WEBSAI
O Sistema de Avaliação Institucional (SAI), criado em 1997 pela Área de Avaliação Institucional
do Centro Paula Souza, destina-se a avaliar anualmente o desempenho de todas as Etecs e
Fatecs. Por meio de mecanismos que coletam informações entre a comunidade acadêmica,
pais de alunos e egressos, o SAI avalia os processos de funcionamento das Unidades de Ensino,
seus resultados e o impacto na realidade social em que a instituição se insere.

A estrutura geral do SAI são classificados em três grandes categorias: indicadores de insumo,
de processo e de resultados.

Indicadores de insumo
Esses indicadores referem-se aos meios pelos quais o projeto educacional é implementado.
Permitem oferecer uma fotografia da infraestrutura básica com a qual as unidades contam
para desenvolver as suas atividades cotidianas. Representam, portanto, um importante
recurso para que se tenha uma visão geral das condições da unidade.

Indicadores de processo
Esses indicadores revelam como os insumos são utilizados nas ações cotidianas das unidades.
Dessa maneira, resultam do modo como a comunidade escolar se organiza para cumprir a sua
missão e atender aos seus objetivos estratégicos, segundo as perspectivas de todos os seus
segmentos: alunos, professores, coordenadores da equipe de gestão, funcionários e pais ou
responsáveis pelos alunos (estes últimos apenas no caso das Etecs).

Indicadores de resultados
Esses indicadores referem-se aos resultados objetivos atingidos pelo Centro Paula Souza e, em
particular, por cada uma de suas unidades, e, ainda, às percepções dos diferentes segmentos
sobre as realizações da unidade. Esses indicadores são também pontuados para a obtenção de
um indicador geral de resultados.

Quadro de Indicadores SAI – Sistema de Avaliação Institucional
CATEGORIA

DIMENSÃO

ÁREA
Adequação do espaço físico e instalações

Insumo

Condição de ensino
Material Didático - pedagógico
Rendimento escolar
Acompanhamento e avaliação da aprendizagem
Desempenho escolar
Fluxo escolar
Frequência escolar
Gestão democrática da escola

Processo

Gestão escolar

Gestão pedagógica

Equipe gestora e liderança
Habilitação e formação dos profissionais
Planejamento pedagógico
Práticas pedagógicas
Clima escolar

Ambiente educativo
Disciplina e normas de convivência

Resultado

Desempenho escolar

Nível de satisfação quanto ao rendimento escolar

Gestão pedagógica

Nível de satisfação quanto às práticas pedagógicas

Ambiente educativo

Nível de satisfação quanto ao clima escolar

Geral
Indicadores objetivos

Nível de satisfação em relação ao curso
Índice de produtividade
TCC - Taxa de conclusão do curso

Com exceção da dimensão “indicadores objetivos”, da categoria “indicadores de
resultado”, as demais áreas indicadas no quadro 1 são compostas por diferentes
indicadores, construídos com base nas respostas de alunos, professores, funcionários,
equipe de gestão, coordenadores pedagógicos e pais ou responsáveis às questões que
compõem seus respectivos questionários.

Analisando os anos 2013, 2014 e 2016

Comparativo do Desempenho Geral – Processo e Resultado

Comparativo Resumo

Comparativo Processo

Comparativo Resultado

