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INTRODUÇÃO
Este relatório da Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Teológica
Betânia, conforme previsto do Plano de Desenvolvimento Institucional aprovado em 2012
com vigência até 2017 e visa apresentar a análise dos dados obtidos pela implantação da
primeira ação avaliatória promovida por essa CPA realizada em 2014, na qual procurou-se
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 e da comunidade externa, tanto docentes quanto discentes e
funcionários.

DADOS DA INSTITUIÇÃO
Nome da IES: Faculdade Teológica Betânia
Caracterização da IES: Instituição privada sem fins lucrativos
Mantenedora: Missão Evangélica Betânia – Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins
lucrativos – Associação Privada
Sede Mantenedora: Ruas das Missões, 186 – Venda Nova – MG
Sede IES: Avenida Iguaçu, 1700 – Curitiba – PR

Diretor Geral FATEBE: Prof. Rogério Leodério de Souza
Diretora de Ensino: Profª. Lidiane Souza.
Coordenador Acadêmico: Profº. Fred Roland Borschein
Coordenador de Pós-Graduação: Cícero Manuel Bezerra

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 Leoderio de Souza, sendo o período de mandato dos
integrantes da Comissão de 10 de junho de 2014 a 10 de julho de 2016, podendo ser
reconduzidos pelo mesmo período, conforme regulam os documentos da instituição.

Composição da CPA:
a) Coordenador(a) da CPA: Roberto Rohregger
b) Representante do corpo docente: Patricia Oga
c) Representante do corpo técnico-administrativo: Denise Santos
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d) Representante do corpo discente: Douglas Conrado
e) Representante da sociedade civil: Rônalde Vitor Ferreira

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, através da área de ciências humanas e sociais. A formação profissional é um
elemento imprescindível na formação do cidadão enquanto oferece ao mesmo 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 neste âmbito que se insere a FATEBE e é a partir desta
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 compreensão e interpretação mais profundas 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, requere, 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 de Teologia.
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Oficialmente, a atuação da Missão Evangélica Betânia em Curitiba teve início
em 1982, com a vinda do Pr. Anglus Plummer e de sua esposa, Carmem. Eles iniciaram o
trabalho por meio da instituição denominada de Recanto da Paz, que acolhia e buscava
reintegrar à sociedade jovens e mulheres grávidas e 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, em 1999 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 de 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 e
nesse mesmo ano 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 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 permitira que a instituição passasse a operar como instituição de ensino
superior e não mais como curso livre de Teologia.
Em Novembro de 2011 foi dada a entrada no processo, através do sistema
emec e em 2014 a Faculdade Teológica Betânia – FATEBE – teve seu credenciamento
por meio da Portaria nº 391, de 06 de maio de 2014, e recebeu a autorização para o curso
de Bacharel 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 Bacharel em Teologia iniciada em 28 de julho de 2014.
Simultaneamente a esse processo seletivo, foi realizada a seleção de alunos para o curso
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de pós-graduação latu sensu em Aconselhamento e Gestão de Pessoas, cujas aulas da
primeira turma iniciaram em 09 de agosto de 2014 e que têm como previsão de conclusão
em novembro de 2015.
Assim, a FATEBE atualmente oferece o curso de Bacharel de Teologia na
graduação e o curso de Aconselhamento e Gestão de Pessoas na modalidade de pósgraduação lato sensu.
Na modalidade de extensão, oferece os cursos de média duração:
- Pregação Bíblica;
- Aconselhamento Cristão.
E o curso de curta duração:
- A Arte de Pregar e Falar em Público.
A IES contava em 2014 com nove professores e 139 alunos, sendo 40 da
graduação, 23 da pós-graduação e 76 nos cursos de extensão.

Conceitos obtidos pela IES nas avaliações externas institucionais e de
curso
A FATEBE obteve conceito 3 (CI) na avaliação para credenciamento da
instituição e conceito 4 (CC) na

avaliação do curso de graduação em teologia

(na

autorização do curso).

Metodologia
Projetos e processos de autoavaliação
O processo de auto-avaliação institucional realizado pela FATEBE fundamentase 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 direção. Tais
questionários foram utilizados no segundo semestre de 2014, pois o processo de
avaliação interna ocorreu durante o mês de outubro. Houve, num primeiro momento, uma
breve explicação à comunidade interna sobre os procedimentos e, assim, os
questionários foram inicialmente aplicados aos alunos do curso de Bacharel em Teologia,
da pós-graduação e do curso de extensão em Aconselhamento Cristão. Simultaneamente,
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o corpo docente também participou da avaliação 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.
Os resultados desses questionários foram devidamente tabulados e seus
resultados foram apresentados e discutidos internamente entre os componentes da atual
CPA. Ressalte-se que os representantes dos segmentos institucionais (professores,
alunos, funcionários e representante 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.

Desenvolvimento
Após análise dos dados tabulados, observou-se que, de forma geral, os
resultados apresentados na pesquisa foram positivos (ver tabulação anexa). A maioria das
questões

ficaram

com

o

maior

percentual

da

avaliação

entre

as

notas

5

(Sempre/Concordo Plenamente) e 4 (Na maioria das vezes/Concordo Parcialmente) o
que, de acordo com as perguntas propostas, representa um alto grau de satisfação tanto
por parte do corpo discente quanto do corpo docente.
Como esta é a primeira pesquisa institucional, não há parâmetros anteriores para
comparação, diferente do que deve ocorrer com o relatório de 2016, referente ao ano de
2015. Desta forma, a CPA entendeu que deveria sugerir as melhorias que apareceram de
forma espontânea nos questionários e nas próprias reuniões da comissão, visando
manter o resultado que se obteve neste ano em que a grande maioria apresentou a
avaliação 5/4 ou ótimo/bom, buscando a

desejo de melhoria contínua, tanto nos

processos acadêmicos quanto nos administrativos.
Passamos agora a detalhar a pesquisa e a avaliação da CPA, com as devidas
sugestões a serem implementadas, de acordo com cada Eixo, em 2015.

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
A FATEBE realiza reuniões periódicas com os professores, promovendo um
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diálogo aberto e visando, desse modo, monitorar sistematicamente eventuais problemas e
dificuldades na condução das disciplinas ofertadas. Todos os professores são incentivados a
apresentar as dificuldades que enfrentam, bem como contribuir com sugestões, para que em
conjunto com a coordenação acadêmica e a administração possam encontrar as soluções. É
nesse momento também que ações que tiveram resultado positivo podem ser
compartilhadas com o grupo. Normalmente essas reuniões ocorrem no início de cada
semestre.
Dos nove professores, seis concluíram a avaliação no tempo proposto para tal
e devolveram o questionário. O questionário para os docentes era organizado em três
partes. Na primeira, era proposta uma avaliação da disciplina, do corpo discente e uma
autoavaliação de aspectos didáticos; a segunda parte procurava avaliar a estrutura física
e organizacional, do ponto de vista das condições de trabalho pedagógico e uma
autoavaliação de aspectos referentes à formação/contribuição. Obtivemos os seguintes
indicadores de acordo com a avaliação dos professores:

O = ÓTIMO

B = Bom

R = Regular

I = Insuficiente

O
Avalie a gestão institucional, considerando
autonomia e representatividade dos órgãos de
gestão e colegiados; participação de professores,
1 = 16,7%
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.
2 = 33,3%
Avalie a condução das questões acadêmicas e
2 = 33,3%
institucionais pela Direção.
Avalie o processo de avaliação institucional.
1 = 16,7%
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B

R

I

TT

5 = 83,3%

6

4 = 66,7%

6

4 = 66,7%

6

5 = 83,3%

6

90
80

Gestão
Organizacional

70
60

Coordenação do
Curso

50
40

Condução
Acadêmica e
Institucionais

30
20

Proceso de
Avaliação
Institucional

10
0
Ótimo

Bom

Avaliação CPA
A avaliação efetuada pelos professores se apresentou com bons índices, sendo
que a totalidade das avaliações ficou nas opções Ótimo/Bom, o que demonstra a
satisfação com relação ao processo de planejamento e atuação e gestão do curso. Não
houve sugestões identificadas para esta dimensão por parte dos professores e tampouco
a CPA identificou pontos de ação neste quesito que não seja o acompanhamento e
monitoramento.

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
A FATEBE tem como missão “desenvolver um ensino de qualidade, gerar e
transmitir conhecimentos e interagir com a comunidade através de ações religiosas,
educacionais e sociais, visando a formação integral do ser humano a uma sociedade mais
justa.” Esta missão é o norteador 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 envolvam o discente em atividades
extracurriculares e sociais.
O perfil do profissional a ser formado acentua a formação do caráter, a postura
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ética e a capacidade de diálogo, respondendo às necessidades da sociedade, conforme
percebidas pela instituição. Assim, o curso continuará atraindo pessoas adultas, já
diplomadas em ouras 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.
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, tais como o evento “Natal solidário”,
realizado em 12 de dezembro de 2014.
Este evento promovido pela instituição em parceria com a ONG, projeto Oásis,
permitiu que os alunos tivessem contato com as crianças atendidas pela mesma, houve a
arrecadação de brinquedos, doces, salgados e refrigerantes e a distribuição de tarefas
entre os envolvidos, que culminou em um bonita festa com, apresentação teatral e
diversas músicas com acompanhamento de instrumentos, ao vivo. Foram atendidas cem
crianças com a distribuição de brinquedos durante a festa.
Além disso, a FATEBE disponibiliza bolsas e auxílios para alunos carentes, sendo:
- na graduação, sete bolsas parciais (com descontos de 33% a 44%);
- na pós-graduação, cinco bolsas parciais (descontos de 20% a 50%) e uma bolsa
integral.

Comunicação com a Sociedade

A FATEBE mantém vários meios de contato e de divulgação com a sociedade de
forma geral, seja pelas mídias da internet, por meio do site da instituição
(www.faculdadebetania.com.br), de vídeos no Youtube, de conta própria no Facebook, email, Whatsapp etc. Além disso, há o atendimento de forma presencial, para os alunos e
para a comunidade em geral, por meio da secretaria, seja por telefone ou na própria sede
da Instituição. Ainda é disponibilizado no site da Faculdade o link da auditoria, onde o
aluno ou a comunidade em geral podem apresentar sugestões ou críticas.
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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. Passemos agora para a avaliação das questões e
das respostas dadas pelos 31 alunos da graduação que responderam o questionário.
Iniciamos analisando as questões da primeira parte do questionário.
Parte I – Indicadores específicos sobre as Disciplinas, Professor(es) e Aluno(s). Em
relação ao professor/disciplina:
5

4

Sempre /
Concordo
plenamente

3

2

1

Na maioria
Algumas
Raramente /
Nunca / Total
das vezes /
vezes / Não
Discordo
Discordo
Concordo
opino
parcialmente totalmente
parcialmente

Há correspondência entre o
programado e o executado 14 = 45,2% 16 = 51,6%
durante o período letivo?

1 = 3,2%

31

Correspondência entre o programado e o
executado - avaliação dos alunos
51,6%
5
4
3,2%

3

0,0%

2

0,0%

1

45,2%
Avaliação: 45,2% responderam com nota 5, sempre e 51,6% dos alunos responderam
que na maioria das vezes existe esta correspondência, e 3,2% afirmaram que esta
correspondência ocorre algumas vezes ou não souberam opinar.
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Atuação Sugerida: Apesar dos índices serem bons com relação à avaliação a CPA
sugere que os professores deem ênfase na descrição do conteúdo programático da
ementa, que por vezes pode passar desapercebida por alguns alunos. Caso seja
necessário, o professor pode propor alterações à ementa, a qual será avaliada pelo
Núcleo Docente Estruturante (NDE).

5

4

3

2

1

Na maioria
Sempre /
Algumas Raramente / Nunca / Total
das vezes /
Concordo
vezes / Não Discordo
Discordo
Concordo
plenamente
opino
parcialmente totalmente
parcialmente

As atividades em sala de aula
são desenvolvidas de forma 18 = 58% 10 = 32,3% 2 = 6,5%
clara, organizada e lógica?

1 = 3,2%

31

Desenvolvimento das atividades em sala de
aula - avaliação dos alunos
32,3%
6,5%
3,2%
0,0%

5
4
3
2
1

58,0%

Avaliação: 58% dos alunos acreditam que as atividades são desenvolvidas de forma
clara, organizada e lógica; 32,3% dos alunos responderam que isso ocorre na maioria das
vezes, e 6,5% afirmaram que isso ocorre algumas vezes ou não souberam opinar, e um
aluno respondeu que raramente isso acontece. Entendemos que este item apresentou
bons índices na avaliação.
5

4

3

2

1

Na maioria
Sempre /
Algumas Raramente / Nunca / Total
das vezes /
Concordo
vezes / Não Discordo
Discordo
Concordo
plenamente
opino
parcialmente totalmente
parcialmente

A relação entre teoria e prática,
na
disciplina,
permite
desenvolver habilidades para a 17 = 54,8% 13 = 42%
solução de problemas da
profissão/sacerdócio?
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1 = 3,2%

31

Há relação adequada entre o
conteúdo das disciplinas com
20 = 64,5% 11 = 35,5%
aplicações
práticas
e
sacerdotais/profissionais?

31

Avaliação dos alunos
64,5%
54,8%

Relação entre
teoria e prática
42,0%
35,5%
Relação entre
conteúdo da
disciplinas e
práticas do dia a
dia

3,2%
0,0% 0,0% 0,0%
5

4

3

2

1

Avaliação: Consideramos estas duas respostas de forma conjunta, uma vez que
entendemos que há correlação entre elas. 42% dos alunos responderam que na maioria
das vezes encontram relação entre a teoria e prática, na disciplina, porém como o foco de
nossa instituição é voltada para a prática pastoral entendemos que deveríamos ter um
número maior de alunos avaliando este item com nota 5.
Atuação Sugerida: A CPA entende que os professores devem apresentar mais exemplos
práticos

durante

as

aulas

e

procurar

vincular

a

matéria

com

a

realidade

pastoral/profissional. Apresentar ao aluno de que maneira a matéria que ele está
aprendendo poderá ser usada na prática.
Item – Em Relação às suas atitudes, enquanto aluno:
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, periódicos, revistas e dicionários e outros meios
facilitadores da aprendizagem, se consideravam que a afinidade com determinada
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disciplina influenciaria o seu desempenho ou não e, por fim, se encontravam dificuldade
na compreensão do conteúdo.

Atuação Sugerida: Entendemos que a Faculdade deveria promover uma semana de
ambientação ao aluno, mostrando para ele o que é a Instituição, seus deveres e direitos,
bem como algumas aulas com orientações sobre como ele deve se preparar para estudar,
como consultar livros, como pesquisar na internet, como programar seu tempo para esta
nova jornada.

Prosseguiremos, agora, à análise de algumas questões da parte 2 do
questionário:
Parte II – Indicadores gerais sobre a estrutura física e organizacional do ponto de
vista das condições de trabalho pedagógico
5

4

3

2

1

Na maioria
Sempre /
Algumas Raramente / Nunca / Total
das vezes /
Concordo
vezes / Não Discordo
Discordo
Concordo
plenamente
opino
parcialmente totalmente
parcialmente

O
curso
estimula
o
desenvolvimento de projetos 18 = 58%
de pesquisa.

13 = 42%

31

O curso estimula o desenvolvimento de projetos
de pesquisa
42%

0%
0%
0%

5
4
3
2
1

58%

Avaliação: Existe a possibilidade de os alunos não terem compreendido, pois eles estão
ainda cursando o 1º ano da graduação e ainda não desenvolveram completamente suas
habilidades acadêmicas nem iniciaram um estudo mais direcionado para a pesquisa.
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Atuação Sugerida: A CPA sugere que a Semana Teológica no início de cada semestre
possa ser mais dinâmica, com uma palestra principal e que os alunos pudessem contribuir
com textos e banners sobre o tema escolhido, como se fosse uma jornada acadêmica em
que professores-orientadores também poderiam participar com textos próprios ou em
coautoria com seus orientandos. Essa prática poderá ser pouco a pouco implementada,
com o crescimento da instituição e o desenvolvimento de pesquisas pelos alunos.

Principais observações apresentadas pelos alunos:

1 - A minha dificuldade é um ponto que quero abordar, e em relação ao material didático
das aulas, já está acabando o semestre e temos pouco ou quase nada de materiais das
aulas. Deveria ser mais acessível este material para poder montar um acervo particular.
2 - Creio que os professores poderiam usar com frequência o site da faculdade para
anunciar as tarefas etc

Atuação Sugerida: Foi dado início em 2015 ao uso de um ambiente virtual de
aprendizagem no qual cada professor recebeu um espaço online para montar um acervo
virtual de materiais, atividades etc. o qual poderá ser acessado pelos alunos. Todos os
alunos que iniciaram seus estudos em 2014 e os calouros do 1º semestre de 2015 foram
cadastrados para ter acesso a esse material. Os professores têm recebido treinamento e
capacitações para melhor utilização dessa nova ferramenta. O plano é que em 2016
todos, professores e alunos, já estejam utilizando o site de maneira integrada às aulas
presenciais.

Avaliação dos alunos do curso de pós-graduação em Aconselhamento
e Gestão de Pessoas
Passemos agora para a avaliação das questões e das respostas dadas pelos
alunos da pós-graduação que responderam o questionário. Iniciamos analisando as
questões da primeira parte do questionário.
Parte I – Indicadores específicos sobre as Disciplinas, Professor(es) e Aluno(s). Em
relação ao professor / disciplina:
5
Sempre /
Concordo

4
Na maioria
das vezes /
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3
2
1
Algumas Raramente / Nunca / Total
vezes /
Discordo
Discordo

plenamente

Concordo Não opino parcialmente totalmente
parcialmente

Há apresentação do planejamento
das
disciplinas,
detalhando
conteúdos, objetivos, metodologias,
critérios de avaliação e a bibliografia
necessária.

10 =
52,6%

8 = 42,1%

1=
5,3%

19

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

5=
26,3%

13 = 68,4%

1=
5,3%

19

Há domínio atualizado da disciplina
no tocante aos conteúdos tratados
na disciplina.

12 =
63,2%

7 = 36,8%

As atividades em sala de aula são
desenvolvidas de forma clara,
organizada e lógica. (-1)*

9 = 50%

7 = 38,9%

2 = 11,1

18

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

9=
47,4%

6 = 31,6%

4 = 21%

19

Há relação adequada entre o
conteúdo das disciplinas com
11 = 57,9
aplicações
práticas
e
sacerdotais/profissionais.

6 = 31,6%

2 = 10,5

19

Há pontualidade no início e no
término do período das aulas e
assiduidade no decorrer do período
letivo.

10 =
52,6%

8 = 42,1%

1=
5,3%

19

Há relação entre as disciplinas
lecionadas com outras do curso,
visando à
interdisciplinaridade
necessária na era da globalização.

12 =
63,2%

6 = 31,6%

19

1 = 5,3%

19

* Um aluno não respondeu a esta questão.

Também no curso de pós-graduação os índices apresentados ficaram na sua
grande maioria entre as notas 5 e 4 em todas as questões como podemos observar no
gráfico a seguir.
Uma das observações por parte dos alunos da pós-graduação foi não terem
informação da semana acadêmica. Porém entendemos que este fato se justifica por
haverem começado o curso em período diferente do curso da graduação.
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Apresentação/Planejamento
das disciplinas
Correspondência entre
Planejado e Programado
Domínio da Disciplina e
conteúdo

%

Atividades em sala de aula
Relação entre Teoria e Prática
Desenvolvimento de
Habilidades
Pontualidade e Assiduidade

5

4

3

2

Relação entre
disciplinas/interdisciplinalidad
e

Atuação Sugerida: Assim como há uma atuação sugerida para a CPA para a questão da
participação da graduação na semana acadêmica, esta sugestão deve abarcar o curso de
pós-graduação, tanto no sentido de informação da semana acadêmica quanto a de
participação.

Avaliação dos alunos do curso Extensão em Aconselhamento Pastoral
Passemos agora para a avaliação das questões e das respostas dadas pelos
alunos do curso de extensão em Aconselhamento Pastoral que responderam o
questionário. Iniciamos analisando as questões da primeira parte do questionário.
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A avaliação feita junto ao curso de extensão se mostrou muito positiva, com
índices muito satisfatórios. Apesar de ser um curso de curta duração e com um contato
relativamente menos do aluno com a instituição, percebe-se que, mesmo assim, há uma
forte percepção relacionadas às políticas acadêmicas e que isto se reflete de forma muito
positiva na sala de aula.
AÇÕES AVALIATIVAS – PESQUISA

A IES incentiva e promove o desenvolvimento de pesquisas, tanto do seu corpo
docente quando discente. Este ano deu-se início à estruturação das linhas de pesquisa
por professor, o que facilitará o direcionamento para a orientação dos Trabalhos de
Conclusão de Curso, tanto da graduação quanto da pós-graduação, uma vez que cada
professor orientará o aluno dentro de sua área de especialização.
Deu-se início também em dezembro de 2014 o Grupo de Estudos de
Cosmovisão Cristã de Bioética, que tem como objetivo o diálogo entre a teologia e a
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bioética. Este grupo é aberto para todos os estudantes e para a comunidade em geral.
Aliado a esta percepção da necessidade de incentivar a pesquisa e a interação
e produção acadêmica de alunos e professores é que a CPA apresentou a sugestão de
trabalhar a Semana Acadêmica como Jornada Acadêmica, com a participação dos alunos
e dos professores na divulgação dos seus trabalhos de pesquisa.
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. Nesta avaliação foram elencadas
perguntas avaliativas de suas percepções sobre a Instituição e foi disponibilizado um
espaço para críticas e sugestões.

Avaliação: Ao avaliar o retorno que obtivemos das cartas, foi percebido que as
instituições em que o aluno está inserido consideram o serviço prestado pela FATEBE à
comunidade religiosa como Bom, ainda de forma espontânea foi salientado como positiva
a abertura que a faculdade dá para o trabalho social.
Outro ponto que apareceu na pesquisa é que o aluno continua sendo um forte
meio de divulgação da instituição junto às comunidades religiosas.
A participação dos alunos nas atividades da comunidade foi considerada e sua
maioria como “Ótimo” ou “Bom”, assim como desempenho dos alunos na aplicação do
conhecimento teórico na prática. 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 avaliação dos canais de comunicação externa (divulgação de cursos e
eventos, resultado de avaliações, ouvidoria, entre outros) teve o conceito “Bom” (75%).
A estrutura física (biblioteca, laboratório, salas de aula, auditório, espaços de
convivência e instalações sanitárias) nos quesitos dimensão limpeza, iluminação,
acústica, ventilação, acessibilidade e conservação, também foi objeto de avaliação no
questionário da comunidade externa, obtendo o conceito Ótimo/Bom.
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
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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.
A instituição ainda promove regularmente o evento Café com Pastores, em que
a comunidade religiosa externa, representada por seus líderes, é convidada a debater
questões relevantes para a igreja e para a sociedade, durante um café da manhã
gratuitamente oferecido pela IES.

Sugestão CPA: A avaliação com relação à comunicação com a sociedade foi positiva.
Percebe-se que há uma boa compreensão do papel da FATEBE pelas instituições
religiosas e sociais, porém este é um item que sempre merece uma atenção especial, por
isso a CPA sugere:
1 – Manter os canais de comunicação nas mídias sociais com as atualizações
constantes sobre a disponibilidade de cursos e também de divulgação da IES.
2 – Aproveitar o encontro de líderes religiosos no evento Café com Pastores para um
breve relato sobre a instituição e divulgação de suas atividades.

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes
Avaliação: Com relação ao atendimento ao aluno, percebemos uma avaliação
extremamente positiva. A análise dos dados dos questionários dos alunos de graduação
indica que a secretaria acadêmica obteve 87,1% de respostas positivas com relação à
satisfação ao atendimento, e a tesouraria apresentou 100% de satisfação. Essas
porcentagens foram muito semelhantes na avaliação dos alunos da pós-graduação e no
curso de extensão.

Graduação
5

4

A secretaria responde com eficiência às
27 = 87,1% 3 = 9,7%
solicitações.
A tesouraria age com respeito e
31 = 100%
eficiência para com os que o procuram.
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3

1 = 3,2%

2

1

TT

31
31

Pós-Graduação
5

4

3

2

1

TT

A secretaria responde com eficiência às
15 = 83,3% 3 = 16,7%
solicitações. (-1)*

18

A tesouraria age com respeito e
eficiência para com os que o procuram. 16 = 88,9% 2 = 11,1%
(-1)*

18

* Um aluno não respondeu a esta questão.

100,0%
87,10%

88,9%

Graduação Secretaria
Graduação Tesouraria
Pós-graduação Secretaria
Pós-graduação Tesouraria

83,30%

16,67%
11,1%
9,70%
0,0%
5

3% 0,0% 0%0,0%

4

3

Notas atribuídas

Extensão – Aconselhamento Pastoral
5

4

3

A secretaria responde com
34 = 87,18% 4 = 10,26% 1 = 2,65%
eficiência às solicitações.
A tesouraria age com respeito e
2 = 5,13%
eficiência para com os que o 37 = 94,87%
procuram.

2

1

TT

39
39

Sugestão CPA: Sabemos que a secretaria é um setor administrativo muito importante
para a FATEBE, e muito da impressão que os alunos têm da instituição passa por um
atendimento eficiente da mesma. E a tesouraria também é um departamento que deve
conseguir manter uma comunicação eficaz para o atendimento e solução de problemas.
Entendemos que por se tratar de departamentos nevrálgicos para as instituições e
visando manter os bons indicativos que apareceram nesta avaliação seja disponibilizado
uma caixa de sugestões para a secretaria e para a tesouraria. Desta forma, a
necessidade de correção de ações ou melhorias podem ser realizadas de forma mais
pontual e rápida.
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Eixo 4: Políticas de Gestão
Dimensão 5: Políticas de Pessoal
A avaliação de Políticas de Pessoal apresentou resultados bastante
significativos para a avalição pela CPA, tanto quanto a satisfação do corpo docente,
quanto às próprias políticas de pessoal desenvolvidas pela FATEBE. Apresentamos a
seguir as questões que foram respondidas pelos professores e a porcentagem de cada
resposta:
Ótimo

As ações acadêmico-administrativas estão
promovendo:
a. atualização curricular
b. desenvolvimento/utilização
de
material
didático-pedagógico
c. cursos de extensão
Avalie os canais de comunicação interna
(divulgação de cursos e eventos, resultado de
avaliações, ouvidoria, entre outros).
Avalie o acolhimento ao ingressante.
Avalie o acompanhamento de egressos em
relação
à
sua
atuação
profissional
(responsabilidade
social,
empregabilidade,
preparação para o mundo do trabalho). (-1)*
Avalie o sistema de registro acadêmico
implantado,
considerando
organização,
informatização, agilidade no atendimento e
disponibilidade de documentos. (-1)*
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.

Regular Insuficiente

TT

6=
100%

6

2=
33,3%

4=
66,7%

6

2=
33,3%

4=
66,7%

6

5=
100%

5

1 = 20%

4 = 80%

5

1=
16,7%

5=
83,3%

6

2=
33,3%

4=
66,7%

6

2=
33,3%

4=
66,7%

6

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)*
Avalie o seu envolvimento profissional docente
com a Instituição.
Avalie o processo de avaliação institucional.

Bom

5=
83,3%

1=
16,7%

3 = 60% 2 = 40%

1=
16,7%

* Um professor não respondeu a esta questão.
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6
5

6=
100%

6

5=
83,3%

6

Avaliação: A totalidade dos professores que responderam à pesquisa se mostraram
satisfeitos tanto com a atualização curricular quanto à utilização e desenvolvimento do
material didático-pedagógico, assim como a divulgação e comunicação interna.
Outro item que é importante salientar é a avaliação relacionada à atuação da
coordenação do curso que obteve 33,3% de avaliação “Ótimo” e 66,7% “Bom”, o que
representa a aprovação na forma da condução da coordenação acadêmica.
Porém houve dois itens que apresentaram uma avaliação com porcentagem
maior entre bom e regular que foram:
- Avalie o incentivo/auxílio à participação em eventos, capacitação (formação
continuada) e divulgação das ações com os docentes, 83,3% avaliado como “Bom” e
16,7% como “Regular”.
- Avalie a sua produção científica e atividades de extensão e sua vinculação
com a Instituição: 60% avaliaram como “Bom” e 40% como “Regular”.

Sugestão CPA: A avaliação neste eixo também foi bastante positiva, mas entendemos
que os itens indicados em que houve pontuação regular e que têm uma ligação direta
tanto com as aspirações e as expectativas do corpo docente e a melhoria técnicoacadêmicas devem ser melhor avaliados pela coordenação acadêmica, para tanto, a CPA
sugere:
- Ações visando ao incentivo de professores no sentido de participarem de
bancas e orientações acadêmicas.
- Divulgação de cursos de aprimoramento.
- Aumentar o desconto para professores em curso de especialização ofertados
pela FATEBE de 50% para 60%.

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
O Organograma Institucional que atualmente descreve a FATEBE pode ser
ilustrado da seguinte maneira:
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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 PDI 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 da Instituição.
 CONSELHO SUPERIOR (CONSUP): órgão máximo da administração
superior, de natureza normativa, deliberativa, consultiva e recursal da
Faculdade; é constituído pelo Diretor da Faculdade; pelo Coordenador do
ISE; 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, ainda não foi plenamente
implantado pois é necessário desenvolver e regulamentar os programas de
pesquisa.
 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO (ISE): Como a instituição não tem
nenhum curso de licenciatura no momento, aguarda a criação da mesma
em momento propício.
 DIRETORIA GERAL: A Diretoria Geral é o órgão executivo da Administração
Superior responsável pelo planejamento, supervisão, execução, fiscalização
e avaliação das atividades acadêmicas da Faculdade. O Diretor Geral é
designado pela Entidade Mantenedora para mandato de quatro anos
podendo ser reconduzido ao cargo.
 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA): Sua instituição, composição e
atuação foi aprovada pela Diretoria Geral e 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.
 COLEGIADOS DE CURSO: Órgão colegiado da administração básica de
natureza normativa e consultiva.
 DIRETORIA DE ENSINO: É responsável por auxiliar o coordenador na
elaboração da grade curricular e dos respectivos horários de aula;
acompanhar o desenvolvimento dos programas das disciplinas; organizar e
viabilizar o calendário escolar; 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
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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 avaliação das atividades de ensino, pesquisa e extensão do
referido curso.
Há ainda o Diretório Acadêmico, que representa o corpo discente e que está
em processo de implementação. Os alunos já elegeram, em outubro de 2014, seus
representantes, mas ainda estão definindo um regimento próprio, que deverá ser
aprovado pelos acadêmicos, Direção Geral e Conselho Superior.
 SECRETARIA: É o órgão que coordena os registros da Faculdade.
 TESOURARIA: Os serviços de Tesouraria serão chefiados por funcionários
habilitados, contratados pela Entidade Mantenedora, e subordinados sob
termo de responsabilidade, a Diretoria Geral.
 BIBLIOTECA: Os serviços da Biblioteca serão dirigidos por um(a)
Bibliotecário(a) indicado(a) pelo Diretor de Ensino, homologado(a) pelo Diretor Geral e
contratado(a) pela Entidade Mantenedora. A Biblioteca é organizada segundo os
princípios de 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, 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:
- O número de alunos por turmas/grupos é condizente com as especificidades
das disciplinas.
- 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 Semana Teológica realizada semestralmente atende às suas expectativas.
Cada uma dessas proposições permitiu também avaliar a questão da gestão da
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instituição, uma vez que pode indicar acertos e possíveis melhorias no desenvolvimento
do seu planejamento e organização.
Nos questionários respondidos pelos alunos da graduação, foram encontrados
os seguintes resultados para a questão da quantidade de alunos por turma: 23 dos alunos
creem que o número de alunos por turma é adequado, seis dos questionários concordam
parcialmente, um crê optou por não opinar e um discorda parcialmente. Já os
questionários respondidos pelos alunos da pós-graduação, foram encontrados os
seguintes resultados para a mesma questão: enquanto 16 dos alunos creem que o
número de alunos por turma é adequado, apenas dois concordam parcialmente. A partir
desses dados, pode-se observar que a maioria do corpo discente avaliou positivamente a
distribuição de alunos por turma.

Para avaliar o trabalho da secretaria, uma das questões solicitava aos alunos
que avaliassem o atendimento que têm recebido desse setor. Nos questionários
respondidos pelos alunos da graduação, foram encontrados os seguintes resultados para
a questão da resposta à solicitação com eficiência: 27 dos alunos creem que o número de
alunos por turma é adequado, três dos questionários concordam parcialmente, um crê
optou por não opinar. Já os questionários respondidos pelos alunos da pós-graduação,
foram encontrados os seguintes resultados para a mesma questão: enquanto 15 dos
alunos creem que o atendimento é adequado, apenas três concordam parcialmente. A
partir desses dados, pode-se observar que a maioria do corpo discente avaliou
positivamente a atuação da secretaria.
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Para avaliar o trabalho da tesouraria, uma das questões solicitava aos alunos
que avaliassem o atendimento que têm recebido desse setor. Nos questionários
respondidos pelos alunos da graduação, todos avaliaram o atendimento atribuindo-lhe
nota máxima. Já os questionários respondidos pelos alunos da pós-graduação, foram
encontrados os seguintes resultados para a mesma questão: enquanto 16 dos alunos
creem que o atendimento é adequado, apenas dois concordam parcialmente. A partir
desses dados, pode-se observar que a maioria do corpo discente avaliou positivamente a
atuação da tesouraria.

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: 22 dos alunos consideraram a proposta curricular transparente e adequada às
expectativas, oito dos questionários concordam parcialmente, um crê optou por não
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opinar. Já os questionários respondidos pelos alunos da pós-graduação, foram
encontrados os seguintes resultados para a mesma questão: enquanto 11 dos alunos
creem que o atendimento é adequado, seis concordam parcialmente e um optou por não
opinar. A partir desses dados, pode-de observar que a maioria do corpo discente avaliou
positivamente a proposta curricular da Instituição, segundo as suas expectativas.

Para avaliar o evento organizado pela coordenação e realizado no início do
semestre letivo, chamado de “Semana Teológica”, em que há a presença de um
palestrante convidado que explora um tema teológico anteriormente definido e divulgado
na comunidade, os questionários traziam uma questão sobre esse evento para que os
alunos avaliassem se suas expectativas foram atendidas. Nos questionários respondidos
pelos alunos da graduação, enquanto 25 dos alunos creem que o evento é adequado e
que suas expectativas foram atendidas, apenas seis concordaram parcialmente. Já os
questionários respondidos pelos alunos da pós-graduação apresentaram os seguintes
resultados para a mesma questão: enquanto seis dos alunos creem que o evento é
adequado, cinco concordam parcialmente e seis optaram por não avaliar. A partir desses
dados, pode-se observar que a maioria do corpo discente avaliou positivamente a
realização desse evento.
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Aliás, essa questão forneceu um dado interessante para a CPA, pois os seis
alunos da pós-graduação que atribuíram nota 3 a essa questão comentaram que não
conheceram o evento (não participaram dele), portanto isso indica que é preciso rever a
forma de divulgar os eventos da instituição, talvez com mais ênfase na comunidade
interna, de maneira a conscientizar o aluno de que os eventos oferecidos pela instituição
podem ser do interesse deles, inclusive na ampliação de sua capacitação.

Nos questionários entregues aos professores, a avaliação da organização e da
gestão da instituição foi avaliada nas seguintes questões:
- 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.
Dos seis questionários que foram respondidos, os resultados encontrados
foram satisfatórios, por 83,3% dos professores a gestão institucional foi considerada
“Boa”, as atuações da coordenação do curso e da direção foram avaliadas como “Ótima”
(33,3%) ou “Boa” (66,7%).
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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 que reforçam o caixa da instituição. Além disso, contribui para a solidez
financeira o aluguel de um imóvel que a IES possui.
2014
ENTRADAS
Mensalidades
Doações
Rendimentos
Doação do Exterior
Aluguel Casa
TOTAL ENTRADAS

Página 31 de 80

Acumulado
252.585,08
86.492,85
1.506,97
0,00
63.090,17
403.675,07

SAÍDAS
Desp. Agua
Alimentação
Aluguel Impres.
Aquisição Equip.
Biblioteca
Correios
Desp. Internet
Desp. Bancarias
Desp. Combust.
Desp Energia
Desp Funcionarios
Impostos e Taxas
Limpeza
Manut. Comp
Manutenção geral
Professores e Administrativo
Desp. Viagem
Doações
Gás
Jumib
Manut Elevador
Divulgação
Mat. Escritorio
Contabilidade
Telefone
Consultoria
Trans. Meb
TOTAL SAÍDAS

Acumulado
7.529,73
5.345,07
1.044,97
4.235,16
1.041,32
139,10
261,80
1.464,28
2.190,34
9.708,17
46.184,75
1.169,08
2.448,97
265,00
27.884,85
174.823,80
2.497,43
1.200,00
1.025,00
36.000,00
12.257,05
11.092,04
1.154,81
1.640,00
2.120,84
5.600,00
10.552,70
370.876,26
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O total das despesas em 2014 foi de R$ 370.876,26, o que possibilitou um
superávit de R$ 32.798,81. O maior custo da FATEBE como toda a IES é com o quadro
funcional, porém percebemos que os demais custos não representam grandes impactos
no orçamento da instituição. 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, desta forma a administração financeira da
instituição mantém um rígido controle sobre seus custos, porém sem apelar para medidas
que se contrapõem à atualização e à manutenção da faculdade. Ao contrário, o controle
financeiro possibilita o investimento no aprimoramento do quadro funcional e o
investimento em biblioteca e atualização tecnológica.
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Eixo 5: Infraestrutura Física
Em decorrência da recente avaliação por parte do MEC, a FATEBE efetuou
algumas melhorias na infraestrutura física com o objetivo de se ajustar à normatização
específica. Desta forma, a avaliação dos alunos da graduação apresentou dados
satisfatórios.
A IES tem 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 com oito computadores, uma sala para atendimento psicopedagógico, uma
sala de leitura individual ou em grupo, um auditório que comporta até 100 lugares,
instalações administrativas – uma secretaria e a sala do diretor. As instalações sanitárias
(com dois banheiros adaptados) 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 de pessoas com necessidades especiais ocorre por meio de um
portão lateral, ao lado estacionamento, o qual conta com três vagas destinadas a
portadores de necessidades especiais.
A FATEBE conta com uma biblioteca com acervo variado, apresentando obras
nas mais diversas áreas do conhecimento teológico e de cultura geral.
O laboratório de informática possui oito computadores devidamente preparados
para a elaboração de trabalhos e pesquisas na internet que o aluno tenha que elaborar.
Ainda todo o prédio da FATEBE está coberto pela rede de wifi, disponível para os alunos
e professores, conforme levantamento abaixo:
Quantidade de computadores: 08
Estado de conservação: bom estado de conservação
Quantidade de aparelhos de multimídia (projetores): 04
Estado de conservação: bom estado de conservação

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
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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 online possibilita aos alunos: consultar a disponibilidade de livros,
periódicos, monografias, DVDs e reservar online livros, periódicos, DVDs.

Isto posto, voltamos à análise dos questionários respondidos pelos alunos da
graduação com relação à estrutura física da Instituição.
5

4

30 =
96,8%

1=
3,2%

31

A biblioteca oferece condições satisfatórias de 27 =
atendimento, estudo e à consulta.
87,1%

4=
12,9%

31

Os recursos de acesso ao acervo de livros e 27 =
periódicos atendem às suas necessidades.
87,1%
Quanto ao uso do laboratório de informática:
O laboratório é adequado em termos de espaço e 26 =
equipamentos.
83,9%

3=
9,7%

1=
3,2%

31

4=
12,9%

1=
3,2%

31

Os softwares
necessidades.

23 =
74,2%

3=
9,7%

3=
9,7%

O número de equipamentos do laboratório é 27 =
suficiente.
87,1%

3=
9,7%

1=
3,2%

Quanto ao uso da biblioteca:
A biblioteca dispõe da bibliografia
recomendada nas disciplinas.

utilizados

atendem

às

básica

suas

3

2

1

2=
6,5%

TT

31
31

Antes de analisar esses resultados, apresentamos os dados dos questionários
respondidos pelos alunos da pós-graduação com relação à estrutura física da Instituição.
5

Quanto ao uso da biblioteca:
A biblioteca dispõe da bibliografia
recomendada nas disciplinas. (-1)*

4

3

2

1

TT

7=
38,9%

6=
33,4%

5=
27,7%

18

8=
A biblioteca oferece condições satisfatórias de
atendimento, estudo e à consulta. (-1)*
44,5%

5=
27,7%

5=
27,7%

18

8=
Os recursos de acesso ao acervo de livros e
periódicos atendem às suas necessidades. (-1)*
44,5%
Quanto ao uso do laboratório de informática:
5=
O laboratório é adequado em termos de espaço e
equipamentos. (-1)*
27,7%

5=
27,7%

5=
27,7%

18

8=
44,5%

5=
27,7%

18

Os softwares utilizados
necessidades. (-1)*

5=
27,7%

7=
38,9%

18

atendem

básica

às

suas

6=
33,4%
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4=
O número de equipamentos do laboratório é
suficiente. (-1)*
22,3%

8=
44,5%

6=
33,4%

18

* Um aluno não respondeu a esta questão.

Avaliação: A avaliação tanto dos alunos da graduação quanto da pós-graduação foram
muito satisfatórias, transparecendo a satisfação tanto com a biblioteca quanto ao o
ambiente físico como um todo.

Sugestão CPA: Foram identificadas pelos alunos na pesquisa algumas questões
pontuais para a melhoria da estrutura. De forma geral as solicitações são simples e
parecem de fácil implementação:

Sugestões dos Alunos:
- As projeções sobre o quadro de vidro no auditório atrapalham.
Atuação Sugerida: Disponibilizar tela própria para projeção no auditório.
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Resumo para controle das ações sugeridas pela CPA
Item
01

Ação Sugerida
Solicitar aos professores que deem ênfase na descrição
explícita do conteúdo programático da ementa, que por
vezes pode passar desapercebida na aula pelo aluno.
Caso seja necessário, o professor pode propor alterações
à ementa, a qual será avaliada pelo Núcleo Docente
Estruturante (NDE).

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

02

Orientar os professores a apresentar mais exemplos
práticos durante as aulas.
Indicar ao aluno situações em que a matéria que ele está
aprendendo poderá ser usada na prática.

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

03

Implementar o dia de ambientação ao aluno calouro,
mostrando para ele o que é a Instituição, seus deveres e
direitos bem como algumas aulas de como ele deve se
preparar para estudar, como consultar livros, como
pesquisar na internet, como programar seu tempo para
esta nova jornada.
A CPA sugere que a semana acadêmica possa ser mais
dinâmica, com uma palestra principal e que os alunos
poderiam contribuir com textos e banners sobre o tema
escolhido para a Semana Acadêmica, como se fosse uma
jornada acadêmica em que professores-orientadores
também poderiam participar com textos próprios ou em
coautoria com seus orientandos. Essa prática poderá ser
pouco a pouco implementada, com o crescimento da
instituição e o desenvolvimento de pesquisas pelos alunos.
Criar e incentivar os docentes a postarem seus materiais
em uma plataforma virtual em um único lugar.

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

04

05

06

07

08

09

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

Dimensão 2:
Políticas para o
Ensino, a Pesquisa
e a Extensão
Manter os canais de comunicação nas mídias sociais com Dimensão 4:
as atualizações constantes sobre a disponibilidade de Comunicação com a
cursos e também para a divulgação de outras ações da Sociedade
IES.
Aproveitar o encontro de líderes religiosos no evento Café
com Pastores para um breve relato sobre a instituição e
divulgação de suas atividades.
Disponibilizar caixa de sugestões para a secretaria e para Dimensão 9:
a tesouraria.
Política de
Atendimento aos
Discentes
Divulgação de cursos de aprimoramento.
Dimensão 5:
Aumentar o desconto para professores em curso de Políticas de Pessoal
especialização ofertados pela FATEBE de 50% para 60%.
Disponibilizar tela na sala do primeiro ano para projeção.
Eixo 5:
Infraestrutura Física
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Considerações Finais
Este é o primeiro relatório elaborado pela CPA da FATEBE. Ao passo que foi
um grande desafio e novidade, também foi um rico processo de aprendizagem que
possibilitou conhecer mais profundamente a instituições e perceber mais claramente
onde se situam suas qualidades e onde existem pontos a serem melhorados.
Entendemos que temos um caminho a frente no sentido de melhorar o próprio processo
avaliativo e o primeiro desafio é para a própria CPA em reavaliar a estrutura dos
questionários aplicados no sentido de padronizar e adequar de acordo com a própria
estrutura do relatório.
A partir da avaliação das pesquisas e das reuniões pudemos identificar os
aspectos positivos e negativos em todas as dimensões e propor metas e sugestões para
ações de natureza administrativa, política, pedagógica e técnico-científica para
implementação a curto e médio prazo. Como primeiro processo de auto avaliação a IES,
apresentou um “raio X” da sua estrutura, tanto acadêmica quanto física e financeira que
nos deixou satisfeitos. Observamos o grau de satisfação dos alunos e dos professores
com a faculdade. Sendo a instituição de pequeno porte apresenta a vantagem de fácil
acesso ao corpo diretivo e a comunicação se faz efetiva e fácil.
Entendemos que a repetição do processo no próximo ano, agora calçada em
uma experiência anterior, apresentará ainda mais oportunidades de melhorias e
crescimento. A FATEBE tem como entendimento que apenas com uma avaliação
transparente se pode trabalhar no processo da melhoria contínua da educação superior,
um objetivo buscado a cada dia, de forma contínua e com a participação de todos os
envolvidos no processo da construção do conhecimento.
Aprovado em 25 de março de 2015
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ANEXO 1 – QUESTÕES AVALIATIVAS
RELATÓRIO DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO RESPONDIDO PELOS ALUNOS GRADUAÇÃO
5
Sempre /
Concordo
plenamente

4
3
Na maioria das
Algumas vezes /
vezes / Concordo
Não opino
parcialmente

Parte I – Indicadores específicos sobre
as Disciplinas, Professor(es) e Aluno(s).
Em relação ao professor / disciplina:
1. Os conteúdos abordados na disciplina
são importantes para o curso. (-1)

2
Raramente /
Discordo
parcialmente

5

4

27 =
90%

3=
10%

3

1
Nunca / Discordo
totalmente

2

1

TT

30

5 - Sempre /
Concordo
Plenamente
Na maioria das
vezes / Concordo
Parcialmente

2. Há apresentação do planejamento das
6=
disciplinas, detalhando conteúdos, objetivos, 25 =
metodologias, critérios de avaliação e a
80,6% 19,4%
bibliografia necessária.

Sempre/Concordo
plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
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31

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

14 = 16 =
1=
45,2% 51,6% 3,2%

31

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Sempre/Concord
o plenamente

4. Há domínio atualizado da disciplina no
tocante aos conteúdos tratados na
disciplina.

22 =
8=
1=
71% 25,8% 3,2%

31

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Algumas
vezes/Não opino

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

18 = 10 =
2=
58% 32,3% 6,5%
Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Algumas
Vezes/Não opino
Raramente/Disco
rdo Parcialmente
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1=
3,2%

31

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

17 =
54,8%

13 =
42%

1=
3,2%

31

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Algumas
Vezes/Não opino

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

20 = 11 =
64,5% 35,5%

31

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente

8. Há pontualidade no início e no término do
período das aulas e assiduidade no
decorrer do período letivo.

22 =
8=
1=
71% 25,8% 3,2%

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Algumas
Vezes/Não opino
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31

9. Há nas aulas um clima favorável à
participação dos alunos.

26 =
5=
83,9% 16,1%

31

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente

10. Há relação entre as disciplinas
lecionadas com outras do curso, visando à
interdisciplinaridade necessária na era da
globalização.

19 =
61,3%

9=
29%

3=
9,7%

31

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Algumas
Vezes/Não opino

Em relação as suas atitudes, enquanto aluno:
11. Preparo-me adequadamente para
acompanhar as disciplinas.

12 =
38,8%

18 =
58%

1=
3,2%

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Algumas
Vezes/Não opino
Raramente/Disco
rdo Parcialmente
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31

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

18 = 12 =
1=
58% 38,8% 3,2%

31

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Algumas
Vezes/Não opino

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

18 =
6=
6=
1=
58% 19,4% 19,4% 3,2%

31

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Algumas
Vezes/Não opino
Raramente/Disco
rdo Parcialmente

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

16 = 12 =
2=
51,6% 38,8% 6,5%
Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Algumas
Vezes/Não opino
Raramente/Disco
rdo Parcialmente
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1=
3,2%

31

15. Encontro dificuldade na compreensão
do conteúdo. (-4)

2=
6=
10 =
4=
5=
27
7,4% 22,2% 37,1% 14,8% 18,5%
Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Algumas
Vezes/Não opino
Raramente/Disco
rdo Parcialmente
Fatia 5

Parte II – Indicadores gerais sobre a
estrutura física e organizacional do
ponto de vista das condições de trabalho
pedagógico. Você considera que:

5

23. O número de alunos por turmas/grupos é
condizente com as especificidades das
disciplinas.

23 =
6=
1= 1=
74,2% 19,4% 3,2% 3,2%

4

3

2

1

TT

31

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Algumas
Vezes/Não opino
Raramente/Disco
rdo Parcialmente

24. O ambiente físico para as aulas é
apropriado quanto à acústica, luminosidade e
ventilação.

25 =
4=
2=
80,6% 12,9% 6,5%

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Algumas
Vezes/Não opino
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31

25. A secretaria responde com eficiência às
solicitações.

27 =
3=
1=
87,1% 9,7% 3,2%

31

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Algumas
Vezes/Não opino

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

31 =
100%

31

Sempre/Concord
o plenamente

Quanto ao uso da biblioteca
27. A biblioteca dispõe da bibliografia básica 30 =
recomendada nas disciplinas.
96,8%

1=
3,2%

Sempre/Concord
o plenamento
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente

Página 45 de 80

31

28. A biblioteca oferece condições satisfatórias de 27 =
atendimento, estudo e à consulta.
87,1%

4=
12,9%

31

Sempre/Concord
o plenamento
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente

Os recursos de acesso ao acervo de livros e 27 =
periódicos atendem às suas necessidades.
87,1%

3=
9,7%

1=
3,2%

31

Sempre/Concord
o plenamento
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Algumas
vezes/Não opino

Quanto ao uso do laboratório de informática
30. O laboratório é adequado em termos de
espaço e equipamentos.

26 =
4=
1=
83,9% 12,9% 3,2%

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Algumas
Vezes/Não opino
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31. Os softwares utilizados atendem às suas
necessidades.

23 =
3=
3= 2=
74,2% 9,7% 9,7% 6,5%

31

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Algumas
Vezes/Não opino
Raramente/Disco
rdo Parcialmente

32. O número de equipamentos do laboratório 27 =
3=
1=
é suficiente.
87,1% 9,7% 3,2%

31

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Algumas
Vezes/Não opino

Do ponto de vista da proposta didático-pedagógica do curso
33. A proposta curricular do curso é
transparente e atende às expectativas.

22 =
8=
1=
71% 25,8% 3,2%
Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Algumas
Vezes/Não opino
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34. O curso estimula o desenvolvimento de
projetos de pesquisa.

18 =
58%

13 =
42%

31

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente

35. A Semana Teológica realizada
semestralmente atende às suas expectativas.

25 =
6=
80,6% 19,4%

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
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RELATÓRIO DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO RESPONDIDO PELOS ALUNOS PÓS-GRADUAÇÃO
5
Sempre /
Concordo
plenamente

4
3
Na maioria das
Algumas vezes /
vezes / Concordo
Não opino
parcialmente

Parte I – Indicadores específicos sobre
as Disciplinas, Professor(es) e Aluno(s).
Em relação ao professor / disciplina:
1. Os conteúdos abordados na disciplina
são importantes para o curso.

2
Raramente /
Discordo
parcialmente

5

4

3

14 =
73,7%

4=
21%

1=
5,3%

1
Nunca / Discordo
totalmente

2

1

TT

19

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Algumas
Vezes/Não opino

2. Há apresentação do planejamento das
8=
1=
disciplinas, detalhando conteúdos, objetivos, 10 =
metodologias, critérios de avaliação e a
52,6% 42,1% 5,3%
bibliografia necessária.

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Algumas
Vezes/Não opino
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19

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

5=
13 =
1=
26,3% 68,4% 5,3%

19

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Algumas
Vezes/Não opino

4. Há domínio atualizado da disciplina no
tocante aos conteúdos tratados na
disciplina.

12 =
7=
63,2% 36,8%

19

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente

5. As atividades em sala de aula são
desenvolvidas de forma clara, organizada e
lógica. (-1)

9=
7=
50% 38,9%

2=
11,1

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Algumas
Vezes/Não opino
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18

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

9=
6=
4=
47,4% 31,6% 21%

19

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Algumas
Vezes/Não opino

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

11 =
57,9

6=
31,6%

2=
10,5

19

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Algumas
Vezes/Não opino

8. Há pontualidade no início e no término do
10 =
8=
1=
período das aulas e assiduidade no
52,6% 42,1% 5,3%
decorrer do período letivo.

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Algumas
Vezes/Não opino
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19

9. Há nas aulas um clima favorável à
participação dos alunos.

15 =
79%

3=
15,7%

1=
5,3%

19

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Algumas
Vezes/Não opino

10. Há relação entre as disciplinas
lecionadas com outras do curso, visando à
interdisciplinaridade necessária na era da
globalização.

12 =
6=
63,2% 31,6%

1=
5,3%

19

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Raramente/Disco
rdo Parcialmente

Em relação as suas atitudes, enquanto aluno:
11. Preparo-me adequadamente para
acompanhar as disciplinas.

6=
12 =
31,6% 63,2%
Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente
Discordo
Totalmente/Rara
mente
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1=
5,3%

19

12. Participo regularmente das aulas
teórico/práticas das disciplinas. (-1)

11 =
7=
61,1% 38,9%

18

Sempre/Concord
o plenamente
Na maioria das
vezes/concordo
parcialmente

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

4=
10 =
4=
21% 52,6% 21%

1=
5,3%

19

Sempre /
Concordo
plenamente
Na maioria das
vezes / Concordo
parcialmente
Algumas vezes /
Não opino
Nunca / Discordo
totalmente

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

7=
9=
2=
1=
36,8% 47,4% 10,5% 5,3%
Sempre /
Concordo
plenamente
Na maioria das
vezes / Concordo
parcialmente
Algumas vezes /
Não opino
Raramente /
Discordo
parcialmente
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19

15. Encontro dificuldade na compreensão
do conteúdo.

1=
5=
3=
7=
3=
19
5,3% 26,3% 15,8% 36,8% 15,8%
Sempre /
Concordo
plenamente
Na maioria das
vezes/Concord
o parcialmente
Algumas
vezes/Não
opino
Raramente/Dis
cordo
parcialmente
Nunca/Discord
o totalmente

Parte II – Indicadores gerais sobre a
estrutura física e organizacional do
ponto de vista das condições de trabalho
pedagógico. Você considera que:
23. O número de alunos por turmas/grupos é
condizente com as especificidades das
disciplinas. (-1)

5

4

16 =
2=
88,9% 11,1%

3

2

1

TT

18

Sempre /
Concordo
plenamente
Na maioria das
vezes / Concordo
parcialmente

24. O ambiente físico para as aulas é
apropriado quanto à acústica, luminosidade e
ventilação. (-1)

9=
50%

9=
50%

Sempre /
Concordo
plenamente
Na maioria das
vezes / Concordo
parcialmente
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18

25. A secretaria responde com eficiência às
solicitações. (-1)

15 =
3=
83,3% 16,67%

18

Sempre /
Concordo
plenamente
Na maioria das
vezes / Concordo
parcialmente

26. A tesouraria age com respeito e eficiência 16 =
2=
para com os que o procuram. (-1)
88,9% 11,1%

18

Sempre /
Concordo
plenamente
Na maioria das
vezes / Concordo
parcialmente

Quanto ao uso da biblioteca
27. A biblioteca dispõe da bibliografia básica
recomendada nas disciplinas. (-1)

7=
6=
5=
38,9% 33,4% 27,7%

Sempre /
Concordo
plenamente
Na maioria das
vezes / Concordo
parcialmente
Algumas vezes /
Não opino
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18

28. A biblioteca oferece condições
satisfatórias de atendimento, estudo e à
consulta. (-1)

8=
5=
5=
44,5% 27,7% 27,7%

18

Sempre /
Concordo
plenamente
Na maioria das
vezes / Concordo
parcialmente
Algumas vezes /
Não opino

29. Os recursos de acesso ao acervo de
livros e periódicos atendem às suas
necessidades. (-1)

8=
5=
5=
44,5% 27,7% 27,7%

18

Sempre /
Concordo
plenamente
Na maioria das
vezes / Concordo
parcialmente
Algumas vezes /
Não opino

Quanto ao uso do laboratório de informática
30. O laboratório é adequado em termos de
espaço e equipamentos. (-1)

5=
8=
5=
27,7% 44,5% 27,7%

Sempre /
Concordo
plenamente
Na maioria das
vezes / Concordo
parcialmente
Algumas vezes /
Não opino
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18

31. Os softwares utilizados atendem às suas
necessidades. (-1)

6=
5=
7=
33,4% 27,7% 38,9%

18

Sempre /
Concordo
plenamente
Na maioria das
vezes / Concordo
parcialmente
Algumas vezes /
Não opino

32. O número de equipamentos do laboratório 4 =
8=
6=
é suficiente. (-1)
22,3% 44,5% 33,4%

18

Sempre /
Concordo
plenamente
Na maioria das
vezes / Concordo
parcialmente
Algumas vezes /
Não opino

Do ponto de vista da proposta didático-pedagógica do curso
33. A proposta curricular do curso é
transparente e atende às expectativas. (-1)

11 =
6=
61,1% 33,4%

Sempre /
Concordo
plenamente
Na maioria das
vezes / Concordo
parcialmente
Algumas vezes /
Não opino
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1=
5,5%

18

34. O curso estimula o desenvolvimento de
projetos de pesquisa. (-1)

12 =
6=
66,6% 33,4%

18

Sempre /
Concordo
plenamente
Na maioria das
vezes / Concordo
parcialmente

35. A Semana Teológica realizada
6=
5=
6=
semestralmente atende às suas expectativas.
35,3% 29,4% 35,3%
(-2)

Sempre /
Concordo
plenamente
Na maioria das
vezes / Concordo
parcialmente
Algumas vezes /
Não opino
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17

QUESTIONÁRIO AUTOAPLICATIVO DE AVALIAÇÃO DOS DISCENTES, DAS
ESTRUTURAS DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, DA INFRAESTRUTURA E DOS
SERVIÇOS PELOS PROFESSORES
O = ÓTIMO

B = Bom

R = Regular

Parte I – Avaliação da disciplina, do corpo
discente e autoavaliação.

O

1. Os conteúdos trazidos pelos alunos necessários
para o bom andamento de sua disciplina. (-1)

I = Insuficiente

B

5=
83,3%

R

I

TT

1=
16,7%

6

B = Bom
I = Insuficiente

2. A relação ética professor/aluno em sala de aula.

5=
2=
71,5% 28,5%

B = Bom
I = Insuficiente
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7

3. O desempenho dos alunos na aprendizagem
teórico-prática.

6=
75%

2=
25%

8*

B = Bom
R = Regular

4. A interdisciplinaridade no desenvolvimento dos 2 =
4=
conteúdos de sua disciplina. (-1)
33,3% 66,7%

6

O = Ótimo
B = Bom

5. A participação dos alunos em sala de aula.

3=
4=
42,9% 57,1%

O = Ótimo
B = Bom
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7

6. O espírito de iniciativa, a criatividade e a 1 =
4=
2=
produtividade da turma.
14,3% 57,1% 28,6%

7

O = Ótimo
B = Bom
R = Regular

7. O cumprimento do horário e assiduidade da
turma como um todo.

6=
1=
85,7% 14,3%

7

B = Bom
R = Regular

8. A análise realizada pela turma, com o professor, 1 =
5=
após as avaliações. (-1)
16,7% 83,3%

O = Ótimo
B = Bom
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6

9. Alcance dos objetivos enunciados na disciplina.

2=
4=
1=
28,6% 57,1% 14,3%

7

O = Ótimo
B = Bom
R = Regular

10. O aproveitamento da
laboratórios pelos alunos. (-2)

infraestrutura

dos

4=
80%

1=
20%

5

B = Bom
R = Regular

11. Houve correspondência entre o programado e
o executado durante o período letivo. (-1)

3=
50%

3=
50%

O = Ótimo
B = Bom
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6

12. Há relação adequada entre o conteúdo da
1=
5=
disciplina
com
aplicações
práticas
e
16,7%
83,3%
sacerdotais/profissionais. (-1)

6

O = Ótimo
B = Bom

13. Há relação entre essa e outras disciplinas do 2 =
4=
curso, visando à interdisciplinaridade. (-1)
33,3% 66,7%

6

O = Ótimo
B = Bom

Parte II – Avaliação sobre a estrutura física e
organizacional do ponto de vista das condições
de trabalho pedagógico e autoavaliação.

O

B

1. As salas de aula atendem às suas necessidades
2=
(dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
33,3%
acessibilidade e conservação). (-1)

3=
1=
50% 16,7%

O = Ótimo
B = Bom
R = Regular
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R

I

TT

6

2. Os gabinetes e a sala dos professores atendem às
suas necessidades (dimensão, limpeza, iluminação,
acústica, ventilação, acessibilidade e conservação). (-2)

3=
60%

2=
40%

5

O = Ótimo
B = Bom

3. O auditório atende às necessidades da instituição

5=

1=

(dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
83,3% 16,7%
acessibilidade e conservação). (-1)

6

O = Ótimo
B = Bom

4. O auditório atende às necessidades da instituição

5=

1=

(dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
83,3% 16,7%
acessibilidade e conservação). (-1)

O = Ótimo
B = Bom
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6

5. Avalie a sala de informática e as salas de

5=

1=

estudos (dimensão, limpeza, iluminação, acústica,
83,3% 16,7%
ventilação, acessibilidade e conservação). (-1)

6

O = Ótimo
B = Bom

6. Avalie

as instalações sanitárias existentes
(dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
acessibilidade e conservação). (-1)

3=
50%

3=
50%

6

O = Ótimo
B = Bom

7. Avalie os espaços de convivência e de alimen-

1=

5=

tação (dimensão, limpeza, iluminação, acústica,
16,7% 83,3%
ventilação, acessibilidade e conservação). (-1)

O = Ótimo
B = Bom
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6

8. Avalie

a
biblioteca
(dimensão, limpeza, 4 =
2=
iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade e
66,7% 33,3%
conservação). (-2)

6

O = Ótimo
B = Bom

9. O acervo bibliográfico da Instituição e o acesso a

6=
100%

ele, referente a sua disciplina. (-1)

6

B = Bom

10. Os recursos audiovisuais necessários à sua
disciplina e às suas aulas. (-3)

2=
50%

2=
50%

O = Ótimo
B = Bom
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4

11. As ações acadêmico-administrativas estão
promovendo:
a. atualização curricular
b. desenvolvimento/utilização de material didáticopedagógico
c. cursos de extensão (-1)

6=
100%

6

B = Bom

12. Avalie

os canais de comunicação interna 2 =
4=
(divulgação de cursos e eventos, resultado de
33,3% 66,7%
avaliações, ouvidoria, entre outros). (-1)

6

O = Ótimo
B = Bom

13. Avalie o acolhimento ao ingressante. (-1)

2=
4=
33,3% 66,7%

O = Ótimo
B = Bom
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6

14. Avalie o acompanhamento de egressos em
5=
100%

relação à sua atuação profissional (responsabilidade
social, empregabilidade, preparação para o mundo
do trabalho). (-2)

5

B = Bom

15. Avalie o sistema de registro acadêmico implantado, 1 =
4=
considerando organização, informatização, agilidade no
20% 80%
atendimento e disponibilidade de documentos. (-2)

5

O = Ótimo
B = Bom

16. Avalie

a gestão institucional, considerando
autonomia e representatividade dos órgãos de gestão
e colegiados; participação de professores, técnicos,
1=
5=
estudantes e sociedade civil organizada; critérios de 16,7% 83,3%
indicação e recondução de seus membros; realização
e registro de reuniões. (-1)

O = Ótimo
B = Bom
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6

17. Avalie a atuação da coordenação do curso. (-1)

2=
4=
33,3% 66,7%

6

O = Ótimo
B = Bom

18. Avalie a condução das questões acadêmicas e
institucionais pela Direção. (-1)

2=
4=
33,3% 66,7%

6

O = Ótimo
B = Bom

19. Avalie o incentivo/auxílio a participação em
eventos, capacitação (formação continuada)
divulgação das ações com os docentes. (-1)

5=
1=
83,3% 16,7%

e

B = Bom
R = Regular
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6

20. Avalie a sua produção científica e atividades de

3=
60%

extensão e sua vinculação com a Instituição. (-2)

2=
40%

5

B = Bom
R = Regular

21. Avalie o seu envolvimento profissional docente

6=
100%

com a Instituição. (-1)

6

B = Bom

22. Avalie o processo de avaliação institucional. (-1)

1=
5=
16,7% 83,3%

O = Ótimo
B = Bom
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6

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO RESPONDIDO PELOS ALUNOS DE EXTENÇÃO EM
ACONSELHAMENTO CRISTÃO
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ANEXO 2 – Atividades realizadas pela FATEBE
Natal Solidário – convite e fotos do evento
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Café com Pastores – convite e fotos dos eventos

Página 77 de 80

Página 78 de 80

Grupo de Estudos – convite e foto do grupo
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