual ouvir o conteúdo do acervo digital. A
biblioteca também oferece obras e, braile, fonte ampliada e audiobooks. Do ponto de vista dos recursos
comprovadamente inovadores, a comissão de avaliação não foram identificadas evidencias in loco.
6.10. Bibliotecas: plano de atualização do acervo.

4
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Justificativa para conceito 4:De acordo com o PDI (pág. 103) “A política de atualização do acervo da
Biblioteca é realizada com base em dois critérios, sendo: primeiro a atualização necessária dos livros já
existentes no acervo, ou seja, aquisição de novas edições dos livros que compõem as bibliografias básicas e
complementares que atendem as unidades curriculares de todos os cursos. Segundo ponto é a pesquisa de
novos livros na área que foram lançados no ano corrente, ou anterior. Tal política de atualização e aplicação dos
critérios é realizada pela Comissão de Compras, dirigida juntamente pelos grupos a seguir: Coordenação
Técnica, Gestores da Biblioteca e NDE- Núcleo Docente Estruturante, órgão responsável pelas indicações para o
Curso Superior.” O PDI (pág. 103-106) apresenta uma projeção de proposta de atualização e crescimento para
os próximos 4 anos, 2018-2021, sendo importante salientar que como toda proposta pode haver alterações, no
ano de sua aplicação, respeitando a necessidade atual da unidade de informação. Sumarizando, anualmente a
IES pretende investir o seguinte montante na atualização do seu acervo bibliográfico: 2018 - 62 livros - R$
4.568,66; 2019 - 12 livros - R$ 1.544,66; 2020 - 18 livros - R$ 1.848,60; 2021 - 18 livros - R$ 1.635,22.
Conforme o PDI (pág. 106-112) “atendendo a política de formação e desenvolvimento do acervo bibliográfico,
que tem por objetivo atender as bibliografias, básicas e complementares de acordo com as indicações da
Comissão de Compras, formada pela junção da Coordenação Técnica, a equipe de Gestores da Biblioteca e o
NDE – Núcleo Docente Estruturante, o qual é responsável pelas aquisições do Curso Superior. A Comissão de
Compras possui um planejamento para aquisição pensando no próximo quadriênio, 2018-2021, no entanto toda
e qualquer indicação aqui apresentada é passível de mudança, conforme as necessidades atuais no momento da
aquisição.” Resumindo, anualmente a IES pretende investir o seguinte montante na expansão do seu acervo
bibliográfico: 2018 - 80 livros - R$ 5.296,91; 2019 - 34 livros - R$ 3.261,60; 2020 - 32 livros - R$ 3.476,26;
2021 - 54 livros - R$ 3.195,20. Em reunião in loco com os discentes, houve o relato de alunos que indicaram à
bibliotecária da IES a sugestão de aquisição de acervo bibliográfico que foi prontamente atendido. Por fim, a
comissão não evidenciou a existência de nenhum dispositivo inovador na atualização/aquisição do acervo
bibliográfico.
6.11. Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente.

5

Justificativa para conceito 5:Aos alunos da Faculdade é disponibilizado um laboratório de informática, com 40
lugares, com todos os recursos necessários para o desenvolvimento das atividades inerentes ao Curso Superior e
aos Cursos de Pós-Graduação, totalizando um ambiente com 196,60m². Este laboratório (409) possui os
seguintes equipamentos: 3 projetores multimídias; 4 ar-condicionadores; Sistema Operacional Windows 7 –
Softwares para CAM em Vestuário “Audaces/Lectra”; 41 Microcomputador com processador de 4 núcleos 3,2
GHZ – HD 8 Gb – placa de rede 10/100 - 500 Gb de memória RAM – monitor de 23” – DVD-RW.; 21 Mesa
informática 1400 X 800 X 735 – Barros; 41 Monitor WIDESCREEN 23”; 41 Cadeiras giratórias s/ braço; 02
Projetor multimídia com suporte EPSON; 02 Quadro branco; 03 Tela de projeção retrátil parede- teto cineflex;
01 Switch 1.2 acesso unidades HP A5120-24G; 02 Ploter Audaces; 01 Gaveteiro; 02 Armários baixo; 02 Scanner
de mesa HP. Em relação às normas de segurança/acesso a internet - todos os acessos são supervisionados e
controlados pelo firewall (perfil de acesso) definido pela área responsável na administração central. Os alunos do
Ensino Superior possuem um perfil diferenciado para aumentar possibilidades de pesquisas. A atualização de
software/suporte é realizado abertura de chamado (HelpDesk) e a instalação é realizada pelo técnico da unidade
(ambiente educacional). Em visita in loco, a comissão avaliou como recursos de informática comprovadamente
inovadores a parceria com empresas do setor do vestuário, em que uma mesa digitalizadora por meio de
máquina fotográfica (Audaces XT).
6.12. Instalações sanitárias.

5

Justificativa para conceito 5:A IES possui instalações sanitárias em todos os pavimentos de seus 2 predios
(Bloco A e Bloco C), totalizando 48 instalações sanitárias na Unidade, sendo: Bloca A - 9 sanitários masculinos,
10 sanitários femininos, 9 sanitários para deficientes, e 1 sanitário familiar com fraldários; Bloco C - 7 sanitários
masculinos, 7 sanitários femininos, 5 sanitários para deficientes. Todos os banheiros oferecem acessibilidade e
amplo espaço físico adequado às atividades, com boas condições de limpeza e segurança. Neste quesito, vale
ressaltar que o SENAI-SP possui contratos por meio de licitação pública para os serviços de limpeza e segurança.
A limpeza dos ambientes é realizada de forma intermitente ao longo do dia pela equipe responsável. O Setor
Manutenção é responsável pela avaliação dos espaços bem como o gerenciamento da manutenção patrimonial. A
CIPA é atuante na IES com normas consolidadas e institucionalizadas do mapeamento de riscos e segurança do
patrimônio.
6.13. Infraestrutura tecnológica. Exclusivo para IES que preveem em seu PDI a adoção de metodologia
baseada em recursos da Internet.

5
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Dimensão 1: Análise preliminar
Justificativa para conceito 5:A IES possui em sua unidade 2 canais de dados (VLans), em que uma trafega
dados corporativos/administrativo e a outra somente trafega dados educacionais/acadêmicos. Atualmente, o
setor GSTI (Gerência Sênior de Tecnologia da Informação) da IES renovou e ampliou seu contato de links de
Internet com uma empresa de telefonia. Trata-se da instalação de 2 canais de dados para cada Unidade, sendo
um do tipo MPLS (tecnologia já utilizada atualmente – mas com velocidade ampliada) e outro do tipo IP Internet
(de alta velocidade para atender exclusivamente os acessos à Internet). Será instalado também um
equipamento denominado Firewall para cada Unidade para suportar esse canal do tipo IP Internet, destinado a
prover os recursos de segurança dos ambientes. O certame vencido pela empresa de telefonia já iniciou a
implantação do projeto sendo contratado 310 Mbps de velocidade total, sendo MPLS 60 Mbps e IP Internet 250
Mbps, Firewall 2 Gbps. O servidor educacional possui acesso restrito por meio de login e senha onde ficam
armazenados trabalhos. O servidor possui redundância (outro servidor), pois se em caso de falha na operação do
servidor principal, o outro entra em operação garantindo assim o funcionamento dos serviços 24x7. Em relação a
estabilidade da energia elétrica, a IES possui banco de capacitores da cabine primária com o objetivo de
mantermos a estabilidade da energia elétrica na rede. A IES dispõe em sua infraestrutura tecnológica 1
Nobreaks 3KVA 127V SENOIDAL com capacidade de autonomia de 30 minutos em caso de indisponibilidade da
energia elétrica. Além disso, ela conta com 1 gerador com autonomia de até 3h. Esse são recursos para manter
alguns serviços essenciais em funcionamento. A rede lógica da unidade é certificada por empresa especializada.
Quanto aos serviços essenciais de TI, as principais soluções e aplicações usadas pela comunidade acadêmica
estão implantadas em quatro ambientes computacionais: Nuvem Data Center Azure-BR Sistema do Ambiente
Virtual de Aprendizagem - Moodle Nuvem Data Center Equinix Sistema de Gestão da Biblioteca - Pergamum
Portal Educacional Data Center Paulista SGSET Data Center Faculdade “Antoine Skaf” Intranet da Faculdade Para
os ambientes em Nuvem (Cloud) a IES possui um contrato de prestação de serviços especializados de
hospedagem de aplicações Web em Data Center, conforme estabelecido nos termos do Memorial Descritivo do
Edital do Pregão Presencial nº 229/2014 (Anexo B), datada em 25/07/2014 em contrato firmado pelo prazo de
36 (trinta e seis) meses com início em 14/11/2014 e término em 16/11/2017, o qual foi prorrogado por um
período de mais 24 meses por intermédio de Termo Aditivo. Em análise documental, a IES possui uma Política de
Segurança da Informação (PSI) elaborada pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) da Mantenedora
SENAI-SP. A política tem por objetivo (pág.5) “Estabelecer as diretrizes, normas e procedimentos para a adoção
de mecanismos relacionados à segurança da informação do SESI-SP e SENAI-SP, prezando pela sua
confidencialidade, integridade e disponibilidade.” Assim, todos os acessos aos recursos de TICs são realizados
por intermédio de login e senha, tanto para docentes e TAEs como para discentes. Além disso, entre as normas
que regem o PSI, destacam-se: Norma para Acesso e Uso da Internet, Norma para Acesso Externo Seguro
(VPN), Norma para Atualização de Patch de Segurança, Norma para Auditoria de TI, Norma para Classificação da
Informação, Norma para Controle de Acesso Físico no Data Center, Norma para Controle de Acesso Lógico,
Norma para Cópias de Segurança e Restauração, Norma para Correio Eletrônico Corporativo, Norma para
Descarte de Mídias, Norma para Desenvolvimento de Sistemas de Informação, Norma para Gerenciamento de
Contas Administrativas, Norma para Homologação de Software, Norma para Proteção Contra Códigos Maliciosos,
Norma para Rede de Comunicação de Dados, Norma para Servidores de Rede, Norma para Uso de Dispositivos
Móveis, Norma para Uso de Redes Sociais. No que diz respeito ao Plano de Contingência, todos acessos e
armazenamento de documentos são realizados em servidores. Quando há algum problema na rede (interna ou
externo) os acessos são feitos localmente, arquivos salvos em pastas locais para posterior serem migradas aos
servidores remotos. Os acessos na rede educacional somente na escola, nas plataformas "Portal Educacional" "Email Educacional" e "EaD", 24h/dia.
6.14. Infraestrutura de execução e suporte. Exclusivo para IES que preveem em seu PDI a adoção de
metodologia baseada em recursos da Internet.

5

Justificativa para conceito 5:Em análise documental e em reunião com o responsável pelo coordenador de
atividades técnicas foi evidenciado que a IES possui um contrato de atendimento e suporte técnico aos usuários
de recursos de TI (HelpDesk) do SENAI-SP prestado por uma empresa especializada vencedora do certame do
Edital do Pregão Eletrônico 333/2017, cujo contrato assinado em 12/03/2018 com vigência de 24 meses com
início em 12/02/2018. “Entre os principais grupos de serviços atendidos neste contrato compreendem:
equipamentos e periféricos, softwares e aplicativos em geral, correio eletrônico, backup de dados, antivírus,
sistemas corporativos, infraestrutura de telefonia fixa e móvel, redes de comunicação e acesso à Internet,
serviços de videoconferência e segurança da informação, bem como quaisquer incidentes ou solicitações
relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação.” A IES mantém contrato vigente, via Edital do Pregão
Eletrônico 309/2017, com empresas de serviços técnicos especializados continuados em TIC para monitoramento
e suporte operacional em ambientes dos datacenters do SENAI-SP, contrata em 15/12/2017 com vigência de 24
(vinte e quatro) meses com início em 15/02/2018. No que diz respeito ao Plano de Contingência, todos acessos
e armazenamento de documentos são realizados em servidores. Quando há algum problema na rede (interna ou
externo) os acessos são feitos localmente, arquivos salvos em pastas locais para posterior serem migradas aos
servidores remotos. Os acessos na rede educacional somente na escola, nas plataformas "Portal Educacional" "Email Educacional" e "EaD", 24h/dia. Em relação aos mecanismos de redundância, a IES possui 2 servidores
educacionais. Já o plano de expansão da infraestrutura tecnológica, o GSTI (Gerência Sênior de Tecnologia da
Informação) costuma verificar a necessidade de expansão da rede ou ambientes de informática, em que são
realizados estudos e se necessário encaminhado solicitação à administração central, pois a Faculdade SENAI
Antoine Skaf não possui autonomia para adquirir bens patrimoniais. Em relação ao AVA Moodle (EDUCAÇÃO A
DIST NCIA NO SENAI-SP, pág. 13-14), “o qual utiliza tecnologias de nuvem alocadas no Datacenter Azure da
Microsoft que atende aos mais rigorosos requisitos de redundância da infraestrutura e de segurança da
informação – CID (capacidade, integridade e disponibilidade). O serviço de suporte é 24 X 7 X 365 dias. Além da
Gerência Sênior de Tecnologia da Informação (GSTI), o SENAI-SP tem contratos com empresas terceirizadas,
escolhidas por edital, que prestam serviços e garantem atualizações constantes de versão de softwares, acesso
ininterrupto ao AVA, bem como escalabilidade dos recursos necessários, conforme demanda, como banda de
acesso, espaço em disco e capacidade de processamento.”
6.15. Plano de expansão e atualização de equipamentos.

3
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Dimensão 1: Análise preliminar
Justificativa para conceito 3:Já o plano de expansão da infraestrutura tecnológica, o GSTI (Gerência Sênior
de Tecnologia da Informação) costuma verificar a necessidade de expansão da rede ou ambientes de
informática, em que são realizados estudos e se necessário encaminhado solicitação à administração central,
Mantenedora SENAI, pois a Faculdade SENAI Antoine Skaf não possui autonomia para adquirir bens
patrimoniais. Recentemente, na IES foram criados ambientes adequados à execução de projetos em salas de
aulas, como a instalação de microcomputadores em salas de tecnologia, criação de ateliê para prática e
execução de atividades relacionadas à prática de desenvolvimento no processo de fabricação do vestuário. Em
visita in loco, a comissão evidenciou a expansão e atualização de recursos de informática, sendo esta uma
prática constante, visto que recentemente a IES adquiriu 88 novos computadores e 14 novos projetores para os
ambientes de ensino. No que diz repeito ao CSEAD, o plano de expansão e atualização de hardware e software
do CSEAD é gerido pela Departamento de Tecnologia e Informação (DTI) - equipe de tecnologia do SENAI-SP
que está alocada na sede da Mantenedora SENAI, sendo realizadas conforme suas metas e o surgimento de
demandas. No entanto, a comissão de avaliação não evidenciou mecanismos de acompanhamento baseado em
metas objetivas e mensuráveis, por meio de indicadores de desempenho alinhados com o plano de expansão do
PDI.
6.16. Recursos de tecnologias de informação e comunicação.

4

Justificativa para conceito 4:A Faculdade SENAI “Antoine Skaf” dispõe de diversos os recursos de tecnologias
de informação e comunicação (TICs) utilizados em suas ações acadêmico-administrativas que asseguram a
execução do PDI. Entre as soluções TICs adquiridas pela IES, destaca-se: Sistema de Gestão de Serviços
Educacionais e Tecnológicos (SGSET): matrícula, ingresso, diploma, etc; Sistema Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) Moodle; Sistema de Gestão da Biblioteca SINF, sendo este, atualmente, sendo substituído
com a implantação do Sistema Pergamum; System Maker (SMK) para gerenciamento e controle de manutenções
do patrimônio, inventário, contabilidade, conciliação bancária. Portal Educacional é a interface de acesso dos
docentes e discentes para os serviços acadêmicos do SGSET, tais como: diário eletrônico, notas, frequência,
plano de ensino; Contas a Receber: geração de parcela, venda de livros, prestação de serviços. PortalRH é a
solução corporativa para controle de acesso, ponto eletrônico e gerenciamento de RH; SysOrg é o sistema para
previsão orçamentária. Estas soluções corporativas são desenvolvidas pelo departamento de sistemas DTI
(Diretoria de Tecnologia da Informação) da própria IES. Além destes, pode-se ainda citar outras soluções TICs
que visam garantir a comunicação e permitem a interatividade de toda a comunidade acadêmica: Site
Institucional; e-mails Institucionais; redes sociais (Facebook/Twitter/Instagram/Youtube/Flickr/SlideShare);
Acesso Wi-Fi em 90% da IES (41 Wireless Access Points), sem cobertura apenas nos andares que possuem os
laboratórios de informática; Canais de comunicação via WhatsApp. Para reuniões remotas a IES dispõe do
software Skype com licença corporativa. Esses recursos TICs passam por constante avaliação da Instituição por
intermédio da Avaliações Institucionais realizadas pela CPA, de modo a atender satisfatoriamente o processo de
ensino e aprendizagem, acessibilidade comunicacional e permitir interatividade entre os todos os segmentos da
comunidade interna. Vale ressaltar que a comissão evidenciou que os recursos de tecnologias de informação e
comunicação não apresentam soluções tecnológicas comprovadamente inovadoras.
6.17. Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. Exclusivo para IES que visa a ofertar ou oferta cursos
com disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade a distância, conforme Portaria n°1.134 de
10/10/2016.

5

Justificativa para conceito 5:O Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES é o Moodle e foi customizado
internamente pela equipe de Educação a Distância da mantenedora SENAI-SP. “O AVA é totalmente integrado
com o Sistema de Gestão de Serviços Educacionais e Tecnológicos (SGSET) no qual são registradas todas as
informações acadêmicas dos alunos, desde a sua inscrição no processo seletivo até a emissão do certificado. O
SGSET, por sua vez, integra-se ao sistema financeiro próprio do SENAI-SP denominado ‘Contas a Receber’, que
se comunica com o sistema bancário proporcionando a confiabilidade das informações financeiras dos alunos,
bem como a utilização dos recursos atuais de pagamento. Todos os controles de processos pedagógicos,
acadêmicos e financeiros são informatizados e integrados e contam com segurança dos dados. Diante deste
cenário o SENAI-SP, entidade mantenedora, garante que a IES tenha plena capacidade para suportar os serviços
de oferta em EAD” (EDUCAÇÃO A DIST NCIA NO SENAI-SP, pág.14). Possibilita a interatividade entre a
comunidade acadêmica e o desenvolvimento de soluções próprias planejadas para as necessidades acadêmicas e
instrucionais. A interação entre professores, estudantes e tutores é garantida pelos fóruns de comunicação
disponibilizados no AVA. Além disso, há práticas que indicam a melhoria dos processos e uso de recursos
inovadores incluindo elementos de gamificação para acompanhar o processo de aprendizagem, a integração da
avaliação com o sistema acadêmico, materiais da aula, espaço de interação, videoaulas, desafio, roteiro da
semana, barra de progresso do percentual de conclusão das atividades, apresentação, materiais, estudos
independentes.

Dimensão 7: Considerações finais.
7.1. Informar o nome dos membros da comissão de avaliadores.
Maicon Bernardino da Silveira
Silviane Lawall Soares
Paulo Cesar Mendes Villis
7.2. Informar o número do processo e da avaliação.
Processo: 144432
Avaliação: 201718794
7.3. Informar o nome da IES e o endereço (fazer o devido relato em caso de divergência).
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Dimensão 1: Análise preliminar
Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf
Rua Correia de Andrade, no 232, Brás, São Paulo /SP.
O endereço que consta no formulário de recredenciamento do INEP é Rua Anhaia, nº 1.321, Bom Retiro, São Paulo/SP.,
porém a IES apresentou na visita in loco a Portaria nº 551, DE 28 DE JULHO DE 2015 onde consta o texto abaixo e a
publicação no Diário Oficial da União a alteração de endereço para Rua Correia de Andrade, no 232, Brás, São Paulo /SP.
A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista o
Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e suas alterações, a Resolução nº 6, de 8 de julho de 2011, da Câmara de
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, bem como o artigo 61, III, da Portaria Normativa nº 40, de 12 de
dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, e os artigos 5º, 6º e 7º da Instrução Normativa nº 2, de
14 de janeiro de 2013, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, resolve: Art. 1º Ficam
provisoriamente aditados, exclusivamente no que tange ao endereço de funcionamento, os atos autorizativos referentes
aos cursos superiores ministrados pelas Instituições de Educação Superior constantes da tabela do Anexo desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
7.4. Informar o ato autorizativo.
Recredenciamento
7.5. Informar o nome do curso, o grau, a modalidade e o número de vagas pretendidas.
Não se aplica pois trata-se de avaliação da Instituição de Ensino Superior (Recredenciamento), e não de curso específico.
7.6. Explicitar os documentos utilizados como base para avaliação (PDI e sua vigência; PPC; Projeto de
Autoavaliação e demais relatórios da IES).
1 Portarias
2 Editais, Pareceres, Despachos
3 Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI-SP
4 RH - Administração de Pessoal
5 Supervisão de Benefícios
6 Supervisão de Remuneração
7 Plano de Carreira
8 Supervisão de Seleção e Treinamento
9 Política de Promoção e Enquadramento/Evolução Salarial
10 Relatório de Docentes
11 Política de Melhoria de Ensino, Monitoria, Extensão Universitária e Iniciação Científica
12 Procedimento
13 Trabalho de Conclusão de Curso
14 Núcleo Docente Estruturante
15 Colegiado Discente
16 Conselho Consultivo
17 Conselho de Pesquisa e Extensão
18 Conselho Editorial
19 Programa de Apoio ao Desenvolvimento Acadêmico dos Docentes
20 Programa de Iniciação Científica
21 Regulamento do Núcleo de Sinalização e Infraestrutura
22 Regulamento da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
23 Regulamento do Núcleo Docente Estruturante
24 Regulamento da Revista Científica
25 Regulamento do Conselho Técnico Pedagógico
26 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
27 Comitê Editorial
28 Colegiado
29 Núcleo de Sinalização e Infraestrutura
30 Comissão Própria de Avaliação
31 Quadro Curricular e Corpo Docente
32 Resolução RE 13/13
33 Resolução RE 14/13
34 Resolução RE 13/15
35 Bolsa de Estudo 2015
36 Bolsa de Estudo 2016
37 Bolsa de Estudo 2017
38 Bolsa de Estudo 2018
39 Atividade Cultural
40 Relatório de Atividades 2010-2016 e 2017-2018
41 Manutenção das Instalações
42 Calendário Escolar
43 Supervisão de Medicina e Segurança do Trabalho
44 Normas de Funcionamento da Biblioteca
45 Rol Acervo
46 Situação Financeira Fiscal e Legal da IES
47 Manutenção e Guarda do Acervo Acadêmico
48 Diretrizes para a Educação
49 Regulamento da Pós Graduação Faculdade SENAI
50 Pós Graduação Lato Sensu em Gestão de Negócios da Moda
51 Pós Graduação Lato Sensu em Gestão da Produção em Negócios da Moda
52 Pós Graduação Lato Sensu em Gestão do Design da Moda
53 Pós Graduação Lato Sensu em Design de Moda
54 Pós Graduação Lato Sensu em Moulage de Moda - Drapping
55 Pós Graduação Lato Sensu em Interfaces da Moda
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Pós Graduação Lato Sensu em Empreendedorismo em Negócios da Moda
Pós Graduação Lato Sensu em Sustentabilidade em Negócios Têxteis e da Moda
Pós Graduação Lato Sensu em Inovação Tecnológica na Cadeia de Valor Têxtil e de Confecção
Pós Graduação Lato Sensu em Transações Internacionais em Moda, Têxtil e Vestuário
Pós Graduação Lato Sensu em Logística em Negócios da Moda, Têxtil e Vestuário
Pós Graduação Lato Sensu em Gestão de Tecnologia da Qualidade
Pós Graduação Lato Sensu em Química Têxtil
Pós Graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica de Pessoas
Pós Graduação Lato Sensu em Gestão Financeira e Controladoria em Negócios da Moda
Código de Ética
Projeto Pedagógico Institucional PPI 2015
Projeto de Desenvolvimento Institucional - PDI 2017-2021
Relato Institucional 2018
Plano Escolar 2018
Regimento - AUDI - E 2017
Análise de Acessiblidade para Inclusão de Pessoas com Deficiência Volumes I, II e III
AVCB
Aprovações CME - Ações de Marketing 2015 e 2016
Cursos EAD
Apresentação Atividades da Escola
Procedimentos Concessão de Bolsas
Portarias/DO - Comunicados/Resolução/Recredenciamento
Documentação EAD
Relação Contratos de Prestação de Serviços TI
Plano de Expansão de Investimentos
Capacitação dos profissionais em gestão
Orçamento - demonstrativo
Extrato de acessibilidade

7.7. Redigir uma breve análise qualitativa sobre cada eixo.

http://emec.mec.gov.br/modulos/visao_comum/php/avaliacao/comum_avaliacao_relatorio.php?7691a18fdd17da21de5250195bc6766e=MTQ0…

24/26

14/11/2018

e-MEC/INEP = Docentes / Avaliadores

Dimensão 1: Análise preliminar
EIXO 1 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O projeto de autoavaliação institucional da IES contempla, parcialmente, a autoavaliação institucional, pois não
contempla a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica. Além disso, não foi possível evidenciar
também a previsão de análise e divulgação dos resultados à todos os segmentos da comunidade acadêmica, os quais
foram evidenciados em relatos do corpo docente, corpo discente, técnico-administrativo e membros da CPA.
Em visita in loco, a comissão de avaliação evidenciou que não ocorre a participação de todos os segmentos da
comunidade acadêmica, pois o próprio Regulamento da CPA não está em conformidade com o previsto na Lei nº 10.861,
de 14 de abril de 2004 (Sinaes), da Portaria nº 2.051, de 9 de julho de 2004, e do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro
de 2017, em que regulamenta no “§2° A forma de composição, a duração do mandato de seus membros, a dinâmica de
funcionamento e a especificação de atribuições da CPA deverão ser objeto de regulamentação própria, a ser aprovada
pelo órgão colegiado máximo de cada instituição de educação superior, observando-se as seguintes diretrizes: I necessária participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica (docente, discente e técnico-administrativo) e
de representantes da sociedade civil organizada, ficando vedada à existência de maioria absoluta por parte de qualquer
um dos segmentos representados;”.
A CPA elabora os relatórios parciais anuais, relativos à avaliação de satisfação (1 por semestre). Os relatórios não
demonstram relação entre si, os resultados das avaliações não se convertem em planos de ações e melhorias que sejam
reportadas e publicizadas para todos os todos os segmentos da comunidade acadêmica. Diante do exposto, a comissão
da avaliação constatou que a CPA não elabora o relatório de autoavaliação consolidado do triênio (integral), em que
deveria-se apresentar os resultados, as análises, as reflexões e as proposições de forma adequada e comparativa para
subsidiar planejamento e ações para o próximo ciclo avaliativo da CPA.
EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
O PDI e as ações da IES, contemplam o desenvolvimento institucional que abrange desde a missão institucional, os seus
objetivos, as metas e os valores institucionais, o planejamento didático-pedagógico e política de ensino de graduação e
de pós-graduação, apresenta a política e práticas de iniciação científica, de inovação tecnológica e de desenvolvimento
artístico e cultural, as políticas institucionais voltadas à valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória
cultural,da produção artística e do patrimônio cultural, e ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e
da igualdade étnico-racial, as políticas institucionais voltadas ao desenvolvimento econômico e à responsabilidade social.
Existem evidências do modelo de Educação a Distância praticado no momento para oferta dos 20%.
EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS
A comissão considerou que a IES apresenta registros de ações que evidenciam a consolidação de sua políticas
acadêmicas nos âmbitos do ensino, pesquisa e extensão, porém a IES não apresenta a política institucional voltada à
internacionalização articulada com o PDI 2017-2021. As políticas de atendimento ao discente, a comissão de avaliação
não evidenciou o serviço de apoio psicopedagógico, dispõe somente do serviço pedagógico com o apoio da Coordenação
Pedagógica. A IES possui linhas de pesquisa que se articulam transversalmente com seus cursos de graduação e pósgraduação (Lato sensu), e que abrangem diversos projetos com relação intrínseca junto aos eixos contemplados em
suas políticas de pesquisa e extensão, a partir da oferta de cursos gratuitos no ambiente virtual com 12 temas
disponíveis. Vale ressaltar que a comissão de avaliação não evidenciou a promoção de ações reconhecidamente exitosas
ou inovadoras que fizessem a diferença nas práticas didático-pedagógicas e em políticas de ensino de pós-graduação.
Neste viés, foi possível verificar também o estímulo dado à qualificação, formação e produção acadêmica docente e
discente, tanto nas publicações, de acordo com a previsão orçamentária da IES no exercício vigente, bem como no apoio
à ida a eventos por parte de sua comunidade acadêmica, quanto no incentivo à qualificação e formação dos técnicosadministrativo. Entretanto, na vigência do atual PDI 2017-2021 não foram concedidas bolsas de iniciação científica aos
discentes e a publicação em periódicos de âmbito internacional. A política de comunicação interna e externa da IES é
abrangente e eficaz, contemplando também um criterioso acompanhamento de egressos, porém não há ações exitosas
ou inovadoras realizadas pela IES para o acompanhamento dos egressos, nem faz a diferença aos canais de
comunicação externa ou fomenta à manifestação da comunidade, a fim de gerar mecanismos para a melhoria
institucional.
EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO
As políticas de gestão estão bem instituídas na IES. Há a implementação de processos colegiados e administrativos na
IES. Se destaca as políticas de gestão acadêmico-administrativas para participação de eventos que demonstram
investimento pedagógico no seu processo constituinte e uma preocupação com a eficácia didático-instrucional. Ainda
assim, as questões de melhoria dos processos administrativos e educacionais por meio do trabalho da Comissão Própria
de Avaliação - CPA precisa ficar melhor evidenciado nas documentações, com regulamentações e registros mais
explícitos que os contemple, inclusive, de maneira mais ampla a divulgação tanto no âmbito interno quanto externo da
IES.
EIXO 5 - INFRAESTRUTURA
Na visita in loco, a comissão de avaliação averiguou que as instalações da IES atendem plenamente às questões
didático-pedagógicas e administrativas, tanto do ponto de vista da infraestrutura física quanto das instalações e
equipamentos tecnológicos. Considera-se que há uma avaliação periódica dos espaços, os quais são constantemente
aprimorados e/ou reformados. Entretanto, não consta no PDI da IES um planejamento viável para expansão e melhoria
constante da sua infraestrutura física e tecnológica em consonância com as metas de expansão apresentadas no PDI,
apesar de que in loco a comissão tenha constatado ações de melhoria em sua infraestrutura, tal como a renovação dos
computadores do Laboratório de Informática. A Faculdade de Tecnologia SENAI Alfredo Skaf realiza com periodicidade a
avaliação dos seus espaços, com mapeamento de riscos destes espaços e com uma CIPA e Corpo de Bombeiros atuante.
Além disso, evidenciou-se a existência de uma gestão de manutenção patrimonial, com a devida identificação dos
patrimônios e o devido controle dos ativos. Vale destacar o devido investimento da IES em ações de adaptações dos
espaços em relação ao plano de garantia de acessibilidade, responsável por desenvolver ações institucionais que
garantam a inclusão de pessoas com necessidades de atendimento especializado para toda a comunidade acadêmica.
Um destaque em especial para toda infraestrutura física e tecnológica que compõem os laboratórios da IES, os quais
dispõem de uma estrutura invejável e com equipamentos de ponta, tanto para a prática didático-pedagógica quanto a
prestações de serviços à indústria têxtil e vestuário.

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :
CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES
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Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :
A Comissão gostaria de ressaltar o pronto atendimento e solicitude das demandas durante a visita in loco de Avaliação por parte
da Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf no ato de Recredenciamento. A maioria das reuniões, previamente agendadas,
contaram com elevada participação de cada segmento da comunidade acadêmica, o que possibilitou uma representatividade
adequada para a busca de evidências in loco, com exceção dos técnicos-administrativos em que somente três colaboradores
participaram. Em nome da Comissão, agradecemos à toda comunidade acadêmica: gestores, coordenadores, docentes,
técnicos-administrativos e discentes pela recepção e acolhida à comissão, o que tornou um pouco menos cansativo o longo e
árduo trabalho junto ao instrumento de avaliação. Esperamos ter conseguido refletir, por meio do preenchimento de todos os
Eixos Avaliativos, a atual realidade da IES, de forma mais fiel, coesa, justa e imparcial possível, e nos colocamos a disposição
para quaisquer esclarecimentos sobre conceitos atribuídos e justificativas aos mesmos. Obrigado à Faculdade de Tecnologia
SENAI Antoine Skaf e ao INEP pela oportunidade de crescimento e aprendizado desta Comissão de Avaliação na realização desta
visita!
CONCEITO FINAL CONTÍNUO

CONCEITO FINAL FAIXA

4,33

4

http://emec.mec.gov.br/modulos/visao_comum/php/avaliacao/comum_avaliacao_relatorio.php?7691a18fdd17da21de5250195bc6766e=MTQ0…

26/26

