RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

NOME DA INSTITUIÇÃO: INSTITUTO PRESBITERIANO GAMMON
SEGMENTO:EDUCAÇÃO
CATEGORIA: GESTÃO EDUCACIONAL
TÍTULO DA PRÁTICA: GESTÃO PARA A QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
1. PRÁTICA EFICAZ DE GESTÃO EDUCACIONAL
1.1. Histórico da Prática Eficaz – descrever como surgiu o programa/prática e indicar a
data de início das ações.
Em 2014, o Gammon iniciou o desenvolvimento e implantação de seu Sistema de
Gestão da Qualidade – SGQ. O foco da implantação foi estabelecer estratégias
consistentes para identificar, documentar, padronizar e melhorar continuamente os
processos administrativos e educacionais, além de gerenciar as necessidades e
expectativas dos clientes, garantindo a sua máxima satisfação.
Nesse sentido, com a finalidade de manter a adequação dos objetivos, metas e
indicadores às mudanças que estavam ocorrendo no cenário educacional, foi criada uma
equipe de Planejamento Estratégico - PE do Gammon, composta pela direção geral,
coordenação administrativa, coordenação pedagógica, gerência de apoio educacional,
capelania e direção da Fagammon. Esse grupo, em 2016, realizou a atualização do
planejamento estratégico e a definição das metas para o ano de 2017. As informações
que embasaram essa revisão foram levantadas pelos membros do PE junto às suas
respectivas equipes, tendo como princípio os objetivos estratégicos do Gammon, sua
missão, visão, política de qualidade e análise de SWOT a partir de diretrizes emanadas
da direção geral.
No ano de 2017, das mudanças estruturais nos princípios e na forma de encarar
um sistema de gestão da Norma ISO9001 na sua versão 2015, a direção geral em
reuniões com as coordenações administrativa, pedagógica e o departamento da
qualidade definiram que os objetivos da qualidade, que seriam sucedidos e abarcados
pelos objetivos estratégicos do Gammon, integrando assim qualidade e gestão. Por esse
motivo foi criado o Comitê de Gestão da Qualidade - CGQ, composto pela direção geral,
coordenação administrativa, coordenação pedagógica, gerência de apoio educacional,
capelania, direção da Fagammon e departamento da qualidade.
Essa integração fez com que os objetivos do planejamento focassem em três
grandes áreas: confessionalidade, gestão pedagógica e gestão administrativa
promovendo, assim, a integração entre o sistema de gestão da qualidade e a área
estratégica da instituição.

Objetivos estratégicos:
 Consolidação da perspectiva confessional cristã reformada;
 Alcance da excelência das atividades educacionais;
 Alcance da excelência na gestão administrativa para suporte às atividades
institucionais.
Esses três objetivos foram desdobrados em ações desenvolvidas em todos os
níveis organizacionais. Para as ações operacionais foram definidos metas e indicadores
que pudessem auxiliar no acompanhamento do desempenho das ações planejadas no
intuito de promover o alcance dos objetivos estratégicos do Gammon.
Assim, são cerca de 4 anos de envolvimento intenso nesse projeto.
1.2. Objetivos da Prática Eficaz.
Implementar boas práticas de gestão educacional tendo como referência os parâmetros
de qualidade de uma norma internacional, a ISO 9001:2015 visando a unidade em meio
à diversidade que caracteriza o ambiente escolar no segmento Ensino Fundamental anos finais.
1.3. Público Alvo Atingido – indicar se incluem clientes, fornecedores, funcionários,
docentes, terceirizados, comunidade etc.
Clientes diretos (alunos e seus respectivos responsáveis), Alta Direção, Colaboradores
(administrativo, pedagógico e manutenção), fornecedores e comunidade geral.
1.4. Descrição das Atividades Implantadas.
Definição de missão, visão e valores;
Planejamento estratégico da instituição;
Definição do macroprocesso relacionado a atividade fim da instituição;
Mapeamento de 30 processos e criação e uso de 76 formulários padrão, criação
de 31 indicadores referentes à gestão educacional;
Formalização de rotinas e otimização dos recursos;
A gestão do conhecimento e da continuidade por meio da gestão de processos;
integração entre planejamento estratégico e gestão;
implantação de uma cultura de melhoria contínua dos processos educacionais
tendo como referência os marcos legais e as boas práticas propostas pela ISO
9001:2015, experiências exitosas de outras instituições;
monitoramento dos resultados de docentes, alunos e supervisão pedagógica.
Treinamento da equipe docente e administrativa quanto aos requisitos da ISO
9001:2015
Essas atividades permitiram o diagnóstico e a implementação de uma Gestão
Estratégica desenvolvida por meio do planejamento de atividades cotidianas e
acompanhada com o uso de indicadores e metas nas áreas pedagógica, administrativa
e de manutenção.

2. LIDERANÇA
2.1. Equipe Envolvida com a Prática – apresentar cargos ou funções. Indicar a área onde
a prática eficaz se situa.
Área: ALTA DIREÇÃO – COMITÊ GESTOR DA QUALIDADE
Direção Geral
Representante da Direção (RD)
Representante da Capelania
Gerente de Relações Institucionais
Assessora Pedagógica
Coordenador Administrativo Financeiro
Coordenador Administrativo Pedagógico
Área: PEDAGÓGICO
Todos os docentes que ministram aulas nos segmentos da educação básica.
Área: TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
Todos os profissionais que estão direta ou indiretamente ligados às atividades de
suporte aos serviços prestados pelo Instituto Presbiteriano Gammon.
2.2. Participação da Alta Direção – indicar como ocorre o envolvimento e o
comprometimento da alta direção com a prática eficaz.
A Alta Direção realiza reuniões semanais para monitoramento, apuração,
diagnóstico e planos de ação acerca dos processos da Prática Eficaz. O
comprometimento é altamente satisfatório e todos as discussões são registradas em
meio eletrônico para apuração de auditoria interna e externa.
As reuniões são acompanhadas pela Direção Geral do Instituto Presbiteriano
Gammon, que é a patrocinadora e se compromete com a Gestão para a Qualidade na
Educação por meio de:
- Liderança das reuniões do Comitê de Gestão da Qualidade;
- Suporte nas reuniões realizadas nos diversos níveis organizacionais;
- Patrocínio e promoção da comunicação interna objetivando o fortalecimento das
lideranças nos vários níveis e funções promovendo, por sua vez, o engajamento das
pessoas em direção ao alcance dos resultados planejados e a busca por melhoria
contínua.
3. FOCO
Apresentar qual (ais) o foco da Prática Eficaz, justificando a escolha.
3.1. Clientes:
Um dos principais objetivos da Gestão para a Qualidade na Educação é garantir
a satisfação dos clientes por meio da melhoria contínua dos processos educacionais. A
Prática Eficaz no referido contexto tem exigido o monitoramento contínuo dos processos

com foco no Ensino Fundamental (6º, 7º e 8ºs - Anos Finais) com impactos diretos no
público discente e seus respectivos responsáveis financeiro e/ou pedagógico.
3.2. Docentes/Funcionários
O Instituto Presbiteriano Gammon oferece aos seus colaboradores uma
infraestrutura compatível com a proposta de trabalho e um ambiente acolhedor e
respeitoso
3.3. Administrativo
Melhoria dos processos administrativos que, conforme o macroprocesso, são
suporte para as atividades educacionais implicando na aquisição de equipamentos,
recursos de TI, qualificação das equipes, infraestrutura física visando à excelência.
3.4. Econômico-Financeira
Mesmo se tratando de uma instituição educacional filantrópica, a implantação da
Gestão para a Qualidade na Educação tem otimizado o aproveitamento dos recursos
e permitido uma visão assertiva e sustentável em ações de investimento e, por
consequência, na redução de custos, propiciando o desenvolvimento de pessoas, a
melhoria da infraestrutura e a entrega de um serviço pautado pela busca da excelência.
3.5. Acadêmico
Implementar boas práticas de gestão por meio de ferramentas que são utilizadas
em escala global e que viabilizam o estudo e o conhecimento das atividades que
envolvem o processo educacional. As ações têm como referência os parâmetros de
qualidade de uma norma internacional e as boas práticas propostas pela ISO9001:2015,
visando a unidade em meio à diversidade que caracteriza o ambiente acadêmico.
3.6. Comunidade
A busca por uma relação profícua com a comunidade perfaz o escopo da Gestão
para a Qualidade na Educação e se concentra em ações de interconexão promovidas
pelo Instituto Presbiteriano Gammon, a exemplo das campanhas de acolhimento.
4. RESULTADOS
4.1. Formas de Avaliação
a) indicar se foi feito levantamento de necessidades ou avaliação prévia antes da
implementação.
As reuniões da Alta Gestão e os eventos com os colaboradores dos diversos
setores e departamentos subsidiaram a implantação de um sistema de gestão para a
qualidade na educação.
b) indicar e apresentar (se houverem) os instrumentos utilizados (questionários,
pesquisas, entrevistas, etc.) e periodicidade de aplicação.

Relatórios

contendo indicadores conforme a periodicidade definida para cada

meta;
Atas das reuniões para avaliação qualitativa com os responsáveis pelos alunos;
Registros de tratamento de não conformidades;
Atas das análises críticas feitas sobre os requisitos da norma; sobre os processos
operacionais padrão.
Resultados das avaliações externas;
4.2. Orçamento – apresentar o orçamento envolvido com a prática eficaz
quantificando o valor investido ou se existe um budget específico.
ITEM
Auditoria Interna
Consultoria
Formação de
Auditores
Implantação de Portal
Gestão
Cursos
Horas trabalhadas
pela equipe:
TOTAL

INVESTIMENTO NO PERÍODO DE 2015 À 2018
R$6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais)
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)
R$4.500,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
R$200.000,00 (duzentos mil reais)
277.800,00 (duzentos e setenta e sete mil e
oitocentos reais).

4.3. Análise financeira – indicar e apresentar (se houverem) indicadores de retorno
sobre o investimento.
4.4. Indicadores acadêmicos – indicar e apresentar (se houverem) indicadores
relacionados à melhoria acadêmica.
Conforme tabela da próxima página:

Planejamento Estratégico 2010-2020 – Metas e Resultados 2018
Área

Objetivo
Estratégico

Ações Operacionais

Aplicar Tarefas para casa - TPC - Anos Finais (6° ao 8° ano)

Desenvolver projetos extra classe- Anos Finais (6° ao 8° ano)

Meta
2018

Resultado
2018

65%

46,70%

70%

97,20%

65%

72,7%

65%
75%
55%

65%

42,8%
34,5%
96,6
não
ocorreu
100%

100%

100%

% percentual de demandas atendidas no trimestre

90%

100%

% percentual de demandas atendidas no trimestre

70%
70%
70%
650,68
670,21
602,52
660
665
670

63,33%
60,33%
61,33%
649,06%
695,97%
610,45%
655,08%
634,75%
791,31%

80%

69%

85%

70,33%

100%

100%

7
2
80%
60%

8,21
2
100%
62,41%
Não
mensurado
6

Gestão Pedagógica

80%

Alcance da
excelência nas
atividades
educacionais

Atender demandas formais relacionadas a aspectos de rendimento,
encaminhadas por responsáveis pelos alunos
Atender, alunos e/ou responsáveis por demandas formais encaminhadas
pelos professores e/ou equipe pedagógica relacionadas a aspectos de
rendimento
Aplicar avaliações externas - Anos Finais (6° ao 8° ano)

Promover estratégias pedagógicas diferenciadas, em sala de aula e no
contraturno, para o aumento da nota, por área e global, dos Simulados
SAS-ENEM para os alunos do 3° ano do ensino médio

Utilizar atividades e estratégias pedagógicas para desenvolver a leitura

Gestão
Administrativa

Planejar e desenvolver ações para a implementação plena do método
fônico do 1° período da educação infantil ao 3° ano das Anos iniciais
Alcance da
excelência na
gestão
administrativa
para suporte às
atividades
educacionais.

Desenvolver ações de qualificação
Implantar de um sistema de avaliação de desempenho e feedbacks
Consolidar o Plano de Comunicação do Instituto Presbiteriano Gammon
Consolidar o Plano de Comunicação do Instituto Presbiteriano Gammon
Monitoramento dos projetos de construção/reforma
Monitoramento de processos

80%
6

Indicador
Professores: (%) de TPCs em função do número de aulas, de cada disciplina
considerada individualmente.
Alunos: (%) de realização dos TPC por disciplina
Desenvolvedor
de
jogos
eletrônicos
Desenvolvedor de aplicativos
Comunicação
(%) de alunos concluintes em relação aos inscritos em
cada projeto.
Lata Velha
JERA
Robótica

6° ano
7° ano
(%) da média global por série
8° ano
Média Global dos alunos nos Simulados SAS-ENEM 2018
Média dos alunos em Ciências Humanas nos Simulados SAS-ENEM 2018
Média dos alunos em Ciências da Natureza nos Simulados SAS-ENEM 2018
Média dos alunos em Linguagem e seus códigos nos Simulados SAS-ENEM 2018
Média dos alunos em Matemática e suas Tecnologias nos Simulados SAS-ENEM 2018
o Média dos alunos na Redação nos Simulados SAS-ENEM 2018
Velocidade leitora: (%) de alunos do 3° ano do Fundamental com velocidade de leitura
igual ou superior a 150 palavras por minuto, na segunda aferição.
Compreensão leitora: (%) de alunos do 3° ano do Fundamental com plena
compreensão textual, na segunda aferição.
(%) de turmas, do 2° período da educação infantil, com implementação plena do método
fônico (mensurado pelas atividades especificadas no planejamento anual pedagógico)
média das avaliações de reação
N° de avaliações realizadas (com todos os colaboradores)
(%) de adesão aos grupos institucionais de WhatsApp por categoria
Taxa de adesão dos responsáveis pelos alunos ao aplicativo Gammon
(%) da execução do projeto dentro do prazo
n° de relatórios mensais por processo

* Dados relativos ao ano de 2018.

4.5. Indicadores de produtividade e/ou de satisfação dos colaboradores – indicar e
apresentar (se houverem) indicadores relacionados à gestão de pessoas.
Pontuação na avaliação de desempenho indicando maior aderência ao sistema de
gestão da qualidade.
4.6. Indicadores de satisfação de clientes – indicar e apresentar (se houverem)
indicadores relacionados à satisfação dos clientes da instituição.
Um dos indicadores é o percentual de rematrículas:
2015/2016 2016/2017 2017/2018
Índice de rematrículas da educação
básica

92,25%

94,46%

94,88%

Outro indicador é o baixo índice de reclamações formais, inferior a 10% do total de alunos.
4.7. Indicadores de captação de clientes – indicar e apresentar (se houverem)
indicadores relacionados ao aumento do número de alunos.
A Prática Eficaz tem sido protagonista na mostra de resultados positivos e palpáveis
para a instituição, principalmente pelo:
Quantidade de novas matrículas da
educação básica

2015/2016 2016/2017 2017/2018
116

155

125

4.8. Resultados obtidos junto à comunidade – indicar e apresentar (se houverem) indicadores
relacionados aos resultados de responsabilidade social.
Oferta de bolsas de estudo parciais e integrais para a educação básica e ensino
superior.
Outro conjunto de ações inclui parcerias que envolvem visitas e cessões de espaço
dos campi do Gammon para eventos da comunidade externa, conforme:
Visitas internas e externas
71
Cessão de espaço
6
Atendimento ao público interno (aconselhamento)
65
Devocionais
1101


Dados de 2018.

Os números abrangem a visitas feitas pela equipe de Capelania do Instituto
Presbiteriano Gammon à membros da comunidade escolar e comunidade em geral
(hospitais, clínicas e centros de recuperação) e cessões da estrutura dos campi Chácara
e Kemper (Unidade Gammon – Lavras) para atividades do Exército Brasileiro (Tiro de
Guerra 04-031), palestra de conscientização para suporte ao Hospital de Amor (Barretos
– SP) organizada por discentes do curso de Medicina da Universidade Federal de Lavras
(UFLA), auditório para a Academia Lavrense de Letras, e sala de aula/espaço de

playground e piscinas para uso em atividades da Igreja Presbiteriana do Brasil/Presbitério
Alto Rio Grande (PARG). O atendimento ao público interno engloba diálogos face a face
em momentos de desafios pessoal. As devocionais fazem parte do apoio espiritual por meio
de mensagens bíblicas (encontros) e oração.

4.9. Indicadores de sustentabilidade – indicar e apresentar (se houverem) indicadores
relacionados à economia, ao meio ambiente e à sociedade.
O Instituto Presbiteriano Gammon tem exercido práticas sustentáveis com a geração
de energia elétrica limpa com o uso de placas fotovoltaicas, campanhas internas de
economia de água (uso de um poço artesiano próprio), a instalação de luzes de led em áreas
de grande movimentação nos dois campi, a instalação de breezes nas janelas do Prédio de
Aulas (Campus Chácara) para a redução de temperatura nas salas de aula, coleta seletiva
do lixo e a recomposição da mata ciliar.
4.10. Outros indicadores de resultados organizacionais – indicar e apresentar (se houverem)
indicadores tangíveis e não tangíveis apurados durante a avaliação da prática eficaz e não
contemplados nos itens anteriores
IMPORTANTE: comprovar as ações descritas por meio de gráficos, estatísticas, fotos, etc.
5. LIÇÕES APRENDIDAS
Dentre as lições, queremos destacar os benefícios da Gestão para a Qualidade na
Educação para a governança institucional, incluindo a constatação da necessidade de
‘Mudança de Cultura’ da equipe pedagógica. O fato de a estrutura curricular de grande parte
dos cursos de licenciatura não abranger disciplinas gerenciais, faz com que características
como resistência à mudanças e descumprimento de prazos se tornem evidentes entre os
pedagogos e professores.
Por essa razão, a Gestão para a Qualidade na Educação tem sido uma ferramenta
prática e essencial na mudança de comportamento e na formação de liderança.
6. AÇÕES DE CONTINUIDADE
Especificar qual o planejamento de continuidade da Prática Eficaz. Quais são as perspectivas
e metas futuras.
As ações de continuidade incluem a permanência do processo de implantação do
processo de gestão da qualidade, a manutenção das reuniões de gestão estratégica, a
ampliação do nível de capacitação da equipe e a busca pela melhoria contínua do processo
educacional.
O monitoramento dos indicadores de qualidade nos serviços prestados pela escola é
outra ação de continuidade vinculada ao alcance dos objetivos estratégicos da Instituição.
Além das metas estabelecidas, está o ponto focal para o ano de 2019: a certificação da
ISO9001:2015 sob o aspecto da administração escolar efetiva, sustentável e ancorada sob
o lema da instituição: “Dedicado à Glória de Deus e ao Progresso Humano” com vistas à
excelência no ensino.

7. ANEXOS
1. Macrofluxo organizacional

2. Página inicial do Portal de Gestão – Instituto Presbiteriano Gammon, onde são
armazenados todos os FOPs, POPs, Manual da Qualidade, ATAS e demais
documentos ligados à Prática Eficaz:

3. Tela de Gerenciamento das Partes Interessadas – Portal Gestão

4. Tela POP – Aula Regular – Portal Gestão

Nome dos alunos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6. Mapeamento do processo de Aula

FOP-105-03
Data revisão:

Não realizou TPC
Com justificativa

Código:

Não realizou TPC

Ausentes

Dia da Semana:

Não realizou TPC
Com justificativa

CONTROLE DE TAREFAS PARA CASA

Não realizou TPC

Ausentes

Não realizou TPC
Com justificativa

Não realizou TPC

Ausentes

Não realizou TPC
Com justificativa

Não realizou TPC

Ausentes

Não realizou TPC
Com justificativa

Não realizou TPC

Ausentes

Não realizou TPC
Com justificativa

Não realizou TPC

Turma:

Ausentes

5. FOP – 105-03 (Controle de Tarefas para Casa)
Revisão:
02

Data: ____/____/______

06/11/2017

7. Coleta seletiva de lixo

7 a. Coleta seletiva de lixo

8. Coleta seletiva – óleo de cozinha

9. Coleta seletiva (exemplar de lixeiras -Campus Chácara)

10. Geração de energia fotovoltaica

