
Quadro de monitorização de indicadores

2020/2021

OE1-a)
Colaboradores internos permanentes abrangidos por 

ações de formação
nº colaboradores formados / nº colaboradores Período Letivo

Equipa Coordenação Pedagógica e Promoção da 

Qualidade
90%

OE1-b) Gestão de Competências Implementação do plano de formação Período Letivo
Equipa Coordenação Pedagógica e Promoção da 

Qualidade
95%

Adoção do Referencial EQAVET Tx adoção Referencial EQAVET Período Letivo
Equipa Coordenação Pedagógica e Promoção da 

Qualidade
100%

Satisfação Stakeholders  (questionários, entrevistas, 

SWOT)
S classificações / # respostas Período Letivo

Equipa Coordenação Pedagógica e Promoção da 

Qualidade
90%

Parcerias  institucionais Nº de novas parcerias Período Letivo
Equipa Coordenação Pedagógica e Promoção da 

Qualidade
>=3

Parcerias para FCT Nº de novas parcerias Período Letivo
Equipa Coordenação Pedagógica e Promoção da 

Qualidade
>=3

Promoção de uma imagem institucional e 

reconhecimento enquanto entidade de referência 

na EFP

OE4 Visibilidade na comunicação social
Nro. de saídas na comunicação social 

(off/online), por período lectivo.
Período Letivo

Equipa Coordenação Pedagógica e Promoção da 

Qualidade
3

Dinamizar relações externas com instituições 

públicas e privadas
OE3

ESTRATÉGIA

Criar oportunidades propícias à aprendizagem, ao 

reforço de competências e valores, à participação e 

ao reconhecimento do desempenho dos 

colaboradores enquanto elementos essenciais para 

o sucesso e diferenciação da organização

Assumir uma vivência responsável, integrada e 

focalizada em conceitos de inovação social
OE2

Orientação Estratégica MétricaN.º
UO

Responsável (controlo)

Obetivos

Periodicidade de MonitorizaçãoIndicador(es)
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Quadro de monitorização de indicadores

OE1-a)

OE1-b)

Promoção de uma imagem institucional e 

reconhecimento enquanto entidade de referência 

na EFP

OE4

Dinamizar relações externas com instituições 

públicas e privadas
OE3

ESTRATÉGIA

Criar oportunidades propícias à aprendizagem, ao 

reforço de competências e valores, à participação e 

ao reconhecimento do desempenho dos 

colaboradores enquanto elementos essenciais para 

o sucesso e diferenciação da organização

Assumir uma vivência responsável, integrada e 

focalizada em conceitos de inovação social
OE2

Orientação Estratégica N.º

2021/2022 2022/2023
1º Período

(%)

2º Período

(%)

3º Período

(%)

1º Período

(%)

2º Período

(%)

3º Período

(%)

92,0% 93% 44,0% 100,0% COVID 72,0% -46% 7% COVID -18%

96% 97% 100% 100% COVID 100,0% 3% 3% COVID 5%

100% 100% 100% 100,0% 0% 0% 108% 0

92% 93% #DIV/0! 0% 0% 0% 0%

>=3 >=3 0,0 3,0 COVID 100% 0% 100% COVID 100%

>=3 >=3 1,0 2,0 COVID 3,00 33% 67% COVID 100%

3 3 4,00 4,00 COVID 4,00 100% 100% COVID 200%

ESTRATÉGIA

Avaliação Intercalar 2020/2021 Resultado

Anual (1º e 2º 

Período)

(%)

Desvio Anual

 Desvios 2020/2021 Obetivos

Página 2 de7



Quadro de monitorização de indicadores

Processo (s) N.º Indicador(es) Métrica Objetivos Específicos Metas
Periodicidade de 

Monitorização

UO

Responsável 

(controlo)

Ciclo atual (2016-

2019)
2017-2020 2018-2021 2019-2022 2016-2019 2017-2020 2018-2021 2019-2022 2016-2019 2017-2020 2018-2021 2019-2022

OG4 -a)

Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - Percentagem de alunos que 

completam cursos de EFP inicial, obtendo uma qualificação, em relação 

ao total de alunos que ingressam nesses cursos.

∑ alunos com conclusão/ Alunos Inscritos.
4.1 - Promover o sucesso escolar;

4.2 - Promover a assiduidade.

- Melhorar a taxa de conclusão;

- Melhorar a taxa de frequência.
Ano Letivo

Direção e Equipa 

Coordenação 

Pedagógica e 

Promoção da 

Qualidade

57,90% 66,00% 67,00% 68,00% 60,50% 62,50% 2,60% -3,50%

OG5 - a)

TAXA DE COLOCAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DE CURSOS DE EFP -  

Percentagem de alunos que completaram o curso e que trabalham em 

profissões diretamente, ou não, relacionadas com o curso/Área de 

Educação e Formação que concluíram.
Incide sobre os diplomados de EFP no mercado de trabalho (empregados, à procura de 

emprego, a trabalhar por conta própria e a frequentar estágios profissionais)m em 

prosseguimento de estudos (a frequentar formação pós-secundária e o ensino superior, 

outras situações ou situação desconhecida), após decorrido pelo menos um ano sobre a 

data de conclusão do curso (no período de 12-36 meses).

∑ alunos com conclusão/ Alunos 

empregados, ou em formação, no período 

de 12-36 meses após conclusão do curso.

5.1 - Promover e acompanhar a 

inserção dos alunos na vida ativa;

5.2 - Apoiar os diplomados na procura 

ativa de emprego e recolha de 

informação para a continuidade de 

estudos

- Melhorar as taxas de 

empregabilidade e de 

prosseguimento de estudos;

Metas a Atingir

- Dinamizar pelo menos 5 ações 

sobre perspetivas de emprego e 

recolha de informação para 

continuidade de estudos, nas 

diferentes áreas de formação 

com as entidades parceiras.

Ano Letivo

Direção e Equipa 

Coordenação 

Pedagógica e 

Promoção da 

Qualidade

N/D à data 95,00% 95,00% 96,00% 95,70% N/D à data N/A N/D à data

OG6-a)

Utilização das competências adquiridas no local de trabalho 

Percentagem de alunos que completaram o curso e que trabalham em 

profissões diretamente relacionadas com o curso/Área de Educação e 

Formação que concluíram.
Incide sobre a colocação dos diplomados de EFP, caso estejam a trabalhar (por conta 

de outrem ou por conta própria) e a exercer profissões relacionadas ou não relacionadas 

com o curso/área de educação e formação.

∑ alunos com conclusão/ Alunos que 

trabalham em profissões diretamente 

relacionadas com o Curso/Área de Edução e 

Formação que concluíram.

6 a).1 - Facilitar a aquisição de 

competências profissionais e pessoais 

adequadas ao mercado de trabalho da 

área de formação;

6 a). 2 - Intensificar o relacionamento 

com as empresas e instituições 

empregadoras.

- Melhorar as taxas de 

colocação dos diplomados na 

área de formação;

- Estabelecer 3 novas 

parcerias/protocolos com 

empresas/instituições.

Ano Letivo

Direção e Equipa 

Coordenação 

Pedagógica e 

Promoção da 

Qualidade

N/D à data 55,00% 56,00% 57,00% 56,50% N/D à data N/A N/D à data

Utilização das competências adquiridas no local de trabalho

Percentagem de empregadores satisfeitos com os formandos que 

concluíram um curso de EFP.

∑ empregadores/ Empregadores satisfeitos 

com os formandos que concuiram um curso 

de EFP.

6 b). 1 - Avaliar a satisfação dos 

empregadores

Metas a Atingir

Aumentar a percentagem da 

satisfação dos empregadores
Ano Letivo

Direção e Equipa 

Coordenação 

Pedagógica e 

Promoção da 

Qualidade

N/D à data 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% N/D à data N/A N/D à data

Utilização das competências adquiridas no local de trabalho

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados 

empregados.
(a escala de satisfação integra 4 níveis: 1. Insatisfeito, 2. Pouco satisfeito, 3 – Satisfeito, 

4 – Muito satisfeito, sendo que no apuramento da média só são considerados os níveis 

de "Satisfeito" e "Muito satisfeito")

6 b). 1 - Avaliar a satisfação dos 

empregadores

Metas a Atingir

Aumentar a percentagem da 

satisfação dos empregadores
Ano Letivo

Direção e Equipa 

Coordenação 

Pedagógica e 

Promoção da 

Qualidade

N/D à data 3,80 3,80 3,90 3,20 N/D à data N/A N/D à data

Planeamento e 

adequação da oferta
OG7-a) Taxa de transição

∑ de alunos a frequentar o 3º ano/Alunos à 

entrada no 1º ano.

-Promover o sucesso escolar;

- Promover a assiduidade.

- Melhorar a taxa de transição;

-Melhorar a taxa de conclusão.
Ano Letivo

Direção e Equipa 

Coordenação 

Pedagógica e 

Promoção da 

Qualidade

76,30% 76,00% 78,00% 80,00% 76,32% 75,86% 0,02% -0,14%

OBJETIVOS Resultados

PROCESSUAIS - OPERACIONAIS

OG6-b)

Desvios

Formação/ 

Educação: C. 

Profissional

Orientação e 

Inserção Profissional
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AÇÃO Nº ANO STAKEHOLDERS INDICADOR FONTE DE ACOMPANHAMENTO
ÂMBITO DE 

APLICAÇÃO

RESULTADO APURADO NO 

MOMENTO DA AVALIAÇÃO 

INTERCALAR

OBJETIVO
META A 

ATINGIR
ANÁLISE DA CAUSA AÇÃO DE MELHORIA RESPONSÁVEL PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO

1 2020 Internos
OE1-a)- Colaboradores internos permanentes abrangidos por 

acções de formação
QMI QMI 72%

Colaboradores internos 

permanentes abrangidos por 

ações de formação

90,00% COVID-19

Aquando da definição do próximo plano de 

formação, ter a preocupação de selecionar o 

máximo de ações que possam ser frequentadas 

à distância, evitando ao máximo restrições por 

imposição de situações de pandemia.

Direção

Equipa Coordenação 

Pedagógica e Promoção 

da Qualidade

Final do ano letivo

2 2020 Internos OE1-b)- Gestão de Competências QMI QMI 100%
Implementação do plano de 

formação
95,00% COVID-20

Aquando da definição do próximo plano de 

formação, ter a preocupação de selecionar o 

máximo de ações que possam ser frequentadas 

à distância, evitando ao máximo restrições por 

imposição de situações de pandemia.

Direção

Equipa Coordenação 

Pedagógica e Promoção 

da Qualidade

Final do ano letivo

4 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA COM 17

3º Ano
9,72%

- Diminuir a % de faltas (sobre a 

carga letiva lecionada)
7,50%

- Desmotivação

- Reduzido apoio familiar

- Alunos com medidas de suporte

à aprendizagem

-Diversificar as atividades

- Aumentar o envolvimento dos 

Encarregados de Educação

- Reforçar o apoio da equipa

Multidisciplinar

- Desenvolver medidas com vista à 

recuperação de módulos

Orientador Educativo Final do ano letivo

5 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA COM 17

3º Ano
8,63%

- Diminuir a -% de módulos por 

realizar
0,00%

- Desmotivação

- Reduzido apoio familiar

- Alunos com medidas de suporte

à aprendizagem

-Diversificar as atividades

- Aumentar o envolvimento dos 

Encarregados de Educação

- Reforçar o apoio da equipa

Multidisciplinar

- Desenvolver medidas com vista à 

recuperação de módulos

Orientador Educativo Final do ano letivo

6 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA COM 18

2º Ano
10,32%

- Diminuir a % de faltas (sobre a 

carga letiva lecionada)
8,50%

- Desmotivação

- Reduzido apoio familiar

- Alunos com medidas de suporte

à aprendizagem

-Diversificar as atividades

- Aumentar o envolvimento dos 

Encarregados de Educação

- Reforçar o apoio da equipa

Multidisciplinar

Orientador Educativo Final do ano letivo

7 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA CMC 18

2º Ano
17,28%

- Diminuir a % de faltas (sobre a 

carga letiva lecionada)
10,00%

- Desmotivação

- Reduzido apoio familiar

- Alunos com medidas de suporte

à aprendizagem

-Diversificar as atividades

- Aumentar o envolvimento dos 

Encarregados de Educação

- Reforçar o apoio da equipa

Multidisciplinar

- Desenvolver medidas com vista à 

recuperação de módulos

Orientador Educativo Final do ano letivo

8 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA CMC 18

2º Ano
18,87%

- Diminuir a -% de módulos por 

realizar
7,00%

- Desmotivação

- Reduzido apoio familiar

- Alunos com medidas de suporte

à aprendizagem

-Diversificar as atividades

- Aumentar o envolvimento dos 

Encarregados de Educação

- Reforçar o apoio da equipa

Multidisciplinar

- Desenvolver medidas com vista à 

recuperação de módulos

Orientador Educativo Final do ano letivo

9 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA TAG 17

3º Ano
11,02%

- Diminuir a % de faltas (sobre a 

carga letiva lecionada)
9,00%

- Desmotivação

- Reduzido apoio familiar

- Alunos com medidas de suporte

à aprendizagem

-Diversificar as atividades

- Aumentar o envolvimento dos 

Encarregados de Educação

- Reforçar o apoio da equipa

Multidisciplinar

Orientador Educativo Final do ano letivo

10 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA TAG 18

2º Ano
10,93%

- Diminuir a % de faltas (sobre a 

carga letiva lecionada)
9,00%

- Desmotivação

- Reduzido apoio familiar

- Alunos com medidas de suporte

à aprendizagem

-Diversificar as atividades

- Aumentar o envolvimento dos 

Encarregados de Educação

- Reforçar o apoio da equipa

Multidisciplinar

- Desenvolver medidas com vista à 

recuperação de módulos

Orientador Educativo Final do ano letivo

11 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA TAG 18

2º Ano
7,33%

- Diminuir a -% de módulos por 

realizar
5,00%

- Desmotivação

- Reduzido apoio familiar

- Alunos com medidas de suporte

à aprendizagem

-Diversificar as atividades

- Aumentar o envolvimento dos 

Encarregados de Educação

- Reforçar o apoio da equipa

Multidisciplinar

- Desenvolver medidas com vista à 

recuperação de módulos

Orientador Educativo Final do ano letivo

12 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA TAG 19

1º Ano
4,05%

- Diminuir a % de faltas (sobre a 

carga letiva lecionada)
3,50%

- Desmotivação

- Reduzido apoio familiar

- Alunos com medidas de suporte

à aprendizagem

-Diversificar as atividades

- Aumentar o envolvimento dos 

Encarregados de Educação

- Reforçar o apoio da equipa

Multidisciplinar

- Desenvolver medidas com vista à 

recuperação de módulos

Orientador Educativo Final do ano letivo

Plano de Ações de Melhoria Indicadores (PAMI)



AÇÃO Nº ANO STAKEHOLDERS INDICADOR FONTE DE ACOMPANHAMENTO
ÂMBITO DE 

APLICAÇÃO

RESULTADO APURADO NO 

MOMENTO DA AVALIAÇÃO 

INTERCALAR

OBJETIVO
META A 

ATINGIR
ANÁLISE DA CAUSA AÇÃO DE MELHORIA RESPONSÁVEL PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO

Plano de Ações de Melhoria Indicadores (PAMI)

13 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA TAG 19

1º Ano
6,16%

- Diminuir a -% de módulos por 

realizar
3,00%

- Desmotivação

- Reduzido apoio familiar

- Alunos com medidas de suporte

à aprendizagem

-Diversificar as atividades

- Aumentar o envolvimento dos 

Encarregados de Educação

- Reforçar o apoio da equipa

Multidisciplinar

- Desenvolver medidas com vista à 

recuperação de módulos

Orientador Educativo Final do ano letivo

14 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA GEI 19

1º Ano
14,72%

- Diminuir a % de faltas (sobre a 

carga letiva lecionada)
10,00%

- Desmotivação

- Reduzido apoio familiar

- Alunos com medidas de suporte

à aprendizagem

-Diversificar as atividades

- Aumentar o envolvimento dos 

Encarregados de Educação

- Reforçar o apoio da equipa

Multidisciplinar

- Desenvolver medidas com vista à 

recuperação de módulos

Orientador Educativo Final do ano letivo

15 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA GEI 19

1º Ano
24,15%

- Diminuir a -% de módulos por 

realizar
13,00%

- Desmotivação

- Reduzido apoio familiar

- Alunos com medidas de suporte

à aprendizagem

-Diversificar as atividades

- Aumentar o envolvimento dos 

Encarregados de Educação

- Reforçar o apoio da equipa

Multidisciplinar

- Desenvolver medidas com vista à 

recuperação de módulos

Orientador Educativo Final do ano letivo

16 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA AS19

1º Ano
7,01%

- Diminuir a % de faltas (sobre a 

carga letiva lecionada)
5,50%

- Desmotivação

- Reduzido apoio familiar

- Alunos com medidas de suporte

à aprendizagem

-Diversificar as atividades

- Aumentar o envolvimento dos 

Encarregados de Educação

- Reforçar o apoio da equipa

Multidisciplinar

- Desenvolver medidas com vista à 

recuperação de módulos

Orientador Educativo Final do ano letivo

17 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA AS19

1º Ano
7,14%

- Diminuir a -% de módulos por 

realizar
4,00%

- Desmotivação

- Reduzido apoio familiar

- Alunos com medidas de suporte

à aprendizagem

-Diversificar as atividades

- Aumentar o envolvimento dos 

Encarregados de Educação

- Reforçar o apoio da equipa

Multidisciplinar

- Desenvolver medidas com vista à 

recuperação de módulos

Orientador Educativo Final do ano letivo

18

19

20

21



AÇÃO Nº ANO STAKEHOLDERS INDICADOR FONTE DE ACOMPANHAMENTO
ÂMBITO DE 

APLICAÇÃO

RESULTADO APURADO NO 

MOMENTO DA AVALIAÇÃO 

INTERCALAR

OBJETIVO
META A 

ATINGIR

1 2020 Internos
OE1-a)- Colaboradores internos permanentes abrangidos por 

acções de formação
QMI QMI 72%

Colaboradores internos 

permanentes abrangidos por 

ações de formação

90,00%

2 2020 Internos OE1-b)- Gestão de Competências QMI QMI 100%
Implementação do plano de 

formação
95,00%

4 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA COM 17

3º Ano
9,72%

- Diminuir a % de faltas (sobre a 

carga letiva lecionada)
7,50%

5 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA COM 17

3º Ano
8,63%

- Diminuir a -% de módulos por 

realizar
0,00%

6 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA COM 18

2º Ano
10,32%

- Diminuir a % de faltas (sobre a 

carga letiva lecionada)
8,50%

7 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA CMC 18

2º Ano
17,28%

- Diminuir a % de faltas (sobre a 

carga letiva lecionada)
10,00%

8 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA CMC 18

2º Ano
18,87%

- Diminuir a -% de módulos por 

realizar
7,00%

9 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA TAG 17

3º Ano
11,02%

- Diminuir a % de faltas (sobre a 

carga letiva lecionada)
9,00%

10 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA TAG 18

2º Ano
10,93%

- Diminuir a % de faltas (sobre a 

carga letiva lecionada)
9,00%

11 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA TAG 18

2º Ano
7,33%

- Diminuir a -% de módulos por 

realizar
5,00%

12 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA TAG 19

1º Ano
4,05%

- Diminuir a % de faltas (sobre a 

carga letiva lecionada)
3,50%

Plano de Ações de Melhoria Indicadores (PAMI)

RESULTADO OBTIDO DESVIO DATA DE FECHO SIM NÃO DATA

72% 18,000% 31-08-2020

100% 0,000% 31-08-2020

10,28% 2,780% 31-08-2020

10,28% 1,650% 31-08-2020

7,55% -0,950% 31-08-2020

13,02% 3,020% 31-08-2020

17,30% -10,300% 31-08-2020

7,55% 1,450% 31-08-2020

8,50% 0,500% 31-08-2020

8,15% -3,150% 31-08-2020

2,97% 0,530% 31-08-2020

Plano de Ações de Melhoria Indicadores (PAMI)

Eficácia



AÇÃO Nº ANO STAKEHOLDERS INDICADOR FONTE DE ACOMPANHAMENTO
ÂMBITO DE 

APLICAÇÃO

RESULTADO APURADO NO 

MOMENTO DA AVALIAÇÃO 

INTERCALAR

OBJETIVO
META A 

ATINGIR

Plano de Ações de Melhoria Indicadores (PAMI)

13 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA TAG 19

1º Ano
6,16%

- Diminuir a -% de módulos por 

realizar
3,00%

14 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA GEI 19

1º Ano
14,72%

- Diminuir a % de faltas (sobre a 

carga letiva lecionada)
10,00%

15 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA GEI 19

1º Ano
24,15%

- Diminuir a -% de módulos por 

realizar
13,00%

16 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA AS19

1º Ano
7,01%

- Diminuir a % de faltas (sobre a 

carga letiva lecionada)
5,50%

17 2020 Internos

OG4 -a)- Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP - 

Percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial, 

obtendo uma qualificação, em relação ao total de alunos que 

ingressam nesses cursos. De acordo com 

necessidades identificadas em RAI.

RAI - 1º/2º Período
TURMA AS19

1º Ano
7,14%

- Diminuir a -% de módulos por 

realizar
4,00%

18

19

20

21

RESULTADO OBTIDO DESVIO DATA DE FECHO SIM NÃO DATA

Plano de Ações de Melhoria Indicadores (PAMI)

Eficácia

10,91% -7,910% 31-08-2020

10,63% -0,630% 31-08-2020

20,11% -7,110% 31-08-2020

4,94% 0,560% 31-08-2020

5,05% -1,050% 31-08-2020


