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INTRODUÇÃO
Este relatório da Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Teológica Betânia,
conforme previsto do Plano de Desenvolvimento Institucional e instituída pela lei nº
10.861 de 14 de Abril de 2004, visa apresentar a análise dos dados obtidos pela
implantação da quarta ação avaliativa promovida por essa CPA e realizada em 2017, na
qual procurou recolher informações para o melhor desenvolvimento de um plano de ação
da instituição nos anos vindouros, a partir das percepções, observações e considerações
da comunidade interna, tanto docentes como discentes e funcionários, bem como as da
comunidade externa. Dessa forma, apresenta-se a seguir o relatório referente a
avaliação de 2017. Neste relatório integral estão apresentados os dados de 2015 e
2016 de maneira a comparar as informações com a atual avaliação.
A CPA, em prol de ser partícipe no processo de melhoria continua da IES, articula
todo o trâmite avaliativo em consonância com os documentos internos tendo como
referencial os projetos de auto avaliação (intrinsicamente fazendo parte de um
planejamento estratégico), com o intuito de verificar sua aplicabilidade e funcionalidade.
Dentre os itens observados, estão:
a)

Coerência do currículo com os objetivos do curso;

b)

Coerência do currículo com o perfil do egresso;

c)

Adequação, especialmente à demanda local e regional, eclesial e social;

d)

Coerência do currículo face às diretrizes curriculares nacionais;

e)

Adequação da metodologia de ensino à fundamentação teórico-metodológica
do curso;

f)

A interdisciplinaridade dos conteúdos;

g)

Relevância e atualidade dos conteúdos de acordo com a área de atuação
profissional/ministerial que o curso propõe;

h)

Adequação e atualização das ementas e programas das disciplinas.

Dados da instituição
Nome da IES: Faculdade Teológica Betânia
Sede IES: Avenida Iguaçu, 1700 – Curitiba – PR
Caracterização da IES: Instituição privada sem fins lucrativos
CNPJ: 182082070005-45
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Credenciamento: Portaria nº 391, de 06 de maio de 2014, publicada no Diário
Oficial da União em 07 de maio de 2014.
Autorização para o curso de Bacharelado em Teologia: pela Portaria nº 306,
de 20 de maio de 2014, publicada no Diário Oficial da União em 21 de maio de 2014.
Mantenedora: Missão Evangélica Betânia – Pessoa Jurídica de Direito Privado –
Sem fins lucrativos – Associação Privada
Sede Mantenedora: Ruas das Missões, 186 – Venda Nova – MG
CNPJ: 182082070001-11
Diretores e coordenadores da IES:
Diretor Geral Fatebe: Prof. Rogério Leoderio de Souza
Diretora de Ensino: Prof.ª. Lidiane Ribeiro da Silva de Souza.
Coordenador Acadêmico: Prof. Cícero Manuel Bezerra
Coordenador de Pós-Graduação: Prof. Fred Roland Bornschein
A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Teológica Betânia foi designada
pela portaria 003 / 2014 datada de 10 de junho de 2014 e assinada pelo Diretor Geral,
Prof. Rogério Leodério de Souza, sendo o período de mandato dos integrantes da
Comissão de 10 de junho de 2014 a 10 de julho de 2016, sendo reconduzidos pelo
mesmo período, conforme regulam os documentos da instituição.
No ano de 2017 houve a alteração de membros constituintes da CPA, ações que
foram devidamente registradas em ata. No mês de março de 2018 quando este relatório
foi elaborado, a composição da CPA é a seguinte:
a) Coordenador (a) da CPA: Edson Luiz Pereira
b) Representante do corpo docente: Roberto Rohregger
c) Representante do corpo técnico-administrativo: Grazielle Silva de Carvalho
Abreu
d) Representante do corpo discente: Terumi Mary Oshiro
e) Representante da sociedade civil: Camila da Silva Tavares
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Considerações Iniciais
A Faculdade Teológica Betânia, doravante Fatebe, está inserida em um contexto
sociocultural amplo e complexo e quer dar a sua contribuição à comunidade, sobretudo,
por meio da área de ciências humanas e sociais. A formação profissional é um elemento
imprescindível na formação do cidadão enquanto oferece a ele a possibilidade de
participar do mundo do trabalho e a se inserir positivamente na sociedade. Ao mesmo
tempo, é preciso reconhecer que a formação profissional não é tudo. As interações
sociais do ser humano vão muito além da sua relação com o mundo do trabalho e com o
mundo dos negócios. Para constituir uma comunidade capaz de respeitar o outro na sua
diversidade e na sua dignidade, torna-se fundamental uma formação também
humanística. É nesse âmbito que se insere a Fatebe e é a partir dessa ótica que ela
pretende dar sua contribuição à comunidade.
A qualidade de vida de uma população não depende apenas de seu bem-estar
econômico, mas de um saber viver que engloba as quatro relações fundamentais da
pessoa: sua relação com o transcendente, com o outro, consigo mesmo e com o mundo.
Essa reflexão filosófica tem uma contribuição fundamental na formação do ser humano
enquanto leva a uma interpretação mais profunda da pessoa, da sua liberdade e das
suas relações consigo mesma, com os outros, com o mundo e com Deus.
A situação hodierna na qual se encontra a maioria das pessoas, na exaltação do
subjetivismo como critério e medida da verdade, requer, como contraponto, uma sã
filosofia, capaz de ajudar todos a desenvolverem uma consciência reflexiva da relação
existente entre o espírito humano e a verdade. Entender este momento em que o mundo
atravessa é de vital importância para um diálogo com a sociedade no intuito de fomentar
a reflexão e a ação transformadora, é nisto que a Faculdade Teológica Betânia acredita.

Breve histórico da IES
A origem da Fatebe tem como base o Seminário Teológico Betânia de Curitiba,
que por muitos anos trabalhou na formação de líderes que servem a diversas igrejas e
missões nos ministérios pastoral, missionário, evangelístico e educacional por meio da
oferta do Curso Livre em Teologia.
Oficialmente, a atuação da Missão Evangélica Betânia em Curitiba teve início em
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1982, com a vinda do Pr. Anglus Plummer e de sua esposa, Carmem. Eles iniciaram o
trabalho por meio da instituição denominada Recanto da Paz, que acolhia e buscava
reintegrar à sociedade jovens e mulheres marginalizadas e em situação de risco. Por 22
anos o Recanto da Paz ofereceu esse atendimento e, com a ajuda de profissionais
voluntários, atendeu em torno de 700 mulheres nesse programa.
Juntamente com esse trabalho teve início o então denominado Seminário e
Instituto Bíblico Betânia de Curitiba – SEMIBC. A primeira turma teve início em 1999, com
42 alunos e dirigida pelo Pr. João Domingues Malta. O curso começou como um curso
livre em Teologia, que oferecia três níveis de formação, o Básico Livre em Teologia (com
1 ano de duração), o Médio Livre em Teologia (com 3 anos de duração) e o Bacharelado
Livre em Teologia (4 anos), com o intuito de formar pastores e missionários para as
diversas denominações (igrejas). Além dos cursos de Teologia, o seminário oferecia
ainda o curso de missões, destinado a fomentar o tema missões entre os cristãos.
No ano de 2002 houve a formatura da primeira turma de Bacharelado Livre em
teologia. Em 2004 a mantenedora resolveu fechar o Recanto da Paz, em função da baixa
procura de interessados, que nos últimos anos vinha progressivamente diminuindo. Em
2005 dois novos cursos livres com duração de um ano começaram a ser ofertados, a
Escola de Pregadores e a Escola de Aconselhamento Cristão, destinados a treinar
cristãos na arte da homilética e do aconselhamento.
Com o interesse crescente dos alunos por cursos de Teologia reconhecidos pelo
MEC, em 2009 foi aprovado pelo conselho administrativo da mantenedora a proposta de
iniciar o processo de credenciamento da instituição junto ao Ministério de Educação e
Cultura. Isso permitiria que a instituição passasse a operar como instituição de ensino
superior e não mais como curso livre em Teologia.
A Faculdade Teológica Betânia – Fatebe - teve seu credenciamento por meio da
Portaria nº 391, de 06 de maio de 2014, publicada no Diário Oficial da União em 07 de
maio de 2014, e recebeu a autorização para o curso de Bacharelado em Teologia pela
Portaria nº 306, de 20 de maio de 2014, publicada no Diário Oficial da União em 21 de
maio de 2014. Isto posto, houve o primeiro processo seletivo (vestibular), o qual foi
realizado em três datas (11 de junho, 15 e 23 de julho de 2014), oficializando, assim, a
primeira turma para o curso de Bacharelado em Teologia iniciada em 28 de julho de
2014. Simultaneamente a esse processo seletivo, foi realizada a seleção de alunos para
o curso de pós-graduação Lato sensu em Aconselhamento e Gestão de Pessoas, cujas
aulas da primeira turma iniciaram em 09 de agosto de 2014 e concluída em novembro de
2015, com defesa em banca dos artigos de 15 alunos.
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No ano de 2015, a IES realizou nova seleção por meio de processo seletivo
(vestibular) de alunos para o curso de Teologia e ainda disponibilizou cursos de extensão
nas áreas de “Processos com Ministério de Casais e Famílias” e em “Aconselhamento
cristão”, além de curso para formação e capacitação de pregadores leigos (Escola de
Pregadores). Outra novidade iniciada em 2015 foi a disponibilização para a sociedade em
geral do curso básico de Inglês.
No ano de 2016 a IES continuou ofertando os cursos de Bacharelado em
Teologia e também abriu nova turma para o curso de pós-graduação lato sensu em
Aconselhamento e Gestão de Pessoas, bem como cursos de curta duração.
Em 2017 houve continuidade para o curso de Bacharelado em Teologia bem
como de Pós-graduação, vindo a fazer parte do processo de continuidade de formação
os cursos de curta duração (cursos de extensão). No final do ano foi realizado um novo
planejamento para a ampliação de cursos de extensão para os próximos anos, como a
inclusão do curso de inglês para crianças, curso de capelania e finanças, além dos já
existentes.
Assim, a Fatebe atualmente oferece o curso de Bacharelado em Teologia na
graduação e o curso de Aconselhamento e Gestão de Pessoas na modalidade de pósgraduação lato sensu. Na modalidade de extensão, ofereceu os cursos de média duração
de Escola de Pregadores e Aconselhamento Cristão, bem como o curso de inglês Básico
I e II e Intermediário I.
A IES contava em 2014 com 9 professores e 139 alunos, sendo 40 da graduação,
23 da pós-graduação e 76 nos cursos de extensão.
Em 2015 a IES contava com 10 professores e 237 alunos, sendo 51 na
graduação, 62 da pós-graduação e 124 nos cursos de extensão.
Em 2016 a IES passou a contar com 13 professores e durante o ano a faculdade
esteve com 172 alunos sendo 53 na graduação, 57 na pós-graduação e 62 nos cursos de
extensão.
Em 2017 a IES passou a contar com 15 professores e durante o ano a faculdade
esteve com 263 alunos sendo 64 na graduação, 26 na pós-graduação e 173 nos cursos
de extensão, conforme detalhamento abaixo:
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Conceitos obtidos pela IES nas avaliações externas
institucionais e de curso
A Fatebe obteve conceito 4 (CC) na avaliação do Curso de Graduação presencial
em Teologia (Autorização de Curso Conceito) e conceito 3 (CI) na avaliação institucional
para credenciamento de instituição de educação superior. No ano de 2017 o conceito
obtido na avaliação do Curso de Graduação presencial em Teologia (Reconhecimento do
curso) foi 4.
Tabela 1: Conceitos obtidos pela Fatebe nas avaliações externas
Ano
2013
2017

Conceito do Curso da Graduação
Autorização 4
Reconhecimento 4

Conceito Institucional
Credenciamento 3

1. METODOLOGIA
Projetos e processos de auto avaliação
O processo de auto avaliação institucional realizado pela Fatebe fundamenta-se
nas disposições da Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, a qual instituiu o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. Quanto à metodologia utilizada,
a Comissão Própria de Avaliação – doravante CPA – desenvolveu questionários dirigidos
aos diversos segmentos integrantes da instituição: corpo discente, docente coordenação,
funcionários e comunidade externa. Tais questionários foram aplicados no segundo
semestre de 2017, pois o processo de avaliação interna ocorreu durante o mês de
novembro. Houve, num primeiro momento, uma explicação e conscientização da
comunidade interna sobre os procedimentos e importância. Em seguida, os questionários
foram inicialmente aplicados aos alunos do curso de Bacharelando em Teologia, da pósgraduação e dos cursos de extensão. Simultaneamente, o corpo docente também
participou da avaliação da instituição, respondendo a questionários próprios. Também
foram realizadas entrevistas com o corpo técnico para obter suas impressões e
sugestões com relação à IES. Por último, representantes da comunidade externa
participaram também do processo de avaliação institucional através de questionários
enviados por e-mail para uma lista de contatos.
Os resultados de todos estes questionários foram devidamente tabulados e seus
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resultados foram apresentados e discutidos internamente entre os componentes da atual
CPA. Ressalte-se que os representantes dos segmentos institucionais (professores,
alunos, funcionários e representantes da comunidade externa) e membros da CPA
igualmente participaram desse processo avaliativo por meio de informações e
contribuições quanto às potencialidades e às fragilidades da instituição. Por fim, todas as
informações foram confrontadas com os documentos oficiais da instituição, gerando as
diversas conclusões deste relatório.

3. DESENVOLVIMENTO
O desenvolvimento se deu após análise dos dados tabulados (por meio dos
questionários), das entrevistas, dos documentos institucionais como PPC e PDI e das
observações dos membros da CPA.
Com isto, foi possível observar, de forma geral, que os resultados apresentados
na pesquisa foram positivos, onde a maioria das questões ficaram concentradas com
conceito 5 (Excelente) e 4 (Muito bom/Muito bem) o que, de acordo com as perguntas
propostas, representa um alto grau de satisfação, tanto por parte do corpo discente
quanto do corpo docente.
Passemos agora a detalhar a pesquisa e a avaliação da CPA, com as devidas
sugestões a serem implementadas, de acordo com cada Eixo, em 2017.

EIXO 1: Planejamento e Avaliação Institucional
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
A Fatebe rotineiramente realiza reuniões com os colegiados, mantendo um diálogo
aberto e visando, desse modo, monitorar sistematicamente eventuais problemas e
dificuldades na condução das questões de gestão e das disciplinas ofertadas. Nesta última
avaliação houve aumento na participação do corpo docente (atingindo 100%) e discente,
que ainda não atingiu sua totalidade. Para atingirmos uma participação plena dos docentes
na avaliação mantemos a sugestão de que nas reuniões de professores seja enfatizada a
importância da participação de todo o corpo docente na avaliação da CPA.
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a – Corpo docente
Para efetivar a avaliação por parte dos professores formalmente foi solicitado que os
mesmos respondessem ao questionário avaliativo da CPA. Dos 15 professores da
instituição, 100% responderam à avaliação no prazo proposto. O questionário para os
docentes foi organizado em duas partes. Na primeira, havia uma avaliação geral da
disciplina ministrada por eles e uma auto avaliação de aspectos didáticos; a segunda parte
procurava avaliar a estrutura física e organizacional, do ponto de vista das condições de
trabalho

pedagógico

e

uma

auto

avaliação

de

aspectos

referentes

à

formação/contribuição. Obtivemos os seguintes indicadores de acordo com a avaliação
dos professores, relacionados ao planejamento e avaliação:
Avaliação 2017

Avalie a gestão institucional, considerando autonomia e
representatividade dos órgãos de gestão e colegiados;
participação de professores, técnicos, estudantes e
sociedade civil organizada; critérios de indicação e
recondução de seus membros; realização e registro de
reuniões.
Avalie a atuação da coordenação do curso.
Avalie a condução das questões acadêmicas e
institucionais pela Direção.

1 – Não
existe

2–
Insuficiente

3–
Suficiente

4 – Muito
bom / Muito
bem

5–
Excelente

Sem
resposta

Total

0

0

0

6

9

0

15

0

0

0

8

7

0

15

0

0

0

6

9

0

15

Avaliação 2016
4 – Muito
bom / Muito
1 – Não exist 2 – Insuficien 3 – Suficientebem
5 – ExcelenteSem respostaTotal
Avalie a gestão institucional, considerando
autonomia e representatividade dos órgãos de
gestão e colegiados; participação de professores,
técnicos, estudantes e sociedade civil organizada;
critérios de indicação e recondução de seus
membros; realização e registro de reuniões.
Avalie a atuação da coordenação do curso.
Avalie a condução das questões acadêmicas e
institucionais pela Direção.

5
2

4
6

1

9
9

1

7

1

9

Avaliação 2015
1 – N ão existe
Avalie a gestão institucional, considerando
autonomia e representatividade dos órgãos de
gestão e colegiados; participação de professores,
técnicos,
estudantes
e
sociedade civil
organizada; critérios de indicação e recondução
de seus membros; realização e registro de
reuniões.
Avalie a atuação da coordenação do curso.
Avalie a condução das questões acadêmicas e
institucionais pela Direção.

2 – Insuficiente 3 – Suficiente

4 – M uito bo m / 5 – Excelente Sem
M uito bem
re spo sta

T o tal

4 = 57,14%

2 = 28,54%

1 = 14,29%

7

1 = 14,29%

5 = 71,43%

1 = 14,29%

7

2 = 28,57%

4 = 57,14%

1 = 14,29%

7
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Podemos observar uma estabilização no grau de satisfação a esta dimensão ao
compararmos os índices de respostas. Nota-se que em 2015, 28,54% consideraram
excelente a gestão institucional. Em 2016 os índices também foram bem positivos sendo
que 100% dos professores que responderam à pesquisa deram nota entre muito bom e
excelente para o item de gestão institucional. Esta ocorrência se repete em 2017 onde as
respostas se mantiveram nos quadrantes 4 – Muito bom/Muito bem e 5 – Excelente.
O mesmo se repete com relação a avaliação sobre a coordenação do curso e o
direcionamento relacionado às questões acadêmicas. Desde o início da avaliação pela
CPA este quesito tem apresentado bons resultados por parte da avaliação institucional.
b- Corpo discente
A avaliação realizada com os discentes é amplamente divulgada no site da IES e
durante espaço em aula cedido pelo professor. A CPA disponibiliza o formulário de
avaliação aos alunos em sala de aula. São realizadas campanhas de conscientização da
importância da participação dos alunos no processo de avaliação constantemente.
A percepção dos alunos com relação a este processo tem sido positiva,
obtendo ótimos índices de participação. Abaixo as respostas nos anos de 2015 a 2017:
2017
1 – Não
Existe

2 – Insuficiente

3 – Suficiente

5–
Excelente

Não
resp.

6=11%

4 – Muito
Bom/Muito
Bem
21=40%

Avalie a atuação da coordenação
do curso.
Avalie a condução das questões
acadêmicas e institucionais pela
Direção.

0

2=4%

24=45%

0

53

0

1=2%

2=4%

26=40%

24=45%

0

53

Avalie este processo de avaliação
institucional

0

1=2%

2=4%

26=49%

24=45%

0

53

2016
1 – Não Existe 2 – Insuficiente

3 – Suficiente 4 – Muito Bom/Muito
5 – Bem
ExcelenteNão resp.

E1D8 Avalie este processo de avaliação institucional
0

0

3 22 = 46,81%

22 = 46,81%

0

47

2015
1 – Não Existe 2 – Insuficiente

3 – Suficiente 4 – Muito Bom/Muito
5 – Bem
ExcelenteNão resp.

E1D8 Avalie este processo de avaliação institucional
3 = 7,69%

15 = 38,46%

21 = 53,85%

39
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c- Comunidade externa
Foram encaminhados formulários para a participação da comunidade externa
realizar a avaliação da IES. Recebemos o retorno de 15 avaliações. O resultado
relacionado à percepção e apreciação da comunidade foi positivo conforme demostrado
abaixo, onde é notório uma percepção de melhora quanto a este processo de avaliação:
2017
1 - Não existe

2 - Insuficiente

E1D8 Avalie este processo de
avaliação institucional

4 - Muito
bom / Muito
3 - Suficiente bem
2 = 13,4%

7=46,6%

Não
5 - Excelente resp.
6=40%

Total
15

2016
1 – Não Existe

2 – Insuficiente

3 – Suficiente

4 – Muito Bom/Muito
5 –Bem
Excelente Não resp.

2 = 13,33%

8 = 53,33%

E1D8 Avalie este processo de avaliação institucional
4 = 26,67%

1 = 6,67%
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A IES disponibiliza para a CPA um espaço destinado à divulgação dos relatórios oriundos
das avaliações institucionais, sendo este de caráter público e sem restrição de acesso.

A divulgação também é realizada com a comunidade acadêmica e externa no
auditório onde são apresentados os resultados e as propostas da CPA. Neste ano de
2017 também houve um processo diferenciado em apresentar os resultados para o corpo
técnico e administrativo, no qual, por sua vez, cada setor foi reunido para apreciar o
devido relatório. Para uma maior visibilidade, como de praxe, são confeccionados
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banners, os quais sempre ficam de fácil visibilidade a toda a comunidade.
d- Colaboradores
Em relação aos colabores, foram realizadas entrevistas e observações in loco.
Tal decisão deveu-se ao fato de não haver clareza nas questões dos anos anteriores. A
intenção da CPA era de reformular as questões de todos os questionários para o ano de
2017, mas visando a elaboração de um relatório integral, optou-se em efetuar o
procedimento para o ano seguinte.
Sendo assim, as questões levantadas e observadas pela CPA foram positivas
junto aos colabores. Isto veio a ratificar o bom andamento dos trabalhos institucionais.

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
A Fatebe mantém como identidade de missão “desenvolver ensino de qualidade,
gerar e transmitir conhecimentos e interagir com a comunidade através de ações
religiosas, educacionais e sociais visando à formação integral do ser humano e uma
sociedade mais solidária”. Esta missão é o norteador da IES e do próprio Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI). A definição dos objetivos do curso no PDI e no Plano
Pedagógico do Curso (PPC) é compatível com a estrutura curricular e com as atividades
previstas. O PPC prevê a implantação de políticas institucionais coerentes com que
estabelece o PDI, com destaque para os projetos e atividades de extensão, que
envolvem os alunos da instituição. Esta ação vem sendo desenvolvida por meio dos
cursos de extensão ofertados rotineiramente, e pela política de ações que envolvem os
discentes e docentes em atividades extracurriculares e sociais.
O perfil do profissional a ser formado acentua a formação do caráter, a postura
ética e a capacidade de diálogo, respondendo às necessidades da sociedade, conforme
percebidas pela instituição. Assim, o curso continua atraindo pessoas adultas, já
diplomadas em outras áreas do conhecimento ou em busca de sua primeira formação
acadêmica de nível superior e empenhadas em atividades religiosas nas comunidades
em que atuam, pois a metodologia apresenta-se adequada, privilegiando a reflexão sobre
a própria prática.
As metas indicadas no PDI para a IES no ano de 2017 com as suas avaliações
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estão abaixo elencadas, com a avaliação da CPA ao lado de cada meta.
Metas 2017
a) Processo Seletivo para o curso de Teologia - A Instituição realizou o vestibular em
2017, dando continuidade à formação de acadêmicos em teologia.
b) Continuação da oferta de pós-graduação lato sensu, em nível de Especialização –

Teve início em 2017 mais uma turma do curso de pós-graduação em
Aconselhamento e Gestão de Pessoas.
c) Manter atualizado o laboratório de informática – Houve constantes atualizações e

instalações de software para atender a sua demanda, incluindo portadores de
necessidades especiais.
d) Manter o crescimento do acervo bibliográfico e de periódicos da IES – Ao final de

2017 contava com um número de 9664 empréstimos domiciliares, 54 periódicos
impressos, 4666 títulos do acervo de livros impressos, 980 de outros materiais e
23 títulos do acervo de periódicos eletrônicos. Houve um crescimento expressivo
no número de livros e periódicos do acervo nós últimos 3 anos, cerca de 50%.
e) Priorizar o acompanhamento e avaliações das ações do PDI – São realizadas

regularmente reuniões de acompanhamento com o Conselho Superior da
Instituição.
f)

Continuidade na Avaliação Institucional, CPA – Foi realizado um amplo processo
de auto avaliação no decorrer de 2017, do qual é fruto este relatório

g) Continuação dos trabalhos do NDE - O Núcleo Docente Estruturante reuniu-se

regularmente em 2017 e destaca-se a alta capacitação de seus membros.
h) Fortalecer a identidade da instituição perante a comunidade intensificando as

ações através de mídias e convites - Neste sentido a IES foi contemplada por um
estagiário do Instituto e Seminário Bíblico de Altônia (SEMIB), o qual possui
formação e notórias habilidades em publicidade e propaganda, onde houve a
realização de um serviço direcionado de mídia (novos flyers, cartazes e vídeos
institucionais).
i)

Aprimorar os documentos institucionais - Foram aprimorados e atualizados vários
documentos, ex: Regimento Geral, PDI e PPC – Observância no cumprimento das
propostas nos documentos e constantes revisões por parte dos órgãos
competentes da IES.

j)

Fomentar novos mecanismos de interação com a sociedade - Ofereceu um novo
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curso de capacitação gratuito para uma melhor padronização e conhecimento por
parte de monitores de clínica de recuperação. Necessidade esta levantada pela
comunidade e em parceria com entidades que atuam neste segmento, entre
outros.
k) Aperfeiçoar os processos de coleta, análise e divulgação da CPA. Visando esta

melhoria, os resultados foram divulgados de maneira setorizada, além dos meios
já existentes. Para o ano de 2018 as questões e métodos serão analisadas e
alteradas se necessário. Estuda-se também uma maneira de aplicar os
questionários on-line.
l) Possibilitar formação continuada aos docentes em Universidades com Programas
de pós-graduação Stricto-Sensu, em nível de Mestrado ou Doutorado, credenciado
pelas CAPES. Dentro das metas segue o quadro comparativo do corpo docente e
sua titulação:

Titulação

2014
Quantidade

%

2017
Quantidade

%

Doutores

1

11%

4

33%

Mestres

3

33%

7

47%

Especialistas

5

56%

4

20%

Total

9

100%

15

100%
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Lista de professores e evolução de titulação:
DOCENTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

TITULAÇÃO 2014

Lidiane Souza
Cícero Bezerra
Roberto Rohregger
Antônio Carlos
José de Godói
Rogério de Souza
Marlon Fluck
Fred Bornschein
Nilton Torquato
Santareno Miranda
Adriano Lima
Izabel Araújo
Eliseu Pereira
Edson Luiz Pereira
Leandro Patrício

Especialista
Mestre
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Doutor
Mestre
Especialista
Mestre
______________
______________
_______________

TITULAÇÃO 2017
Mestre
Doutor
Mestre
Mestre
Especialista
Especialista
Doutor
Mestre
Mestrando março 2018
Mestre
Doutor
Doutora
Doutorando agosto 2019
Especialista
Mestre

Professores em formação stricto sensu
Estáveis quanto à formação stricto sensu
Novas contratações

No PDI e PPC as políticas de Ensino (um processo de aquisição, produção e
disseminação do conhecimento a que todos devem partilhar e ter acesso) são voltadas
para um ensino articulado com a pesquisa, extensão e prática. Mediante essa articulação
pode-se levar o conhecimento produzido da academia para a comunidade e o
conhecimento produzido na comunidade para a academia, processo importante para os
avanços no campo do aprimoramento, da formação consistente e da formação da
cidadania.
A IES, ao oferecer cursos tendo como componente curricular estágio e atividades
complementares, bem como cursos e projetos de extensão, possibilita uma educação
baseada no equilíbrio teoria/prática e na busca permanente da melhoria e do
atendimento às necessidades da comunidade em que está inserida, cumprindo sua
missão diante de sua comunidade e o seu papel perante uma sociedade regional e
enfrentando os desafios que permeiam todas as atividades desse novo milênio.
Visando esta articulação a IES no decorrer do ano de 2017 desenvolveu cursos e
atividades de extensão, como: Aconselhamento Cristão, Escola de Pregadores (oratória),
deu

continuidade

ao

curso

de

Inglês,

Conferências

Teológicas,

Semanas

Interdisciplinares, Café com pastores, práticas desenvolvidas pelos alunos em projetos
sociais (como AMIVI) e apoio a outras instituições de caráter social (Projeto SEMEAR),
possibilitando uma ampla discussão dos problemas persistentes na sociedade.
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Conforme imagens a seguir:

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição
Atendendo a este pressuposto, na articulação dos princípios e valores
institucionais balizadores e facilitadores dos processos decisórios e de direcionamento do
seu comportamento global e de seus membros para com o cumprimento de sua filosofia
institucional, a Fatebe oferece à sociedade cursos livres de extensão e incentiva a
participação de seus alunos em ações sociais sempre culminando e articulando a teoria e
a prática dos alunos. A descrição de tais atividades encontra-se a seguir.
Em 2016, a IES promoveu diversos eventos e atividades, todos abertos `a
sociedade em geral e totalmente gratuitos, como: Conferências, Lançamentos de
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livros, Café de Pastores (visando o aprimoramento de pastores e fortalecimento dos
laços de comunhão e mútuo auxílio), Encontro com palestra para mulheres, o evento
Diálogos sobre saúde pastoral, com a temática: Suicídio e Sofrimento Pastoral,
Semanas de debates interdisciplinares, entre outros.
Além disso, a Fatebe disponibiliza bolsas e auxílios para alunos que solicitam e
após análise dos pedidos, levando-se em consideração um formulário próprio que analisa
os aspectos sociais e de inclusão, além de entrevistas com os solicitantes, informa ao
aluno o seu parecer. Segue demonstrado abaixo de bolsas concedidas:
2015

2016

2017

Graduação - 10
Graduação – 16
Graduação – 27
bolsas Parciais (18% a 53% bolsas, sendo 15 parciais bolsas, sendo 3 integrais, 3
de descontos.), sendo uma (11,6% a 56,6%), sendo 2 Educa+, 2 Quero Bolsa e 19
pelo programa Educa Mais. pelo Educa+
parciais (17% a 48%)
Pós-Graduação
Pós-Graduação –
Pós-Graduação – 7
13 bolsas, sendo 2 bolsas 13 bolsas, sendo 10 parciais bolsas, sendo 2 integrais, 2
integrais (100%)
(desconto de 21, 7%) e 3 Educa+ e 3 parciais (30,8%
bolsas integrais (100%)
a 67,3%)
Podemos observar um aumento no número de bolsas em 2016 na graduação de
10 para 16 bolsas concedidas e, na Pós-graduação, um aumento no número de bolsas
integrais. No ano de 2017 houve um aumento considerável para as bolsas de Graduação
e uma pequena redução para as de Pós.
A IES desenvolve projetos de extensão junto a moradores em situação de rua,
denominado projeto missão urbana, semanalmente, levando alimentos, atividades
artísticas e providenciando internamento para dependentes químicos e de álcool em
comunidades terapêuticas com as quais a faculdade desenvolve parceria, com vistas `a
reinserção social, resgate da dignidade e cidadania, diminuição da violência, entre
outros.
Em 2017 foram realizados:
a) Projeto Semear - em parceria com o FAZDI, onde foram ministradas palestras
aos militares do Exército Brasileiro sobre as mais variadas formas de
dependência e suas prevenções. Esta IES disponibilizou um professor e um
aluno para estarem atuando diretamente neste projeto.

Confraternização Projeto SEMEAR

Formatura Projeto SEMEAR

Formatura Projeto SEMEAR
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b) Projeto Oasis - Projeto voluntariado com alunos que foram ministrar aulas
de inglês nesta ONG, por um período de 6 meses. Efetuado em período de
contra turno.

Turma de inglês - aulas
Turma de inglês - aulas

c) Lar de Idosos – é um projeto com idosos onde são realizadas visitas,
atividades musicais, entrega de lembranças e contação de história.

Lar de idosos – contação de história

Lar de idosos - Músicas

Lar de idosos – entrega de lembranças

Lar de idosos – equipe de professores e alunos

d) Projeto Missão Urbana - onde alunos participam de atividades práticas
com o acompanhamento de professores junto a moradores de rua levando
uma Palavra de Consolo, bem como alimentos e até auxílio para aqueles
que almejam mudança de vida, em parcerias e internamentos em Centros
Terapêuticos.
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Projeto missão urbana – oração e Palavra

Projeto missão urbana –
evangelismo

Projeto missão urbana –
distribuição de alimento

e) Projeto Comunidade AMIVI – desenvolvimento de atividades junto a esta
comunidade, como: músicas, Palavra, preparo da alimentação e outras
atividades de necessidade desta comunidade local.

AMIVI – ministração da Palavra

AMIVI – preparando alimentação

f) Curso para Líderes e obreiros de Comunidades Terapêuticas – curso de
extensão de caráter social e educativo, atendendo a este público na forma
de palestras de capacitação em parceria com outras instituições deste
segmento.

Capacitação – palestra a membros da comunidade
terapêutica

Capacitação – professor da Fatebe

Capacitação – palestra
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EIXO 3: Políticas Acadêmicas
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
A CPA procurou avaliar neste quesito as macropolíticas da instituição, bem como
a percepção dos alunos e reflexos da mesma em sala de aula. Foram apresentadas
algumas orientações por parte da CPA com base nos indicadores e nas próprias
sugestões dos alunos e corpo docente.
As políticas de Ensino (um processo de aquisição, produção e disseminação do
conhecimento a que todos devem partilhar e ter acesso) são articuladas com a pesquisa
e extensão e visam levar o conhecimento produzido na academia para a comunidade e o
conhecimento produzido na comunidade para academia, processo importante para os
avanços no campo do aprimoramento da formação consistente, contextualizada e cidadã.
Assim, a IES oferece uma educação baseada no equilíbrio teoria/prática e na
busca permanente da melhoria ao atendimento de necessidades da comunidade em que
está inserida, cumprindo sua missão diante da comunidade e o seu papel perante uma
sociedade regional e enfrentando desafios que permeiam sua realidade.
As atividades e cursos de extensão são de fundamental importância para a
integração entre a Instituição e a comunidade regional. Além de ser uma atividade capaz
de imprimir um rumo mais produtivo à sociedade regional, contribui significativamente
para o desenvolvimento da comunidade em que está inserida.
Através dos programas de extensão, a partir das disciplinas de graduação,
ligando teoria e prática, o professor e o aluno da Instituição fazem intervenções na
comunidade, ao trazer a realidade social para a sala de aula, promovendo a interação e
realimentando o processo ensino-aprendizagem. É a forma de diálogo entre a Instituição
e a população promovendo a democratização dos saberes produzidos.
Passemos agora para a avaliação primeira das questões e das respostas dadas
pelos discentes da graduação e pós-graduação que responderam os questionários e
posteriormente pelos da extensão. Iniciamos analisando as questões da primeira parte do
questionário.
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a) Políticas de Ensino
Avaliação dos alunos do curso de graduação em Teologia
Indicadores específicos sobre as Disciplinas, Professor(es) e Aluno(s). Em relação
ao professor/disciplina:
2017
1 – Não Existe
E3D2. Há correspondência entre o
programado e o executado durante o
período letivo.

2 – Insuficiente

0

4 – Muito
Bom/Muito Bem

3 – Suficiente

0

11

20,75%

5 – Excelente

26 49,06%

Não resp.

16 30,19%

0

53

Resultados 2016
1 – Não Existe
E3D2. Há correspondência entre o programado e o
executado durante o período letivo.

2 – Insuficiente
0

3 = 6,38%

3 – Suficiente

4 – Muito
Bom/Muito Bem

12 = 25,53%

19 = 40,43%

5 – Excelente Não resp.
12 = 25,53%

1 = 2,13%

47

Resultados 2015
2–
1 – Não Existe Insuficiente 3 – Suficiente

E3D2. Há correspondência entre o
programado e o executado durante o
período letivo.

2 = 5,13% 4 = 10,29%

4 – Muito
Bom/Muito Bem

20 = 51,28%

5 – Exelente

13 = 33,33%

Não
resp. Total

39

Gráfico 1 - Correspondência entre o programado e executado
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20

Não existe
Não resp.
Insuficiente
Suficiente
Muito Bom
Excelente

15

10

5

0
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2017

Avaliação: Nota-se que na avaliação de 2017 houve um incremento significativo
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na avaliação de 5 – Excelente e 4 – Muito Bom/Muito Bem que juntos totalizam 79,25%.
O Gráfico acima mostra este notório desenvolvimento, o que ratifica o comprometimento
do corpo docente em seu planejamento e execução.
Na pós-graduação esse índice ficou em 76% no somatório das respostas com
“Muito bom” e “Excelente”, mas se agregarmos as respostas na opção “Suficiente”
houve 100% de aprovação, conforme tabela abaixo:
1 – Não Existe

2 – Insuficiente

Há correspondência entre
o programado e o
executado durante o
período letivo.

4 – Muito
Bom/Muito
3 – Suficiente
Bem

4=24%

5 – Excelente

9=53%

Não resp.

4=24%
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Atuação Sugerida: A sugestão da CPA é manter a conscientização dos
professores em todos os encontros do corpo docente para a execução do plano de
ensino.
Avaliação das Atividades em Sala de Aula - Graduação.
2017

E3D2. As atividades em sala de
aula são desenvolvidas de forma
clara, organizada e lógica.

1 – Não Existe

2 – Insuficiente

0

2=4%

4 – Muito
Bom/Muito
3 – Suficiente
Bem
10=19%

5 – Excelente

Não resp.

16=30%

0

25=47%

53

2016
1 – Não Existe
2 – Insuficiente3 – Suficiente4 – Muito Bom/Muito
5 – Excelente
Bem Não resp.
E3D2. As atividades em sala de aula são desenvolvidas de forma
clara, organizada e lógica.
0 1 = 2,13%

2015

2–
1 – Não Existe Insuficiente 3 – Suficiente

E3D2. As atividades em sala de aula são
desenvolvidas de forma clara, organizada e
lógica.
1 = 2,56%

8 = 20,51%

4 = 8,51%

4 – Muito
Bom/Muito Bem

14 = 35,90%

25 = 53,19%

5 – Exelente

16 = 41,03%

17 = 36,17%

Não
resp. Total

39
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Avaliação: A maioria dos discentes apresentou respostas que ficaram na
margem superior da avaliação (melhores avaliações), sendo que a somatória das
respostas em “Excelente” e “Muito bom” ficaram em 77,%. Se agregarmos o índice
das respostas “Suficiente”, obtemos 96%. Pode-se perceber que vem mantendo-se o
elevado índice de satisfação com a forma de desenvolvimento das atividades em sala de
aula.
Relação entre Teoria e Prática – Graduação
Respostas 2017
1 – Não Existe

2 – Insuficiente

4 – Muito Bom/Muito
Bem
5 – Excelente

3 – Suficiente

Não resp.

E3D2. A relação entre teoria e prática, na disciplina,
permite desenvolver habilidades para a solução de
problemas da profissão/sacerdócio.

0

5

9,43%

9

16,98%

21

39,62%

18

33,96%

0

53

E3D2. Há relação adequada entre o conteúdo das
disciplinas
com
aplicações
práticas
e
sacerdotais/profissionais.

0

3

5,66%

7

13,21%

29

54,72%

14

26,42%

0

53

Respostas 2016
1 – Não Existe 2 – Insuficiente
E3D2. A relação entre teoria e prática, na
disciplina, perm ite desenvolver habilidades
para a solução de problem as da
profiss ão/sacerdócio.

0 2 = 4,26%

E3D2. Há relação adequada entre o conteúdo
das disciplinas com aplicações práticas e
sacerdotais/profissionais.

0

2

3 – Suficiente

4 – Muito
Bom /Muito Bem

5 – Excelente Não resp. Total

6 = 12,77%

21 = 44,68%

18 = 38,30

4

22

0 47

19

0 47
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Respostas 2015
E3D2. A relação entre teoria e prática, na
disciplina, permite desenvolver habilidades
para a solução de problemas da
profissão/sacerdócio.
E3D2. Há relação adequada entre o
conteúdo das disciplinas com aplicações
práticas e sacerdotais/profissionais.

1 = 2,56% 8 = 20,51%

16 = 41,03%

14 = 35,90%

39

1 = 2,56% 8 = 20,51%

11 = 28,21%

19 = 48,72%

39

Avaliação: Em 2016, 4,26% das respostas apresentou o entendimento de que a
relação entre a aplicabilidade prática dos conteúdos ministrados é insuficiente, apesar da
maioria dos alunos conseguir perceber a aplicação dentro da profissão/ministério do
conteúdo das matérias. A soma das respostas positivas (3 – Suficiente / 4 – Muito bom /
5 – Excelente) atingiu o total de 95,74% para a questão da relação entre teoria e
prática na disciplina que permite desenvolver habilidades para a solução de problemas
da profissão/sacerdócio.
Notamos comparando os resultados de 2015, 2016 e 2017 um aumento no índice
insuficiente nos dois quesitos apontados. Apesar da grande maioria das respostas
ficarem nos quadrantes 4 e 5, entendemos que estas questões devem ser melhor
acompanhadas pela Instituição e abordadas na reunião de docentes.
Relação entre Teoria e Prática - Pós-Graduação em Aconselhamento e
Gestão de Pessoas.
2017
3 – Suficiente

4 – Muito
Bom/Muito
Bem

5 – Excelente

E3D2. A relação entre teoria e prática, na
disciplina,
permite
desenvolver
habilidades para a solução de problemas
da profissão/sacerdócio.

3=18%

4=24%

10=59%

17

E3D2. Há relação adequada entre o
conteúdo das disciplinas com aplicações
práticas e sacerdotais/profissionais.

2=12%

7=41%

8=47%

17

1 – Não Existe

2 – Insuficiente

Não
resp.

2016
3 – Suficiente

4 – Muito
Bom/Muito Bem

5 – Excelente Não resp.

E3D2. A relaç ão entre teoria e prática, na disciplina,
permite desenvolver habilidades para a solução de
problemas da profissão/sacerdócio.

1 = 8,33%

6 = 50%

5 = 41,67 %

12

E3D2. Há relação adequada entre o conteúdo das
disciplinas com aplicações práticas e
sacerdotais/profissionais.

1 = 8,33%

7 58,33%

4 = 33,33%

12

1 – Não Existe

2 – Insuficiente
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2015

1 – Não Existe

2 – Insuficiente

E3D2. A relação entre teoria e prática, na disciplina,
permite desenvolver habilidades para a solução de
problemas da profissão/sacerdócio.
E3D2. Há relação adequada entre o conteúdo das
disciplinas
com
aplicações
práticas
e
sacerdotais/profissionais.

3 – Suficiente

4 – Muito Bom/Muito
5 –Bem
Excelente Não resp.

Total

1 = 5,88%

10 = 58.82%

5 = 29,41%

1 = 5,88%

17

2 = 11,76%

7 = 41,18%

7 = 41,18% 1 = 5,88%
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Na pós-graduação não houve nenhuma avaliação abaixo de “Suficiente”, o que
cremos ser fruto das ações discutidas com o corpo docente a fim de demonstrar de forma
mais clara o vínculo de seus conteúdos disciplinares com a aplicação à realidade.
Sugestão CPA: Dessa forma, embora a maioria dos alunos terem demonstrado
uma boa percepção entre teoria e prática, sugerimos continuar salientando nas reuniões
docentes a necessidade da reflexão e demonstração do vínculo entre teoria e prática da
matéria ministrada para os alunos.
Em relação às atitudes enquanto aluno - Graduação:
Cinco questões do questionário solicitavam aos discentes que realizassem uma
autoavaliação, atribuindo notas às suas atitudes enquanto alunos desta instituição. As
questões perguntavam sobre o tipo de preparo ao qual se dedicavam para acompanhar
as disciplinas, como viam a participação deles nas aulas (tanto teóricas quanto práticas),
a frequência com que consultam livros, (bem como periódicos, revistas e dicionários e
outros meios facilitadores da aprendizagem), se consideravam que a afinidade com
determinada disciplina influencia o seu desempenho ou não e, por fim, se encontravam
dificuldade na compreensão do conteúdo.
2017
2 – Insuficiente

3 – Suficiente

4 – Muito
Bom/Muito
Bem

0

3

16

26

8

0

53

E3D2. Participo regularmente das aulas
teórico/práticas das disciplinas.

0

0

5

25

23

0

53

E3D2.
Consulto
regularmente
livros,
periódicos, revistas e dicionários e outros
meios facilitadores da aprendizagem.

0

1

13

27

12

0

53

0

9

36

7

1

53

Não
resp..
4

53

1 – Não Existe

E3D2. Preparo-me adequadamente
acompanhar as disciplinas.

5 – Excelente

Não resp.

para

E3D2. Nas disciplinas em geral meu
desempenho é condicionado às afinidades
com elas estabelecidas.

0
NÃO

E3D2. Encontro dificuldade na compreensão
do conteúdo. ( ) Não. ( ) Sim.
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SIM
7

27

2016
1 – Não Existe
E3D2. Preparo-me adequadamente para acompanhar as
disciplinas.
E3D2. Participo regularmente das aulas teórico/práticas
das disciplinas.
E3D2. Consulto regularmente livros, periódicos, revistas
e dicionários e outros meios facilitadores da
aprendizagem.
E3D2. Nas disciplinas em geral meu desempenho é
condicionado às afinidades com elas estabelecidas.

2 – Insuficiente

5 – Excelente Não resp.

0

2

23

19

3

0

47

0

2

7

27

11

0

47

0

3

10

25

9

0

47

1

11

28

6

0

47

2

47

1
NÃO

SIM

37

8

E3D2. Encontro dificuldade na compreensão do
conteúdo. ( ) Não. ( ) Sim.

4 – Muito
Bom/Muito Bem

3 – Suficiente

2015
Em relação as suas atitudes, enquanto aluno:
4 – Muito
Bom/Muito Bem

5 – Exelente

12 =30,77%

18 = 46,15%

7 = 17,95%

39

1 = 2,56% 9 = 23,08%

14 = 35,90%

14 = 35,90% 1 = 2,

39

5 = 12,82% 10 = 25,64%

13 = 33,33%

11 = 28,21%

39

15 = 38,46%

19 = 48,72%

4 = 10,26%

1 – Não Existe 2 – Insuficie 3 – Suficiente
E3D2. Preparo-me adequadamente para
acompanhar as disciplinas.
E3D2. Participo regularmente das aulas
teórico/práticas das disciplinas.
E3D2. Consulto regularmente livros,
periódicos, revistas e dicionários e outros
meios facilitadores da aprendizagem.
E3D2. Nas disciplinas em geral meu
desempenho é condicionado às afinidades
com elas estabelecidas.

2 =5,13%

NÃO

Não resp.

1 = 2,

39

2 = 5,

39

SIM

E3D2. Encontro dificuldade na
compreensão do conteúdo. ( ) Não. ( ) Sim. 30 = 76,92% 7 = 17,95%

Em relação às atitudes enquanto aluno – Pós-Graduação em Gestão e
Aconselhamento de Pessoas:
2017
1 – Não Existe

2 – Insuficiente

3–
Suficiente

4 – Muito
Bom/Muito
Bem

5–
Excelente

Não resp.

E3D2. Preparo-me adequadamente para
acompanhar as disciplinas.

5=29%

9=53%

3=18%

17

E3D2. Participo regularmente das aulas
teórico/práticas das disciplinas.

2=12%

10=59%

5=29%

17

7=41%

8=47%

2=12%

17

4=23%

10=59%

2=12%

17

E3D2. Consulto regularmente livros,
periódicos, revistas e dicionários e outros
meios facilitadores da aprendizagem.
E3D2. Nas disciplinas em geral meu
desempenho é condicionado às afinidades
com elas estabelecidas.

1=6%
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2016
1 – Não Existe

2 – Insuficiente

E3D2. Preparo-me adequadamente para acompanhar
as disciplinas.
E3D2.
Participo
regularmente
das
aulas
teórico/práticas das disciplinas.
E3D2. Consulto regularmente livros, periódicos,
revistas e dicionários e outros meios facilitadores da
aprendizagem.
E3D2. Nas disciplinas em geral meu desempenho é

4 – Muito Bom/Muito
5 –Bem
Excelente Não resp.

3 = 25%

7 = 58,33%

2 = 16,67%

12

4 = 33,33%

8 = 66,67%

12

6 = 50,00%

1 = 8,33%

12

8 = 66,67%

1 = 8,33%

12

5 = 41,67%

2 = 16,67%

condicionado às afinidades com elas estabelecidas.

3 – Suficiente

1 = 8,33%

2015
4 – Muito
Bom/Muito
1 – Não Existe 2 – Insuficiente 3 – Suficiente Bem
E3D2. Preparo-me adequadamente para
acompanhar as disciplinas.
E3D2. Participo regularmente das aulas
teórico/práticas das disciplinas.
E3D2.
Consulto
regularmente
livros,
periódicos, revistas e dicionários e outros
meios facilitadores da aprendizagem.
E3D2. Nas disciplinas em geral meu
desempenho é condicionado às afinidades
com elas estabelecidas.

5 – Excelente
Não resp.

4 – 23,53% 9 – 52,94

2 – 11,76% 2 - 11.75%

17

2 – 11,76% 8 – 47,06%

5 – 29,415 2 - 11.75%

17

8 – 47,06% 5 – 29,41%

2 - 11,76% 2 - 11.75%

17

8 – 47,06% 2 – 11,76%

3 – 17,65% 4 - 23,53%

17

Avaliação CPA: Percebemos que os alunos consideram que se preparam bem
para as aulas, o que parece ser condizente com as respostas que os professores
apresentaram com relação à participação dos alunos em sala de aula, onde mais de 90%
dos professores consideraram suficiente ou mais este item, assim entendemos que de
forma geral, os índices apresentaram-se bons. Acreditamos que estes índices são
reflexos do modelo de recepção e ambientação ao calouro implantado em 2015 como
sugestão da CPA, que visa proporcionar ao aluno uma visão ampla da instituição, do
curso, com orientações sobre como ele deve se preparar para estudar, como consultar
livros, como pesquisar na internet e como programar seu tempo para esta nova jornada.
Atuação Sugerida: Manter o modelo de recepção e ambientação do calouro já
realizada pela IES.

b) Políticas de Pesquisa
Percepção do estímulo a projetos de Pesquisa
Discentes:
2017

E3D2. O curso estimula o desenvolvimento
de projetos de pesquisa.

1 – Não Existe

2 – Insuficiente

3 – Suficiente

4 – Muito
Bom/Muito
Bem

0

1

6

23

5 – Excelente

Não resp.

23

0

53

29

2016
4 – Muito
1 – Não Existe 2 – Insuficiente 3 – Suficiente Bom/Muito Bem 5 – Excelente Não resp. Total
E3D2. O curso estimula o desenvolvimento de
projetos de pesquisa.

2015

0

0

7

1 – Não Existe 2 – Insuficie 3 – Suficiente

E3D2. O curso estimula o desenvolvimento
de projetos de pesquisa.

6 = 15,38%

15

25

0 47

4 – Muito
Bom/Muito Bem

5 – Exelente

11 = 28,21%

22 = 56,41%

Não
resp. Total

39

Avaliação: De posse das informações levantadas fica nítido que os discentes
reconhecem que a IES estimula o desenvolvimento de projetos de pesquisas, onde em
2017 ficou acima de 85% entre muito bom e excelente, em 2016 com 85% e 2015 abaixo
deste percentual. Isto ratifica o bom trabalho da IES, a qual deve permanecer no mesmo
nível buscando sanar as deficiências encontradas, visando alcançar o maior índice
possível.
Percepção do estímulo a projetos de Pesquisa e aprimoramento acadêmico
Docentes:
2017

1 – Não Existe

E3D5 Avalie o incentivo/auxílio a
participação em eventos, capacitação
(formação continuada) e divulgação das
ações com os docentes.
E4D5 Avalie a sua produção científica e
atividades de extensão e sua vinculação
com a Instituição.

2 – Insuficiente

3=20%

3–
Suficiente

4 – Muito
Bom/Muito
Bem

5–
Excelente

Não resp.

1=7%

5=33%

8=53%

1=7%

15

4=27%

5=33%

2=13%

1=7%

15
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2016
1 – Não existe

2 – Insuficiente

3 – Suficiente

4 – Muito bom / 5 – Excelente Sem resposta Total
Muito bem
1
7
1
9

2 = 22,22%

3 = 33,33%

4 = 44,44%

1 = 11,11%

3 = 33,33%

2 = 22,22%

Avalie o incentivo/auxílio a participação em
eventos, capacitação (formação continuada)
e divulgação das ações com os docentes.
Avalie a sua produção científica e atividades
de extensão e sua vinculação com a
Instituição.

1 = 11,11%

9

2 = 22,22%

9

2015

1 – Não existe
Avalie o incentivo/auxílio a participação em
eventos,
capacitação
(formação
continuada) e divulgação das ações com os
docentes.
Avalie a sua produção científica e atividades
de extensão e sua vinculação com a
Instituição.

2 – Insuficiente

3 – Suficiente

1 = 14,29%

4 – Muito
bom / Muito
bem
5 – Excelente

Sem
Total
resposta

2 = 28,57%

3 = 42,86%

1 = 14,29%

5 = 71,43%

2 = 28,57%

Avaliação: Os índices de avaliação foram bastante positivos e percebemos que
refletem a maior participação de alunos na semana acadêmica (Conferência Teológica)
que tem sido realizada sempre na primeira semana de cada semestre letivo. E com a
implementação da revista acadêmica da faculdade, apresentou-se um estímulo para as
pesquisas, bem como a divulgação destas.
A utilização por todos os professores do ambiente virtual de aprendizagem para
montar um acervo virtual de materiais, atividades, etc., o qual poderá ser acessado pelos
alunos, também facilitou o desenvolvimento das pesquisas e projetos. Os índices de
produção acadêmica dos professores apresentaram uma ligeira queda comparada ao
ano de 2015, apesar dos índices com percepção de incentivo à formação contínua
estimulada pela IES apresentarem melhores índices no mesmo período. É observado
uma melhora em relação ao incentivo, fato este que veio corroborar com a implantação
do Plano de Carreira, no entanto, um índice de 20% considera “insuficiente”.

Ações Avaliativas – Pesquisa
Os documentos da IES declaram em relação às políticas de pesquisa, que esta
entende que a pesquisa deve ser um processo integrado e imprescindível à vida
acadêmica; uma atividade conjunta entre docentes e discentes, possibilitando a aquisição
e reconstrução de conhecimentos tanto teóricos quanto metodológicos, necessários ao
desenvolvimento do trabalho investigativo.
Em análise da matriz curricular percebe-se disciplinas especificamente voltadas
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7

7

às práticas de pesquisa, como; Metodologia de pesquisa científica, Projeto de pesquisa,
TCCI e TCC II e que demonstra coerência entre os documentos institucionais e a matriz.
Também continua em andamento o grupo de pesquisa coordenado por docentes
da Instituição, a saber, Me. Roberto Rohregger e Dra. Izabel Araújo.
No ano de 2016 a IES instituiu a revista Teologia, Sociedade & Espiritualidade
com o ISSN 2526-0790

(http://teologiaesociedade.weebly.com/) para divulgação dos

trabalhos de pesquisa de graduação e pós-graduação, juntamente com os docentes da
instituição e também aberta a autores da comunidade externa, com o objetivo de
socializar as pesquisas e saberes construídos coletivamente na IES. A revista é uma
publicação semestral, tendo em 2017 lançado dois números: Número 2 – Abril /2017 e
Número 3 - Outubro/2017 (Edição Temática – Comemoração dos 500 anos da Reforma
Protestante), sendo que neste ano houve uma maior participação.
O plano de carreira também contempla o incentivo à publicações aos docentes,
os quais recebem um aumento, conforme descrito no plano de carreira do docente.
Abaixo segue foto da Revista Científica da IES e a arte que foi utilizada na edição
especial:

Foto – Capa da Revista Científica on-line e da Edição Especial

Atuação Sugerida:


Continuar incentivando a produção acadêmica dos Professores, inclusive com
incentivos financeiros para a participação em eventos em que possam publicar e
que haja um plano e aporte financeiro para tal.



Incentivar a criação de novos grupos de pesquisa.



Continuar o estímulo para a participação dos alunos e professores na semana
acadêmica com apresentações de pesquisas.



Conscientizar os docentes e discentes quanto à importância desta prática em
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publicações e pesquisas, bem como à participação em eventos.

c) Políticas de Extensão
Na modalidade de extensão, a IES oferece cursos de média duração: Pregação
Bíblica, Aconselhamento Cristão e Inglês (Módulos 1, 2 e 3).
Avaliação dos alunos dos cursos de Extensão
Passemos agora para a avaliação das principais questões e das respostas dadas
pelos alunos dos cursos de extensão que estavam em andamento quando da pesquisa
da CPA.
Curso de extensão em Aconselhamento Cristão e Pregação Bíblica.
2017
1 – Não Existe

E3D2. Os conteúdos abordados na
disciplina são importantes para o curso.
E3D2. Há domínio atualizado da disciplina
no tocante aos conteúdos tratados na
disciplina.
E3D2. A relação entre teoria e prática, na
disciplina, permite desenvolver habilidades
para a solução de problemas da
profissão/sacerdócio.
E3D2. Há relação adequada entre o
conteúdo das disciplinas com aplicações
práticas e sacerdotais/profissionais.

2 – Insuficiente

3–
Suficiente

1=7%

1=7%

1=7%
1=7%

1=7%

4 – Muito
Bom/Muito
Bem

5–
Excelente

Não resp.

6=40%

8=53%

1=7%

15

4=26%

9=60%

1=7%

15

4=26%

8=53%

1=7%

15

3=19%

9=60%

1=7%

15

2016
1 – Não Existe

2 – Insuficiente

E3D2. Os conteúdos abordados na disciplina são
importantes para o curso.
E3D2. Há domínio atualizado da disciplina no tocante
aos conteúdos tratados na disciplina.
E3D2. A relação entre teoria e prática, na disciplina,
permite desenvolver habilidades para a solução de
problemas da profissão/sacerdócio.
E3D2. Há relação adequada entre o conteúdo das
disciplinas

com

aplicações

práticas

(3) – Suficiente 4 – Muito Bom/Muito
5 –Bem
Excelente Não resp.
3 - 37,50%

3 - 37,50%

2 - 25%

8

2 - 25%

4 - 40,00%

1 - 12,50%

1 - 12,50%

3 - 37,50%

4 - 40,00%

8

1 - 12,50%

2 - 25%

5 - 62,50%

8

1 - 12,50%

8

e

sacerdotais/profissionais.

2015
1 – Não Existe
E3D2. Os conteúdos abordados na disciplina são
importantes para o curso.
E3D2. Há domínio atualizado da disciplina no tocante
aos conteúdos tratados na disciplina.
E3D2. A relação entre teoria e prática, na disciplina,
permite desenvolver habilidades para a solução de
problemas da profissão/sacerdócio.
E3D2. Há relação adequada entre o conteúdo das
disciplinas
com
aplicações
práticas
e
sacerdotais/profissionais.

2 – Insuficiente

(3) – Suficiente 4 – Muito Bom/Muito
5 –Bem
Excelente Não resp.

1 = 10%

3 = 30%

7 = 70%

10

3 = 30%

7 = 70%

10

4 = 405

6 = 60%

10

3 = 30%

6 = 60%

10
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Os cursos de extensão vem mantendo bons índices de satisfação, com a grande
maioria dos percentuais variando entre 4 e 5 - muito bom ou excelente, destacando-se a
percepção da praticidade ou aplicabilidade do conteúdo às suas necessidades
profissionais, o que ficou

demonstrado com o percentual de respostas no índice de

Excelente, 60% em 2017, 62,50% em 2016 e 60% em 2015.
INGLÊS
2017
1 – Não Existe

E3D2. Os conteúdos abordados na
disciplina são importantes para o curso.
E3D2. Há correspondência entre o
programado e o executado durante o
período letivo.
E3D2. Há domínio atualizado da disciplina
no tocante aos conteúdos tratados na
disciplina
E3D2. As atividades em sala de aula são
desenvolvidas de forma clara, organizada
e lógica.

2 – Insuficiente

2=15,38%

2=15,38%

4 – Muito
Bom/Muito
Bem

5–
Excelente

4=30,77%

9=69,23%

13

5=38,47%

4=30,77%

2=15,38%

13

5=38,47%

4=30,77%

4=30,77%

13

6=46,16%

4=30,77%

1= 7,69%

13

3–
Suficiente

Não resp.

2016
1 – Não Existe
E3D2. Os conteúdos abordados na disciplina são
importantes para o curso.
E3D2. Há correspondência entre o programado e o
executado durante o período letivo.
E3D2. Há domínio atualizado da disciplina no tocante
aos conteúdos tratados na disciplina.
E3D2. As atividades em sala

2 – Insuficiente

3 – Suficiente

4 – Muito Bom/Muito
5 –Bem
Excelente Não resp.
4 = 28,57%

10 = 71,43%

14

3 = 21,43%

11 = 78,57%

14

9 = 64,29%

14

11 = 78,57%

14

1 4 = 28,57%
de

aula

desenvolvidas de forma clara, organizada e lógica.

são
3 = 21,43%

2015
1 – Não Existe 2 – Insuficiente 3 – Suficiente 4 – Muito Bom/Muito Bem 5 – Excelente Não resp.
E3D2. Os conteúdos abordados na
disciplina são importantes para o curso.
E3D2. Há correspondência entre o
programado e o executado durante o
período letivo.
E3D2. Há domínio atualizado da
disciplina no tocante aos conteúdos
tratados na disciplina.
E3D2. As atividades em sala de aula são
desenvolvidas de forma clara, organizada
e lógica.

1 = 9,90%

10 = 90,91%

11

1 = 9,90%

10 = 90,91%

11

1 = 9,90%

10 = 90,91%

11

1 = 9,90%

10 = 90,91%

11

A avaliação feita junto aos alunos dos cursos de extensão continua
apresentando-se muito positiva, com índices bastante satisfatórios. Apesar de serem
cursos de curta e média duração (de três a quatro meses) e com um contato
relativamente menor do aluno com a instituição, percebe-se que, mesmo assim, há boas
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percepções relacionadas às políticas acadêmicas e que isto se reflete de forma muito
positiva na sala de aula. Chama a atenção o caráter social do curso de inglês, com
preços bem inferiores aos praticados no mercado, a saber, 5 parcelas semestrais
em torno de R$ 75,00. A diminuição do índice de excelência, onde até apareceram
insuficientes, podem estar relacionados às mudanças de professores que foram
necessárias e efetuadas com o curso em andamento e requer um acompanhamento e
atenção por parte da IES.

Ações Avaliativas – Projetos e ações de Extensão
Além dos cursos de extensão a IES atua ainda no desenvolvimento de diversas
atividades de extensão junto à sociedade que visam, em consonância com seus valores
e missão, interagir com a comunidade e contribuir com a formação integral de seus
alunos e com uma sociedade mais solidária.
Também visando a melhoria contínua destes cursos, estes deverão submeter
seus planos de aula (ensino) à Direção do Curso para ver o alinhamento pedagógico.
É sugerido que os professores passem por uma atualização didática pedagógica.
Dessa forma, como já mencionado anteriormente, a IES desenvolve projetos de
extensão, como o denominado Missão urbana, junto a moradores em situação de rua.
Existe ainda o projeto no lar de idosos, com visitas, atividades musicais e contação de
história. E, ainda, parcerias com ONGs e outras instituições, com as quais a Fatebe
realiza diversas atividades de extensão que buscam contribuir socialmente com seu
entorno.
Todas essas ações estão em conformidade com os instrumentos de avaliação do
ministério da educação, que define:

A revista lançada, em que o principal objetivo é divulgar as pesquisas realizadas
na IES, com o título Teologia, Sociedade e Espiritualidade é uma importante conquista
como projeto de extensão acadêmico da IES.
Outra forma de compartilhamento social do conhecimento é através das
tecnologias de informação e comunicação a exemplo das redes sociais. Também em
2016 a Fatebe criou seu canal na internet e passou a publicar gratuitamente conteúdos
educativos produzidos por seus docentes a fim de disseminar o conhecimento e
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contribuir com a reflexão teológica e na área de ciências humanas.
Destaca-se ainda que todos os eventos, seminários e conferências são gratuitos
e abertos à comunidade.
Desta forma, através das ações em torno do tripé, ensino, pesquisa e extensão
expostos de forma resumida neste breve relato, a IES busca contribuir com as demandas
de desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e cultural em sua área de abrangência.

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
A comunidade externa foi convidada a participar da avaliação institucional por
meio de comunicado no site da Fatebe e mediante a distribuição de cartas convite para
as comunidades em que o aluno está inserido. Percebemos de forma geral que há uma
avaliação positiva por parte dos entrevistados com relação a IES, conforme abaixo:
Na pergunta com relação à participação dos alunos nas atividades da
comunidade externa, a IES obteve:

2- Insuficiente

3 – Suficiente

4 – Muito Bom

5 – Excelente

2017

13,35%

26,66%

46,66%

13,33%

2016

33.33%

33,33%

26,67%

6,67%

46,15%

30,77%

23,08%

2015

-

6 – Não respondeu

Participação dos alunos nas atividades da comunidade externa

Comparando 2015 x 2016 x 2017, percebemos uma melhora na avaliação da
comunidade externa com relação à participação dos alunos nas atividades em suas
comunidade, apesar dos índices de 2015 e 2016 já indicarem bons resultados. Este é um
indicativo importante pois trata-se de um dos principais objetivos da instituição; promover
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a interação e a participação do aluno na comunidade externa de forma direta.
Outro fator que tem uma importância fundamental é a percepção por parte da
comunidade externa de que o aluno tem conseguido aplicar o conhecimento obtido na
Instituição na prática das atividades eclesiásticas e junto à comunidade, e neste item foi
obtido 80% em 2017, 73,34 % em 2016 contra 76,92% em 2015 com o conceito “4 –
Muito Bom e Excelente. A pesquisa aponta a satisfação da comunidade externa com as
ações dos alunos da IES, sendo que o resultado não aponta nenhuma resposta como
insuficiente.
Este é um ponto importante que demonstra a efetividade do conteúdo teórico
aplicado na vivência diária comunitária, o que confirma a avaliação feita pelos próprios
alunos quando consideram que há relação adequada entre o conteúdo das disciplinas
com aplicações práticas e sacerdotais/profissionais. A IES vem mantendo um bom índice
com relação à comunicação e a percepção na prática pela comunidade externa. É
perceptível nesta avalição que os índices de satisfação tem se elevado, onde

a

comunidade externa considerou a participação dos alunos majoritariamente como
Excelente em 2017.
A avaliação dos canais de comunicação externa (divulgação de cursos e
eventos, resultado de avaliações, ouvidoria, entre outros) teve as seguintes avaliações:
2- Insuficiente

3 – Suficiente

4 – Muito Bom

5 – Excelente

6 – Não respondeu

2017

26,67%

13,33%

53,33%

6,67%

2016

53.33%

20,00%

20,00%

6,67%

38,46%

15,38%

2015

46,15%

Gráfico 3 – Avaliação de comunicação externa

Percebe-se que houve um aumento significativo na avaliação “5 –
Excelente” indicando que a comunicação com o público externo está em constante
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melhoria.
A Fatebe mantém um canal amplo e aberto de comunicação com a sociedade em
geral e com a religiosa em particular. Está presente em várias mídias sociais e promove a
divulgação

de

suas

atividades

através

do

portal

de

seu

site

(www.faculdadebetania.com.br) onde inclusive há o acesso para envio de mensagens
com sugestões ou críticas para a ouvidoria. Além disso, mantém vários canais de
comunicação que visam democratizar a informação e o conhecimento, como: canal
Fatebe no YouTube, facebook, site, blog, a revista acadêmica on-line, e ainda, todos os
eventos abertos ao público, como as Conferências e Semanas Interdisciplinares, sendo
estes gratuitos.
A instituição ainda promoveu o evento Café com Pastores, em que a comunidade
religiosa externa é representada por seus líderes a debater questões relevantes para a
igreja e para a sociedade, durante um café da manhã servido pela IES.
Segue algumas imagens de eventos junto à comunidade externa, fruto de uma
melhor comunicação:
Café com Pastores da cidade:
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Palestras para mulheres: Tema Saúde emocional. Aberto à comunidade externa

Evento para a Sociedade externa e gratuito

Lançamento de uma revista para Angola coordenada pelo aluno da Fatebe Mario
Chuva e presença da comunidade angolana – 2016
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Uso de novas tecnologias nos canais de comunicação
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Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes
Esta dimensão apresentou bons resultados, com melhores índices em
comparação com os anos anteriores.
Graduação
2017
2 – Insuficiente

3–
Suficiente

4 – Muito
Bom/Muito
Bem

5–
Excelente

E3D9. Avalie o acolhimento ao ingressante.

2=3,77%

5=9,43%

24=45,30%

22=41,50%

53

E3D9. Avalie a atuação da coordenação do
curso.

2=3,77%

6=11,31%

21=39,62%

24=45,30%

53

E3D9. Avalie a condução das questões
acadêmicas e institucionais pela Direção.

1=1,88%

2=3,77%

26=49,05%

24=45,30%

53

E1D8. Avalie este processo de avaliação
institucional

1=1,88%

2=3,77%

26=49,05%

24=45,30%

53

1 – Não
Existe

Não
resp.

2016
1 – Não Existe 2 – Insuficiente
E3D9. Avalie o acolhimento ao ingressante.
E3D9. Avalie a atuação da coordenação do curso.

0
0

3 – Suficiente

4 – Muito Bom/Muito
5 –Bem
Excelente Não resp.

0 5 = 10,64%
0 2 = 4,26%

16 = 34,04%
17 = 36,17%

26 = 55,32%
28 = 59,57%

0
0

47
47

E3D9. Avalie a condução das questões acadêmicas e institucionais pela
0 Direção.

0 5 = 10,64%

17 = 36,17%

25 = 53,19%

0

47

E1D8 Avalie este processo de avaliação institucional

0

3 22 = 46,81%

22 = 46,81%

0

47

0

2015
2 – Insuficiente

3 – Suficiente

4 – Muito Bom/Muito
5 –Bem
Excelente Não resp.

E3D9. Avalie o acolhimento ao ingressante.

1 – Não Existe

1 = 2,56%

4 = 10,26%

12 = 30,77%

22 = 56,41%

39

E3D9. Avalie a atuação da coordenação do curso.

2 = 5,13%

2 = 5,13%

11 = 28,21%

24 = 61,54%

39

3 = 7,69%

1 = 2,56%

11 = 28,21%

24 = 61,54%

39

3 = 7,69%

15 = 38,46%

21 = 53,85%

39

percebemos

uma

E3D9. Avalie a condução das questões acadêmicas e
institucionais pela Direção.
E1D8 Avalie este processo de avaliação institucional

Com

relação

ao

atendimento

ao

aluno,

avaliação

extremamente positiva. A análise dos dados dos questionários dos alunos de graduação
aponta que os indicadores sempre superam 90% de satisfação na percepção por parte
dos discentes nas formas de atendimento. Nota-se que o maior percentual de respostas
fica entre Muito Bom e Excelente, sempre ultrapassando 80%. Isto ratifica o
comprometimento em um bom relacionamento.
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Graduação
2017
1 – Não
Existe

2–
Insuficiente

3–
Suficiente

4 – Muito
Bom/Muito
Bem

5–
Excelente

Não
resp.

E4D6. A secretaria responde com eficiência
às solicitações.

0

1=2%

6=11%

11=21%

35=66%

0

53

E4D6. A tesouraria age com respeito e
eficiência para com os que o procuram.

1=2%

0

0

13=25%

38=72%

1=2%

53

2016
1 – Não Existe

2 – Insuf iciente

4 – Muito
Bom/Muito Bem

3 – Suf iciente

5 – Excelente Não resp.

E4D6. A secretaria responde com ef iciência às
solicitações.

0

1

3

13

30

0

47

E4D6. A tesouraria age com respeito e ef iciência para
com os que o procuram.

0

0

1

13

33

0

47

2015
1 – Não Existe
E5. O ambiente
físico
para as aulas
é
E4D6.
A secretaria
responde
com eficiência
às solicitações.
E4D6. A tesouraria age com respeito e
eficiência para com os que o procuram.

2 – Insuficiente

3 – Suficiente

4 – Muito Bom/Muito 5 – Exelente
Bem

1 = 2,56%

3 = 7,69%

6 = 15,38%

29 =74,36%

39

4 = 10,26%

33 = 84,62%

39

2 = 5,13%

Não resp.

Pós-Graduação em Aconselhamento e Gestão de Pessoas.
2017
1 – Não
Existe

2–
Insuficiente

3–
Suficiente

4 – Muito
Bom/Muito
Bem

5–
Excelente

Não
resp.

E4D6. A secretaria responde com eficiência
às solicitações.

1=6%

7=41%

9=53%

17

E4D6. A tesouraria age com respeito e
eficiência para com os que o procuram.

1=6%

5=29%

11=65%

17

2016
1 – Não Existe

2 – Insuficiente

3 – Suficiente

4 – Muito
Bom/Muito Bem

5 – Excelente Não resp.

E4D6. A secretaria responde com eficiência às
solicitações.

4

6

E4D6. A tesouraria age com respeito e eficiência para
com os que o procuram.

5

7

2

12
12

2015
1 – Não Existe 2 – Insuficiente 3 – Suficiente 4 – Muito Bom/Muito
5 – Excelente
Bem
Não resp.
E4D6. A secretaria responde com
eficiência às solicitações.
E4D6. A tesouraria age com respeito e
eficiência para com os que o procuram.

Com

relação

ao

2 = 11,76%

atendimento

ao

aluno,

7 = 41,18%

7 = 41,18%

5 = 29,415

10 = 58,82% 2 = 11,76%

percebemos

1 = 5,88%

uma

17
17

avaliação

extremamente positiva.
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A análise dos dados dos questionários dos alunos de graduação indica que a
secretaria acadêmica obteve acima de 90% de satisfação entre muito bom e excelente de
respostas positivas com relação à satisfação ao atendimento, e a tesouraria apresentou
um percentual acima de 90% de satisfação. Essas porcentagens foram muito
semelhantes na avaliação dos alunos da pós-graduação e no curso de extensão. Estes
índices são plenamente satisfatórios.

O Serviço de Apoio Psicopedagógico
Os estudantes recém-ingressantes, assim como os demais já matriculados,
muitas vezes apresentam dificuldades de adaptação ao ambiente acadêmico. Para tanto,
o Serviço de Apoio Psicopedagógico (SAP) propõe-se a estar atento a estas questões e a
atuar nesta área, procurando examinar e orientar os alunos em seus eventuais tropeços
no processo de aprendizagem. Sob uma perspectiva mais preventiva, os alunos que
apresentam excessivo número de faltas, ou persistente aproveitamento deficiente são
convidados a comparecer ao SAP, sendo colocada à disposição deles a possibilidade de
terem acompanhamento profissional para revisão da metodologia de estudo ou para a
investigação de outras dificuldades que eventualmente possam estar presentes. Com
esta mesma ótica preventiva são entrevistados todos os alunos que solicitam
trancamento ou cancelamento de matrícula, para investigar as razões e oferecer apoio,
bem como detectar e corrigir carências no atendimento da IES.
A todos os alunos, o serviço de Apoio Pedagógico assegura atendimento
individual e/ou grupal para a busca de orientações em diversas áreas, como também
para solucionar problemas resultantes da interação aluno-professor.
Na primeira semana do período letivo são programadas atividades especiais para
acolhimento dos novos alunos, apresentação pela direção e coordenação da história e
valores da instituição, orientações gerais e do corpo docente do curso, apresentação do
Manual do Aluno e palestras.
Avaliação dos discentes:
Acolhimento ao ingressante – avaliação 2017
1 – Não Existe

E3D9. Avalie o acolhimento ao
ingressante.

0

2–
Insuficiente

2=3,77%

3 – Suficiente

4 – Muito
Bom/Muito
Bem

5–
Excelente

5=9,43% 24=45,28% 22=41,52%

Não
resp.

0

53
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Acolhimento ao ingressante – avaliação 2016
1 – Não Existe 2 – Insuficiente
E3D9. Avalie o acolhimento ao ingressante.

0

3 – Suficiente
0 5 = 10,64%

4 – Muito Bom/Muito
5 –Bem
Excelente Não resp.
16 = 34,04%

26 = 55,32%

0
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Acolhimento ao ingressante – avaliação 2015
1 – Não Existe 2 – Insuficiente
E3D9. Avalie o acolhimento ao ingressante.

1 = 2,56%

3 – Suficiente 4 – Muito Bom/Muito
5 –Bem
Excelente Não resp.
4 = 10,26%

12 = 30,77%

22 = 56,41%

39

O atendimento extraclasse oferecido ao acadêmico também é realizado sempre
que necessário pela Coordenação do Curso e pelos professores em regime de trabalho
de Tempo Integral ou Parcial com a função de orientador educacional.
Avaliação coordenação – 2017
4 – Muito
Bom/Muito
Bem

1 – Não Existe

2–
Insuficiente

3 – Suficiente

0

2=3,77%

6=11,32%

21=39,63% 24=45,28%

0

53

0

1=1,88%

2=3,77%

26=49,07% 24=45,28%

0

53

3 – Suficiente

4 – Muito Bom/Muito
5 –Bem
Excelente Não resp.

E3D9. Avalie a atuação da
coordenação do curso.
E3D9. Avalie a condução das
questões
acadêmicas
e
institucionais pela Direção.

5–
Excelente

Não
resp.

Avaliação coordenação - 2016
1 – Não Existe 2 – Insuficiente
E3D9. Avalie a atuação da coordenação do curso.

0

0 2 = 4,26%

17 = 36,17%

28 = 59,57%

0

47

0

0 5 = 10,64%

17 = 36,17%

25 = 53,19%

0

47

E3D9. Avalie a condução das questões acadêmicas e
institucionais pela Direção.

Avaliação coordenação - 2015
1 – Não Existe
E3D9. Avalie a atuação da coordenação do curso.

2 – Insuficiente

3 – Suficiente

4 – Muito Bom/Muito
5 –Bem
Excelente Não resp.

2 = 5,13%

2 = 5,13%

11 = 28,21%

24 = 61,54%

39

3 = 7,69%

1 = 2,56%

11 = 28,21%

24 = 61,54%

39

E3D9. Avalie a condução das questões acadêmicas e
institucionais pela Direção.

Podemos perceber uma certa constância na satisfação dos itens analisados
(“suficiente, muito bom e excelente”) com a avaliação da coordenadoria, sendo que em
2016 não houve nenhuma pontuação de insuficiente ficando os melhores índices entre
Muito Bom e Excelente e que ultrapassam os valores de 80% em todos os períodos
analisados.
A mesma análise pode ser feita sobre a condução de questões acadêmicas e
institucionais pela Direção, sendo que em 2017 ultrapassou 95% de satisfação a este
quesito.
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Eixo 4: Políticas de Gestão
Dimensão 5: Políticas de Pessoal
A avaliação de Políticas de Pessoal apresentou resultados consideravelmente
significativos após a análise desta CPA, de acordo com as respostas apresentadas pelo
corpo docente.
Apresentamos a seguir as questões que foram respondidas pelos professores e
a porcentagem de cada resposta:

Avaliação professores 2017

Avalie
o incentivo/auxílio à
participação
em
eventos,
capacitação
(formação
continuada) e divulgação das
ações com os docentes.
Avalie a sua produção científica e
atividades de extensão e sua
vinculação com a Instituição.
Avalie
o
seu
envolvimento
profissional docente com a
Instituição.

4 – Muito
Bom/Muito
3 – Suficiente
Bem

1 – Não
Existe

2–
Insuficiente

5–
Excelente

Não
resp.

0

0

1=7%

5=33%

8=53%

1=7%

15

0

3=20%

4=27%

5=33%

2=13%

1=7%

15

0

0

5=33%

5=33%

5=33%

0

15

Avaliação professores 2016
1 – Não existe

2 – Insuficiente

3 – Suficiente

4 – Muito bom / 5 – Excelente Sem resposta Total
Muito bem
1
7
1
9

2 = 22,22%

3 = 33,33%

4 = 44,44%

1 = 11,11%

3 = 33,33%

2 = 22,22%

2 = 22,22%

9

2 = 22,22%

3 = 33,33%

3 = 33,33%

1 = 11,11%

9

Avalie o incentivo/auxílio a participação em
eventos, capacitação (formação continuada)
e divulgação das ações com os docentes.
Avalie a sua produção científica e atividades
de extensão e sua vinculação com a
Instituição.
Avalie o seu envolvimento profissional
docente com a Instituição.

1 = 11,11%

9
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Avaliação professores 2015

1 – Não existe
Avalie o incentivo/auxílio a participação em
eventos,
capacitação
(formação
continuada) e divulgação das ações com os
docentes.
Avalie a sua produção científica e atividades
de extensão e sua vinculação com a
Instituição.
Avalie o seu envolvimento profissional
docente com a Instituição.

2 – Insuficiente

3 – Suficiente

1 = 14,29%

1 = 14,29%

4 – Muito
bom / Muito
bem
5 – Excelente

Sem
Total
resposta

2 = 28,57%

3 = 42,86%

1 = 14,29%

5 = 71,43%

2 = 28,57%

7

4 = 57,15%

2 = 28,57%

7

7

Percebeu-se em relatos que a IES busca manter um canal aberto de
comunicação com professores, através do acesso à coordenadoria que está sempre à
disposição antes do início do horário das aulas e durante o próprio período entre aulas.
Realizam-se reuniões periódicas com professores para informações e discussões das
questões acadêmicas.
Avaliação do corpo técnico:
As avaliações dos colaboradores na área administrativa também apresentaram
bons resultados. A pesquisa apresentou bom índice de satisfação com o nível de
atividade e o tempo que se tem para realizar o trabalho. Todos os entrevistados por
questionário apontaram que tem conhecimento de qual trabalho devem executar e quais
resultados se espera, o que demonstra um bom nível de comunicação entre as áreas e a
coordenação e direção da IES. Com relação aos equipamentos que são disponibilizados
para a realização de suas tarefas também demonstraram estarem satisfeitos e que são
suficientes para a realização do trabalho. Não apareceu nos questionários nenhuma
observação ou constatação de haver alguma dificuldade ou problemas com relação à
condução das atividades de suporte e administrativas.
Avaliação: A pesquisa apresentou ótimos índices de satisfação com relação à
Gestão da instituição, concentrando as respostas dos docentes entre “4 – Muito bom” e
“5 – Excelente”, o que indica a satisfação por parte dos professores com a atualização
curricular e no desenvolvimento do material didático-pedagógico. Na pesquisa realizada
com os colaboradores administrativos em relação às políticas de pessoal os resultados
também foram muito positivos, com a indicação de um bom grau de satisfação.
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Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
A IES tem sua organização e gestão da seguinte forma:

Todos os órgãos da Fatebe (CONSUP, CONSEPE, ISE, Diretoria Geral, CPA,
Colegiado dos Cursos, Diretoria de Ensino, Coordenadoria de Cursos, Secretaria,
Tesouraria e Biblioteca) funcionaram segundo as normas estabelecidas pelo regimento
interno da Instituição. Em seus processos decisórios optam por resoluções consensuais e
as atas dessas reuniões são arquivadas, encaminhadas a quem de direito e/ou
publicadas no mural de avisos.
As atividades de cada órgão serão brevemente descritas neste documento. O
texto na íntegra pode ser encontrado no PDI e Regimento Interno da Instituição.
 CONSELHO SUPERIOR (CONSUP): órgão máximo da administração superior,
de natureza normativa, deliberativa, consultiva e recursal da Faculdade; é
constituído pelo Diretor geral da Faculdade; pelo diretor de ensino, pelos
Coordenadores de curso; por um professor; por um representante do corpo
discente; por um representante da comunidade escolhido pelo Conselho Superior;
por um representante da mantenedora. O CONSUP reúne-se, ordinariamente uma
vez por semestre.
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 CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CONSEPE): órgão da
administração superior, de natureza normativa, consultiva e deliberativa em matéria
de ensino, pesquisa e extensão.
 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO (ISE): previsto apenas para caso de
implantação de curso de formação de professores, nesse caso terá uma
coordenação formalmente constituída, a qual será responsável por articular a
formação, execução e avaliação do projeto institucional de formação de
Professores, Pedagogos e Gestores educacionais.
 COLEGIADO DE CURSO: órgão colegiado da administração básica de natureza
normativa e consultiva.
 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA): sua instituição, composição e
atuação foi aprovada pela Diretoria Geral e pelo Conselho Superior. Para
desenvolver seu Projeto de Avaliação, elaborou um projeto; estabeleceu
ferramentas adequadas; mobilizou e organizou os segmentos acadêmicos e a
sociedade para pensar coletivamente, construindo uma rede que articulasse os
sujeitos no processo de reflexão/ação para produzir conhecimentos sobre a
Instituição, definir e assumir compromissos coletivos, definir propostas de ação e
caminhos alternativos para o aperfeiçoamento do PDI, além de estratégias de ação
para aprimorar a estrutura organizacional e didático-pedagógica, efetivando o papel
social da Instituição.
 DIRETORIA GERAL: a Diretoria Geral é o órgão executivo da Administração
Superior responsável pelo planejamento, supervisão, execução, fiscalização e
avaliação das atividades administrativas da Faculdade. O Diretor Geral é designado
pela Entidade Mantenedora para mandato de quatro anos podendo ser reconduzido
ao cargo.
 DIRETORIA DE ENSINO: é responsável por; acompanhar o desenvolvimento dos
programas das disciplinas; elaborar as normas escolares; avaliar a proposta de
contratação de professores e orientá-los no sentido da interdisciplinaridade;
promover a integração do corpo docente ao projeto pedagógico; fomentar a
pesquisa, o aperfeiçoamento do corpo docente e elaborar normas próprias para
projetos de pesquisa; assessorar a Biblioteca e outros meios pedagógicos e instruir
os funcionários encarregados desses serviços; propor novos cursos de graduação e
pós-graduação.
 COORDENADORIAS DE CURSO: é o órgão da administração básica,
responsável pelo planejamento, supervisão, coordenação, execução, fiscalização e
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avaliação das atividades de ensino, pesquisa e extensão do referido curso, analisar
a equivalência de matérias; organizar e viabilizar o calendário escolar.
 DIRETÓRIO ACADÊMICO: Há ainda o Diretório Acadêmico, que representa o
corpo discente e que está em pleno funcionamento.
 SECRETARIA: É o órgão que coordena os registros da Faculdade.
 TESOURARIA: Os serviços de Tesouraria serão executados por funcionários
habilitados, contratados pela IES e subordinados à Diretoria Geral.
 BIBLIOTECA: os serviços da Biblioteca são dirigidos por um(a) Bibliotecário(a)
com a devida formação em biblioteconomia e indicado(a) pelo Diretor de Ensino,
homologado(a) pelo Diretor Geral e contratado(a) pela Entidade Mantenedora e
uma auxiliar. A Biblioteca é organizada segundo os princípios da Biblioteconomia,
com recursos informatizados e tem um Regulamento, aprovado pelo Conselho
Superior.
A Missão Evangélica Betânia, como entidade Mantenedora, é a responsável,
perante as autoridades públicas e o público em geral pela Fatebe, incumbindo-se de
tomar as medidas necessárias para o bom funcionamento, respeitando o corpo docente e
discente e as autoridades de seus órgãos deliberativos e executivos. No entanto, a IES
pode realizar convênios com empresas, comunidade e instituições religiosas para
programas de extensão universitária.
Após apresentar a maneira como a Fatebe é organizada, segundo os
documentos institucionais (especialmente regimento interno), serão abordados alguns
dos dados sobre a gestão da Faculdade, avaliados nos questionários respondidos pelos
alunos da graduação e da pós-graduação da Instituição. Para avaliar a estrutura
organizacional, o questionário trazia as seguintes proposições:
 A secretaria responde com eficiência às solicitações?
 A tesouraria age com respeito e eficiência para com os que o procuram?
 A proposta curricular do curso é transparente e atende às expectativas?
 A Conferência Teológica realizada semestralmente atende às suas
expectativas?
Cada uma dessas proposições permitiu também avaliar a questão da gestão da
instituição, uma vez que pode indicar acertos e possíveis melhorias no desenvolvimento
do seu planejamento e organização.
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Para avaliar a proposta curricular dos cursos, uma das questões solicitava aos
alunos que a avaliassem segundo suas expectativas. Nos questionários respondidos
pelos alunos da graduação foram encontrados os seguintes resultados para essa
questão: 21 (39,62%) dos alunos consideraram “4 – Muito bom” a proposta curricular, se
acrescentarmos os que responderam “5 - Excelente”, obtemos 86,78% de satisfação no
quadrante superior aos anos anteriores. Estes bons índices de satisfação também foram
demonstrados em relação à Conferência Teológica no tocante às expectativas por parte
do corpo discente.
Graduação
2017

E4D6 A proposta curricular do
curso é transparente e atende às
expectativas
E4D6 A Conferência Teológica
realizada semestralmente atende
às suas expectativas

3 – Suficiente

4 – Muito
Bom/Muito
Bem

5–
Excelente

Não
resp.

1

6

21

25

0

53

3

9

22

19

0

53

1 – Não Existe

2–
Insuficiente

0
0

2016
4 – Muito
1 – Não Existe 2 – Insuficiente 3 – Suficiente Bom/Muito Bem 5 – Excelente Não resp.
E4D6. A proposta curricular do curso é transparente e
atende às expectativas.

0

0

1 – Não Existe 2 – Insuficiente
E4D6. A Conferência Teológica realizada
semestralmente atende às suas expectativas.

0

2
3 – Suficiente

3

21

24

4 – Muito
Bom/Muito Bem

10

0
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5 – Excelente Não resp.
9

25

0

47

2015
1 – Não Existe2 – Insuficiente
3 – Suficiente 4 – Muito Bom/Muito
5 – Bem
Exelente Não resp. Total
E4D6. A proposta curricular do curso é
transparente e atende às expectativas.

curricular
do cursorealizada
é
E4D6. AAproposta
Conferência
Teológica
semestralmente
atende
às
suas
expectativas.

2 = 5,13%

4 = 10,29%

12 = 30,77%

21 = 53,85%

39

1 – Não Existe2 – Insuficiente
3 – Suficiente 4 – Muito Bom/Muito
5 – Bem
Exelente Não resp. Total
39
5 = 12,82%

8 = 20,51%

26 = 66,67%

39

Pós-Graduação em Gestão e Aconselhamento de Pessoas:
2017

E4D6 A proposta curricular do
curso é transparente e atende às
expectativas
E4D6 A Conferência Teológica
realizada semestralmente atende
às suas expectativas

3 – Suficiente

4 – Muito
Bom/Muito
Bem

5–
Excelente

0

1

5

11

0

4

7

5

1 – Não Existe

2–
Insuficiente

0
0

Não
resp.

17
1

17
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2016
1 – Não Existe
E4D6.

A

Conferência

Teológica

2 – Insuficiente

3 – Suficiente

4 – Muito Bom/Muito
5 –Bem
Excelente Não resp.

1= 8,33%

4 = 33,33%

realizada

semestralmente atende às suas expectativas.

4 = 33,33%

3 = 25,00%

12

2015
1 – Não Existe 2 – Insuficiente 3 – Suficiente 4 – Muito Bom/Muito
5 – Excelente
Bem
Não resp.
E4D6. A proposta curricular do curso é
transparente e atende às expectativas.

4 = 23,53%

2=11,75%

11= 64,71%

17

A divulgação da conferência teológica para os alunos da pós-graduação
demonstrou um bom resultado, com participação dos mesmos e um alto nível de
satisfação com o evento. Em 2015 a maioria não respondeu em decorrência do
desconhecimento, percebemos que o trabalho realizado pela IES para a participação da
pós-graduação no evento surtiu um ótimo resultado, que proporciona uma interação do
curso com a instituição de forma mais ampla.
Avaliação dos discentes:
Nos questionários entregues ao corpo discente, a avaliação da organização e da
gestão da instituição foi avaliada nas seguintes questões conforme tabela abaixo:

2017
2 – Insuficiente

3–
Suficiente

4 – Muito
Bom/Muito
Bem

5–
Excelente

E3D9. Avalie a atuação da coordenação do
curso.

2=3,77%

6=11,31%

21=39,62%

24=45,30%
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E3D9. Avalie a condução das questões
acadêmicas e institucionais pela Direção.

1=1,88%

2=3,77%

26=49,05%

24=45,30%

53

2 – Insuficiente

3–
Suficiente

4 – Muito
Bom/Muito
Bem

5–
Excelente

E3D9. Avalie a atuação da coordenação do
curso.

2=4,26%

17=36,17%

28=59,57%

47

E3D9. Avalie a condução das questões
acadêmicas e institucionais pela Direção.

5=10,64%

17=36,17%

25=53,19%

47

2 – Insuficiente

3–
Suficiente

4 – Muito
Bom/Muito
Bem

5 – Excelente

2=5,13%

2=5,13%

11=28,21%

24=61,54%

1 – Não
Existe

Não
resp.

2016
1 – Não
Existe

Não
resp.

2015
1 – Não
Existe
E3D9. Avalie a atuação da coordenação do
curso.

Não
resp.
39
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E3D9. Avalie a condução das questões
acadêmicas e institucionais pela Direção.

3=7,69%

1=2,56%

11=28,21%

24=61,54%

39

Observa-se uma permanência no total de satisfação que ultrapassa 90% nas
questões de atuação e condução por parte da Coordenação. Isto vem ratificar a
funcionalidade e organização existente na IES.
Avaliação dos docentes:
Nos questionários entregues aos professores, a avaliação da organização e da
gestão da instituição foi avaliada nas seguintes questões conforme tabela abaixo:
2017
1 – Não
Existe

2–
Insuficiente

3–
Suficiente

4 – Muito
Bom/Muito
Bem

5–
Excelente

Não
resp.

0

0

0

6=40%

9=60%

0

15

0

0

0

8=53%

7=47%

0

15

0

0

0

6=40%

9=60%

0

15

1 – Não existe

2 – Insuficiente

Avalie
a
gestão
institucional,
considerando
autonomia
e
representatividade dos órgãos de gestão
e
colegiados;
participação
de
professores, técnicos, estudantes e
sociedade civil organizada; critérios de
indicação e recondução de seus
membros; realização e registro de
reuniões.
Avalie a atuação da coordenação do
curso.
Avalie a condução das questões
acadêmicas e institucionais pela Direção.

2016
Avalie a gestão institucional, considerando
autonomia e representatividade dos órgãos
de gestão e colegiados; participação de
professores,
técnicos,
estudantes
e
sociedade civil organizada; critérios de
indicação e recondução de seus membros;
realização e registro de reuniões.
Avalie a atuação da coordenação do curso.
Avalie a condução das questões acadêmicas
e institucionais pela Direção.

3 – Suficiente

4 – Muito bom / 5 – Excelente
Muito bem

Sem resposta Total

5 = 55,56%
2 = 22,22%

4 = 44,44%
6 = 66,67%

1 = 11,11%

9
9

1 = 11,11%

7= 77,78%

1 = 11,11%

9

2015
1 – Não existe

2 – Insuficiente

3 – Suficiente

4 – Muito
bom / Muito
bem
5 – Excelente

Sem
Total
resposta

1 = 14,29%

5 = 71,43%

1 = 14,29%

7

2 = 28,57%

4 = 57,14%

1 = 14,29%

7

2 = 28,57%

3 = 42,86%

1 = 14,29%

7

5 = 71,43%

2 = 28,57%

Avalie a atuação da coordenação do curso.
Avalie
a
condução
das
questões
acadêmicas e institucionais pela Direção.
Avalie o incentivo/auxílio a participação em
eventos,
capacitação
(formação
continuada) e divulgação das ações com os
docentes.
Avalie a sua produção científica e atividades
de extensão e sua vinculação com a
Instituição.

1 = 14,29%

7

Percebe-se que a avaliação da condução organizacional e da gestão da IES
apresentou índices plenamente satisfatórios, inclusive com nenhuma avaliação de
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insuficiente nos últimos dois anos, indicando uma melhora na percepção e condução da
gestão institucional pelo prisma dos docentes.

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
Os recursos oriundos da Fatebe em sua grande maioria são das mensalidades
pagas pelos alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação e dos cursos de
extensão. Mas, como instituição inserida no contexto religioso e pela percepção da
importância do seu trabalho e da qualificação dos discentes, a IES recebe também
doações voluntárias que reforçam o caixa da instituição.

Comparativo Entradas 2015 – 2017
2015

2016

2017

Receitas Próprias

329.651,29

333.375,45

373.427,72

Transferências

57.875,87

100.151,40

63.202,44

Outras Receitas

70.888,47

88.170,80

45.473,00

Total Entradas

458.415,63

521.697, 65*

482.103,16

*houve erro de digitação no relatório de 2016 no Total de Entradas, porém os valores lançados não foram alterados.

Comparativo Entradas

Percebe-se um aumento da receita nas entradas das mensalidades compatível
com o número do ano em que o curso se encontra, isto é, em 2014 com o início das
atividades da IES como faculdade havia apenas a formação da primeira turma.
Apesar do total de entradas em 2017 ser inferior ao ano de 2016, observa-se uma
receita de mensalidades (receitas próprias) superior a R$ 40.000,00 entre estes dois
anos.
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Demonstrativo Saídas – Financeiro 2017
Descrição

2015

2016

2017

43.744,83

49.712,22

68.041,54

65.027,59

68.514,28

87.636,76

51.448,96

55.329,09

69.488,82

Outras despesas de custeio

142.689,26

176.757,61

184.837,16

Investimentos (despesas de capital)

47.037,76

14.920,77

8.007,13

Pesquisa e desenvolvimento

13.448,59

8.400,00

17.685,01

Outras despesas

88.251,01

102.590,68

7.707,34

Total de despesas:

451.648,00

476.224,65

443.403,76

Pessoal – Remuneração de
professores ativos
Pessoal – Remuneração de pessoal
técnico/administrativo ativo:
Pessoal – Benefícios e encargos
sociais

O total das despesas em 2016 foi de R$ 476.224,65, o que possibilitou um
resultado positivo de R$ 45.473,00, melhor que de 2015, R$ 6.767,63, o que demonstra
que, mesmo em um período de crise a IES consegui manter-se com saldo positivo em
suas finanças, não dependendo de financiamentos externos. Boa parte dos gastos
ocorridos em 2016 esteve relacionado com a manutenção do prédio e da infraestrutura.
No tocante à despesa com pessoal, incluindo os encargos, observamos que ocorre um
impacto de quase 37% do total das despesas, o que é considerado adequado perante a
conjuntura econômica do país. Em 2017 observamos uma queda nas arrecadações no
total das entradas, apesar do aumento das receitas próprias, o que não prejudicou a
saúde financeira da IES, fato este comprovado em diversos investimentos como
biblioteca, aquisição de computadores, projetor de multimídia, piso tátil e identificações
visuais, sendo estes de extrema relevância com a continuidade e qualidade do processo
ensino aprendizagem. Observa-se o cenário de crise econômica no decorrer do ano e um
aumento significativo em pesquisa e desenvolvimento por parte da instituição. Esta
diferença foi plenamente financiada com recursos próprios da instituição, não sendo
necessário financiamentos bancários.
Diante dos valores o saldo final em 2017 é de R$ 38.699,40, o que passa a
integralizar o saldo inicial no ano de 2018.
O departamento financeiro e a diretoria da Fatebe têm plena consciência da
dificuldade em manter uma instituição que oferta o curso de Teologia, que conta com
baixo apelo comercial. Deste modo, a administração financeira da instituição mantém um
rígido controle sobre seus custos, porém sem apelar para medidas que se contrapõem à
54

atualização e à manutenção da faculdade, bem como despesas com pessoal. Ao
contrário, o controle financeiro possibilita o investimento no aprimoramento do quadro
funcional e o investimento em biblioteca e atualização tecnológica.

EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA
Dimensão 7: Infraestrutura Física
A IES possui cinco salas de aula, que comportam uma média de 40 alunos,
quatro gabinetes de trabalho para os docentes, uma sala de professores, um laboratório
de informática e sala de estudos com oito computadores, uma sala para atendimento
psicopedagógico, uma sala de estudo individual ou em grupo, um auditório que comporta
até 120 lugares, instalações administrativas – uma secretaria, uma sala de financeiro e a
sala do diretor. Possui também sala de reuniões, CPA, NDE e instalações sanitárias (com
dois banheiros adaptados) que são em número suficiente para atender ao curso e estão
em boas condições de limpeza e ventilação. Existe elevador com acesso a todos os
andares e rampas de acesso na cantina/espaço de convivência.
A entrada é totalmente acessível a pessoas com necessidades especiais e o
estacionamento conta com vagas destinadas a portadores de necessidades especiais.
A Fatebe conta com uma biblioteca com acervo variado, apresentando obras nas
diversas áreas do conhecimento teológico e também de cultura geral.
Todo o prédio da Fatebe está coberto pela rede de wi-fi, disponível para os
alunos e professores. Além disso, a IES dispõe de:
- laboratório de informática, com oito computadores devidamente preparados para
elaboração de trabalhos e pesquisas na internet e em bom estado de conservação.
- aparelhos de multimídia, totalizando 06 projetores, dos quais 04 estão instalados
nas salas de aula e 01 no auditório e 01 de reserva. Ambos estão em bom estado
de conservação.
- caixas de som: sendo 01 equipamento de som completo no auditório e 05 caixas
de som distribuídas pelo prédio, das quais 04 em salas de aula e 01 de reserva.
Ambos estão em bom estado de conservação.
Acervo Biblioteca:
Período
Atual
2014
2015
2016

2014
2015
2016
2017

Nº de
Exemplares
6.425
7.379
8.118
9.664

Nº
Periódicos
16
19
22 (online)
23 (online)
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Condições da biblioteca quanto ao acervo e ao acesso
Aos alunos devidamente matriculados e aos professores é permitido o
empréstimo de livros ou demais materiais de pesquisa e à comunidade externa é
permitida a pesquisa e a consulta dos materiais apenas nas dependências da biblioteca
da Fatebe.
O acervo bibliográfico é atualizado constantemente por indicação dos
coordenadores e professores ou por solicitação de dirigentes e alunos em razão de
novas edições ou para atualização dos temas estudados. A Fatebe utiliza uma plataforma
própria para gerenciamento bibliográfico, denominada “Biblioteca Online”, com acesso
total via internet. Essa plataforma opera via web, com diversos módulos integrados e com
níveis de acesso de acordo com a função e objetivo pretendido. O aluno pode consultar
de qualquer computador ligado à internet, inclusive do laboratório de informática. O
sistema de biblioteca on-line possibilita aos alunos: consultar a disponibilidade de livros,
periódicos, monografias e DVDs; reservar on-line livros, periódicos, DVDs e emprestar e
devolver pelo sistema.
Isso posto, voltemos à análise dos questionários respondidos pelos alunos da
instituição com relação à estrutura física da IES.
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Graduação
Avaliação 2017
Indicadores gerais sobre a
estrutura física e organizacional
do ponto de vista das condições
de trabalho pedagógico. Você
considera que:
1 – Não Existe
E3D9. O número de alunos por
turma é condizente com as
especificidades das disciplinas.
0
E5. O ambiente físico para as
aulas é apropriado quanto à
acústica,
luminosidade
e
ventilação.
0

2–
Insuficiente

3–
Suficiente

E5. A biblioteca dispõe da
bibliografia básica recomendada
nas disciplinas.
E5. A biblioteca oferece condições
satisfatórias
de
atendimento,
estudo e à consulta.
E5. Os recursos de acesso ao
acervo de livros e periódicos
atendem às suas necessidades.

5–
Excelente

Não resp.

1=1,88%

3=5,66% 23=43,40%

26=49,06%

0

53

0

8=15,09% 21=39,63%

24=45,28%

0

53

Quanto ao uso da biblioteca:
1 – Não Existe

4 – Muito
Bom/Muito
Bem

2–
Insuficiente

3–
Suficiente

4 – Muito
Bom/Muito
Bem

5–
Excelente

Não resp.

1=1,88%

0

2=3,77% 15=28,30%

35=66,05%

0

53

0

3=5,66%

2=3,77% 17=32,08%

31=58,49%

0

53

0

2=3,77%

7=13,21% 21=39,62%

23=43,40%

0

53

Quanto ao uso do laboratório de
informática:
1 – Não Existe

2–
Insuficiente

3–
Suficiente

4 – Muito
Bom/Muito
Bem

5–
Excelente

Não resp.

E5. O laboratório é adequado em
termos de espaço e equipamentos.

1=1,88%

2=3,77%

8=15,09% 22=41,53%

19=35,85%

1=1,88%

53

E5.
Os
softwares
utilizados
atendem às suas necessidades.

1=1,88%

6=11,32%

15=32,09% 18=33,96%

11=20,75%

2=3,77%

53

E5. O número de equipamentos do
laboratório é suficiente.

1=1,88%

4=7,56%

11=20,75% 16=30,19%

19=35,85%

2=3,77%
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Avaliação 2016
Indicadores gerais sobre a estrutura física e
organizacional do ponto de vista das condições de
trabalho pedagógico. Você considera que:
1 – Não Existe 2 – Insuficiente

3 – Suficiente 4 – Muito Bom/Muito
5 –Bem
Excelente Não resp.

E3D9. O número de alunos por turma é condizente
com as especificidades das disciplinas.
E5. O ambiente físico para as aulas é apropriado

0 1 = 2,13%

3 = 6,38%

18=38,47%

25 = 53,19%

0

47

quanto à acústica, luminosidade e ventilação.

0 1 = 2,13%

5 = 10,64%

16 = 34,04%

25 = 53,19%

0

47

3 – Suficiente

4 – Muito Bom/Muito
5 –Bem
Excelente Não resp.

8 = 17,02%

19 = 40,43%

18 = 38,30%

0

47

0 6 = 12,77%

18 = 38,30%

23 = 48,94%

0

47

14 = 29,79%

12 = 25,53%

19 = 40,43%

0

47

3 – Suficiente

4 – Muito Bom/Muito
5 –Bem
Excelente Não resp.

0 2 = 4,26%

10 = 21,28%

14 = 29,79%

21 = 44,68%

0

47

0 2 = 4,26%

14 = 29,79%

14 = 29,79%

17 = 36,17%

0

47

0 2 = 4,26%

13 = 27,66%

15 = 31,91%

17 = 36,17%

0

47

Quanto ao uso da biblioteca:
1 – Não Existe 2 – Insuficiente
E5. A biblioteca dispõe da bibliografia básica
recomendada nas disciplinas.
E5. A biblioteca oferece condições satisfatórias de
atendimento, estudo e à consulta.
E5. Os recursos de acesso ao acervo de livros e
periódicos atendem às suas necessidades.

0 2 = 4,26%
0
0 2 = 4,26%

Quanto ao uso do laboratório de informática:
1 – Não Existe 2 – Insuficiente
E5. O laboratório é adequado em termos de espaço e
equipamentos.
E5. Os softwares utilizados atendem às suas
necessidades.
E5. O número de equipamentos do laboratório é
suficiente.
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Avaliação 2015
1 – Não Existe
E3D9. O número de alunos por turma é condizente
com as especificidades das disciplinas.
E5. O ambiente físico para as aulas é apropriado
1 = 2,56%

quanto à acústica, luminosidade e ventilação.

2 – Insuficiente

3 – Suficiente

4 – Muito Bom/Muito
5 –Bem
Excelente Não resp.

1 = 2,56%

4 = 10,26%

11 = 28,21%

23 = 58,97%

39

1 = 2,56%

6 = 15,38%

10 = 25,64%

21 = 53,85%

39

Quanto ao uso da biblioteca:
1 – Não Existe
E5. A biblioteca dispõe da bibliografia básica
recomendada nas disciplinas.
E5. A biblioteca
oferece condições
satisfatórias de atendimento, estudo e à
consulta.
E5. Os recursos de acesso ao acervo de
livros e periódicos atendem às suas
necessidades.

2 – Insuficiente

1 = 2,56%

3 – Suficiente

4 – Muito Bom/Muito 5 – Exelente
Bem

2 = 5,13%

7 = 17,95%

30 = 76,92%

39

4 = 10,26%

6 = 15,38%

29 = 74,36%

39

4 = 10,26%

4 = 10,26%

29 = 74,36%

Não resp.

1 = 2,56%

39

Quanto ao uso do laboratório de informática:
1 – Não Existe

2 – Insuficiente

3 – Suficiente

E5. O laboratório é adequado em termos de espaço e equipamentos.
5 = 12,82%
E5. Os softwares utilizados atendem às suas necessidades.
2 = 5,13% 8 = 20,51%
E5. O número de equipamentos do laboratório é suficiente.
8 = 20,51%

4 – Muito Bom/Muito
5 – Exelente Não resp.
Bem

8 = 20,51%
9 = 23,08%
5 = 12,82%

26 = 66,67%
19 = 48,72% 1 = 2,56%
26 = 66,67%

39
39
39

Antes de analisar esses resultados, apresentamos os dados dos questionários
respondidos pelos alunos da pós-graduação com relação à estrutura física da Instituição.
Pós-Graduação em Aconselhamento e Gestão de Pessoas
2017
Indicadores gerais sobre a
estrutura
física
e
organizacional do ponto de
vista das condições de trabalho
pedagógico. Você considera
que:
1 – Não Existe
E3D9. O número de alunos por
turma é condizente com as
especificidades das disciplinas.
E5. O ambiente físico para as
aulas é apropriado quanto à
acústica,
luminosidade
e
ventilação.

2 – Insuficiente

3–
Suficiente

1=5,88%

1 – Não Existe

Não resp.

17

2=11,77% 5=29,41% 10=58,82%

17

3–
2 – Insuficiente Suficiente

4 – Muito
Bom/Muito
Bem

5 – Excelente

Não resp.

3=17,65% 31=17,65% 11=64,71%

Quanto ao uso do laboratório
de informática:
1 – Não Existe
E5. O laboratório é adequado em
termos
de
espaço
e

5 – Excelente

5=29,41% 11=64,71%

Quanto ao uso da biblioteca:
E5. A biblioteca dispõe da
bibliografia básica recomendada
nas disciplinas.
E5.
A
biblioteca
oferece
condições
satisfatórias
de
atendimento,
estudo
e
à
consulta.
E5. Os recursos de acesso ao
acervo de livros e periódicos
atendem às suas necessidades.

4 – Muito
Bom/Muito
Bem

2 – Insuficiente

17

1=5,88%

5=29,41% 11=64,71%

17

3=17,65%

6=42,29%

17

3–
Suficiente

4 – Muito
Bom/Muito
Bem

1=5,88%

8=40,06%
5–
Excelente

Não resp.

7=41,18% 7=41,18% 2=11,77%

17
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equipamentos.
E5. Os softwares utilizados
atendem às suas necessidades.

2=11,77% 8=40,06% 3=17,65% 4=30,52%

17

E5. O número de equipamentos
do laboratório é suficiente.

1=5,88%

17

6=35,29% 7=41,18% 3=17,65%

2016
Indicadores gerais sobre a estrutura física e
organizacional do ponto de vista das condições de
trabalho pedagógico. Você considera que:
1 – Não Existe 2 – Insuficiente 3 – Suficiente 4 – Muito Bom/Muito5 –Bem
Excelente Não resp.
E3D9. O número de alunos por turma é condizente
com as especificidades das disciplinas.
E5. O ambiente físico para as aulas é apropriado
quanto à acústica, luminosidade e ventilação.

1 = 8,33%

4 = 33,33%

8 = 66,67%

12

6 = 50%

5 = 41,56%

12

Quanto ao uso da biblioteca:
1 – Não Existe 2 – Insuficiente
E5. A biblioteca dispõe da bibliografia básica
recomendada nas disciplinas.
E5. A biblioteca oferece condições satisfatórias de
atendimento, estudo e à consulta.
E5. Os recursos de acesso ao acervo de livros e
periódicos atendem às suas necessidades.

3 – Suficiente 4 – Muito Bom/Muito
5 –Bem
Excelente Não resp.

2 = 16,67%

6 = 50,00%

5 = 41,67%

1 = 8,33%

12

3 = 25,00%

6 = 50,00%

1 = 8,33%

12

7 = 58,33%

4 = 33,33%

1 = 8,33%

12

Quanto ao uso do laboratório de informática:
1 – Não Existe 2 – Insuficiente
E5. O laboratório é adequado em termos de espaço e
equipamentos.
E5. Os softwares utilizados atendem às suas
necessidades.
E5. O número de equipamentos do laboratório é
suficiente.

1 = 8,33%

3 – Suficiente 4 – Muito Bom/Muito
5 –Bem
Excelente Não resp.
2 = 16,67%

5 = 41,67%

2 = 16,67%

3 = 25,00%

12

2 = 16,67%

3 = 25,00%

3 = 25,00%

3 = 25,00%

12

3 = 25,00%

2 = 16,67%

4 = 33,33%

3 = 25,00%

12

2015
Indicadores gerais sobre a estrutura
física e organizacional do ponto de vista
das condições de trabalho pedagógico.
Você considera que:
1 – Não Existe 2 – Insuficiente 3 – Suficiente 4 – Muito Bom/Muito
5 – Excelente
Bem
Não resp.
E3D9. O número de alunos por turma é
condizente com as especificidades das
disciplinas.
E5. O ambiente físico para as aulas é
apropriado
quanto
à
acústica,
luminosidade e ventilação.

1 = 5,88%

1 = 5,88%

7 = 41,18%

10 = 58,82%

17

7 = 41,18%

8 = 47,06%

17
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Quanto ao uso da biblioteca:
1 – Não Existe 2 – Insuficiente 3 – Suficiente 4 – Muito Bom/Muito
5 – Excelente
Bem
Não resp.
E5. A biblioteca dispõe da bibliografia básica
recomendada nas disciplinas.
E5.
A biblioteca
oferece condições
satisfatórias de atendimento, estudo e à
consulta.
E5. Os recursos de acesso ao acervo de
livros e periódicos atendem às suas
necessidades.
Quanto ao uso do laboratório de informática:
1 – Não Existe 2 – Insuficiente
E5. O laboratório é adequado em termos de
espaço e equipamentos.
E5. Os softwares utilizados atendem às suas
necessidades.
E5. O número de equipamentos do
laboratório é suficiente.

3 = 17,65%

2 = 11,76%

5 = 29,41%

7 = 41,18%

17

2 = 11,76%

2 = 11,76%

5 = 29,41%

8 = 47,06%

17

2 = 11,76%

1 = 5,88%

5 = 29,41%

9 =52,94%

17

3 – Suficiente 4 – Muito Bom/Muito
5 – Excelente
Bem
Não resp.
2 = 11,76%

3 = 17,65%

4 = 23,53%

8 = 47,06%

1 = 5,88%

2 = 11,76%

4 = 23,53%

10 = 58,82% 17

2 = 11,76%

2 = 11,76%

4 = 23,53%

9 = 52,94%

17

17

Avaliação da Estrutura física pelo corpo docente
2017

As salas de aula atendem
às
suas
necessidades
(dimensão,
limpeza,
iluminação,
acústica,
ventilação, acessibilidade e
conservação).
Os gabinetes e a sala dos
professores atendem às
suas
necessidades
(dimensão
,limpeza,
iluminação,
acústica,
ventilação, acessibilidade e
conservação).
O auditório atende às
necessidades da instituição
(dimensão,
limpeza,
iluminação,
acústica,
ventilação, acessibilidade e
conservação).
Avalie a sala de informática
e as salas de estudos
(dimensão,
limpeza,
iluminação,
acústica,
ventilação, acessibilidade e
conservação).
Avalie
as
instalações
sanitárias
existentes
(dimensão,
limpeza,
iluminação,
acústica,
ventilação, acessibilidade e
conservação).
Avalie os espaços de
convivência
e
de
alimentação
(dimensão,
limpeza,
iluminação,
acústica,
ventilação,
acessibilidade
e
conservação).
Avalie
a
biblioteca
(dimensão,
limpeza,
iluminação,
acústica,
ventilação, acessibilidade e
conservação).

%

4–
Muito
bom /
Muito
bem

%

5 – Excelente

%

Sem
resposta

%

Total

1

7%

3

20%

11

73%

0

0%

15

7%

0

0%

3

20%

8

53%

2

13%

15

0

0%

0

0%

5

33%

10

67%

0

0%

15

0%

0

0%

0

0%

9

60%

4

27%

2

13%

15

0

0%

0

0%

1

7%

8

53%

6

40%

0

0%

15

0

0%

0

0%

1

7%

10

67%

4

27%

0

0%

15

0

0%

0

0%

0

0%

8

53%

7

47%

0

0%

15

1–
Não
existe

%

2–
Insuficiente

%

3 – Suficiente

0

0%

0

0%

1

7%

1

0

0%

0
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2016
2016
1 – Não existe 2 – Insuficiente 3 – Suficiente 4 – Muito bom / 5 – Excelente Sem resposta Total
Muito bem
As salas de aula atendem às suas
necessidades
(dimensão,
limpeza,
iluminação,
acústica,
ventilação,
acessibilidade e conservação).
Os gabinetes e a sala dos professores
atendem
às
suas
necessidades
(dimensão,limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, acessibilidade e conservação).
O auditório atende às necessidades da
instituição (dimensão, limpeza, iluminação,
acústica, ventilação, acessibilidade e
conservação).
Avalie a sala de informática e as salas de
estudos (dimensão, limpeza, iluminação,
acústica, ventilação, acessibilidade e
conservação).
Avalie as instalações sanitárias existentes
(dimensão, limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, acessibilidade e conservação).
Avalie os espaços de convivência e de
alimentação (dimensão, limpeza,iluminação,
acústica, ventilação, acessibilidade e
conservação).
Avalie a biblioteca (dimensão, limpeza,
iluminação,
acústica,
ventilação,acessibilidade e conservação).

4 = 44,44%

5 = 55,56%

9

5 = 55,56%

4 = 44,44%

9

3 = 33,33%

6 = 66,67%

9

1=11,11%

4 = 44,44%

3 = 33,33%

2 = 2,22%

4 = 44,44%

3 = 33,33%

9

1=11,11%

6 = 66,67%

2 = 2,22%

9

6 = 66,67%

3 = 33,33%

9

1=11,11%

9

2015
2015

1 – Não existe
As salas de aula atendem às suas
necessidades
(dimensão,
limpeza,
iluminação,
acústica,
ventilação,
acessibilidade e conservação).
Os gabinetes e a sala dos professores
atendem
às
suas
necessidades
(dimensão,limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, acessibilidade e conservação).
O auditório atende às necessidades da
instituição (dimensão, limpeza, iluminação,
acústica, ventilação, acessibilidade e
conservação).
Avalie a sala de informática e as salas de
estudos (dimensão, limpeza, iluminação,
acústica, ventilação, acessibilidade e
conservação).
Avalie as instalações sanitárias existentes
(dimensão, limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, acessibilidade e conservação).
Avalie os espaços de convivência e de
alimentação
(dimensão,
limpeza,iluminação, acústica, ventilação,
acessibilidade e conservação).
Avalie a biblioteca (dimensão, limpeza,
iluminação,
acústica,
ventilação,acessibilidade e conservação).

2 – Insuficiente

3 – Suficiente

4 – Muito
bom / Muito
bem
5 – Excelente

Sem
resposta

Total

2 = 28,67%

5 = 71,43%

7

4= 57,14%

2 = 28,67%

7

1 = 14,29%

6 = 85,71%

7

5 = 71,43%

1 = 14,29%

1 = 14,29%

3 = 42,86%

3 = 42,86%

7

1 = 14,29%

3 = 42,86%

3 = 42,86%

7

4= 57,14%

3 = 42,86%

7

1 = 14,29%

1 = 14,29%

7
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Avaliação: A CPA entende que a avaliação tanto dos alunos da graduação quanto
dos da pós-graduação e do corpo docente foi amplamente satisfatória, demonstrando
bons índices de satisfação com a infraestrutura, tanto com relação à biblioteca quanto ao
ambiente físico como um todo.
Pensando que toda a estrutura da IES atende apenas a um curso de graduação e
de pós-graduação, estes desfrutam de boa estrutura física e os alunos corroboram com
esta acepção, de modo que são notáveis os índices de satisfação acima de 90% neste
aspecto. Mesmo assim, constantemente a IES preocupa-se em manter o ambiente
conservado e bem apresentado, proporcionando um espaço mais confortável e cada vez
mais adequado a toda a comunidade acadêmica.
Esta CPA ratifica que, embora haja alguns indicadores com “NÃO EXISTE” e
“INSUFICIENTE”, a IES possui estes ambientes e atende às legislações específicas
em cada setor. Ressalta-se ainda que no andar térreo existe uma placa visível e legível
com as discriminações de todos os andares e seus respectivos ambientes.

4. A ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES:
A fim de melhor explorar e apresentar os dados e informações obtidas sobre cada
eixo e dimensão, a CPA optou por analisar separadamente os mesmo após cada
apresentação e tabelas, conforme relatados e analisados ao longo do corpo do relatório.

5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE
Segue o relatório de acompanhamento das ações propostas em 2016 para 2017 e
se foram atendidas e as novas propostas de melhorias sugeridas pela CPA para o ano de
2018.
Acompanhamento das ações propostas em 2016 para 2017:

Item

1

2

Ação Sugerida

Direciona
mento

Dimensão

e

Atendido/Realizado

Manter a orientação nas reuniões de
professores para que deem ênfase na
descrição
explícita
do
conteúdo
programático da ementa
Qualidade da internet

Atendido/Realizado

Dimensão 2:
Políticas
para
o
Ensino, a Pesquisa e
a Extensão
Dimensão 2:
Políticas
para
o
Ensino, a Pesquisa e
a Extensão

Manter o modelo de
ambientação do calouro.

recepção

Atendido/Realizado

Eixo 5:
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Infraestrutura Física

3
Atendido/Realizado
– Revista Acadêmica
-Incluído no plano
de carreira
- Apresentações em
eventos acadêmicos
Incentivar a participação de professores Atendido/Realizado

Incentivar
Professor.
4

5

6

7
8

a

produção

acadêmica

no desenvolvimento de trabalhos com
alunos para apresentação na Conferência
Teológica.
Reuniões
de
todos
os
setores
periodicamente para serem evidenciados
problemas e soluções.

Atendido/Realizado

Reavaliação das questões em todos os Em andamento
questionários
visando
ampliar
e
aprofundar a avaliação da CPA
Ampliação de vagas de estacionamento
Realizado
(convênio com
empresa)

Eixo 3:
Políticas Acadêmicas
Dimensão 2:
Políticas para o
Ensino, a Pesquisa e
a Extensão
Eixo 3:
Políticas Acadêmicas
Dimensão 2:
Políticas para o
Ensino, a Pesquisa e
a Extensão
Dimensão 5: Política
de Pessoal

Comissão CPA

Eixo 5:
Infraestrutura Física

Com base nos dados e análises obtidas a CPA propõe as seguintes melhorias para
2018:
Item

1

2

3

4

5

Ação Sugerida

Manter o modelo de
ambientação do calouro.

recepção

Direcionamento

Dimensão
Dimensão 2:
Políticas
para
o
Ensino, a Pesquisa e
a Extensão
Dimensão 2:
Políticas
para
o
Ensino, a Pesquisa e
a Extensão

Atendido/Realizado

Eixo 3:
Políticas Acadêmicas
Dimensão 2:
Políticas para o
Ensino, a Pesquisa e
a Extensão
Eixo 3:
Políticas Acadêmicas
Dimensão 2:
Políticas para o
Ensino, a Pesquisa e
a Extensão
Eixo 3:
Políticas Acadêmicas
Dimensão 2:

e

Manter a orientação nas reuniões de
professores para que deem ênfase na
descrição
explícita
do
conteúdo
programático da ementa
Incentivar a participação de professores
no desenvolvimento de trabalhos com
alunos para apresentação na Conferência
Teológica.
Manter a orientação para a demonstração
do vínculo entre teoria e prática da matéria
ministrada para os alunos.

Proporcionar treinamento aos professores
dos cursos de extensão em questões
pedagógicas e didáticas

Em andamento
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6
7

Reavaliação das questões em todos os
questionários
visando
ampliar
e
aprofundar a avaliação da CPA
Climatização do auditório

Em andamento

Políticas para o
Ensino, a Pesquisa e
a Extensão
Comissão
CPA
Eixo 5:
Infraestrutura Física

Considerações Finais
Durante o ano de 2017, a CPA manteve a estrutura de avaliação dos anos
anteriores, mas percebeu-se algumas divergências de compreensão nas questões.
Sendo assim, neste ano estará aplicando modelos de avaliações que melhor retratem o
excelente trabalho que a IES já está executando.
Mesmo assim houve uma percepção positiva sobre o processo avaliativo da
instituição, realizando avaliações pontuais e de forma mais efetiva, portanto, este ano
consolidamos um processo de aprendizagem que possibilitou melhorar o conhecimento
da instituição e perceber mais claramente suas qualidades e onde existem pontos a
serem melhorados. Este relatório apresenta os dados dos anos anteriores, passando
assim a constituir o relatório integral, conforme Legislação em vigor.
Este é o quarto relatório elaborado pela CPA da Fatebe, e o trabalho da equipe
objetivou aprimorar o modelo da avaliação institucional em vários aspectos, procurando
elaborar uma profunda avaliação da instituição e permitindo a participação de todos os
componentes da IES para identificar melhorias e pontos fortes desta.
A partir da avaliação das pesquisas e das reuniões, pudemos identificar os
aspectos positivos e alguns pontos que necessitam de melhorias. Assim, foi possível
propor metas e sugestões para ações de natureza administrativa, política, pedagógica e
técnico-científica para serem implementadas a curto e médio prazo. Observamos o grau
de satisfação dos alunos e dos professores com a faculdade.
Um aspecto que viabiliza esta satisfação está intrinsicamente relacionado ao
dimensionamento físico da IES, que proporciona uma facilidade no acesso ao corpo
diretivo vindo a tornar a comunicação mais efetiva.
A Fatebe tem como entendimento que apenas com uma avaliação transparente
se pode trabalhar no processo de melhoria contínua da educação superior, um objetivo
buscado a cada dia, de forma ininterrupta e com a participação de todos os envolvidos
no processo da construção do conhecimento.
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Aprovado em 28 de março de 2018 pela Comissão Própria de Avaliação
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