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2  PERFIL INSTITUCIONAL 

 

2.1 HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MANTENEDORA 

 

A comunidade Betânia nasceu na década de 40, na cidade de Minneápolis, (EUA) com 

cinco famílias de norte-americanos advindas da igreja Luterana, que se reuniam 

semanalmente, na casa de um jovem comerciante chamado Theodore A. Hegre, para estudar 

a Bíblia e orar pela obra missionária.  

Em 16 de abril de 1943, Ted Hegre fundou a Capela Betânia (BethanyChapel) com um 

grupo que somava 16 membros. Surgiu então o desafio de enviar e sustentar 100 missionários 

para o “mundo não-evangelizado”, contudo o projeto esbarrava na viabilidade financeira. 

Começaram assim a fazer todo o possível para cooperar financeiramente, mas 

perceberam que a maior parte do dinheiro era gasto apenas no sustento das famílias. Então 

resolveram vender suas casas e propriedades e reuniram os recursos para comprar uma sede. 

Em 21 de Julho de 1945 foi comprada a primeira casa, onde todos foram morar e trabalhar 

juntos. As famílias tinham tudo em comum e ninguém recebia salário, para que o máximo de 

dinheiro ficasse realmente à disposição do projeto evangelístico. 

No ano seguinte, em 23 de maio de l946 foi comprada uma fazenda, onde fundaram a 

primeira escola de missionários. Em 1948 teve início a primeira turma, com 12 alunos, onde até 

hoje, funciona a Bethany College of Missions. Com o passar dos anos diversos alunos foram 

sendo formados e enviados como missionários para várias partes do mundo.  

Foi desta forma que a Missão Betânia também passou a fazer parte da história do 

protestantismo brasileiro. Os primeiros missionários enviados ao Brasil chegaram em 1961, 

onde compraram uma fazenda no interior do Paraná que denominaram COLAB, (Colaborados 

do Brasil), cujo objetivo era levantar recursos financeiros, através do plantio e cultivo do café, 

para implantar novas escolas de treinamento e projetos missionários.  

 Dois anos depois, em 1963, três casais se prontificaram a vir para o Brasil, inicialmente 

trabalhar no projeto COLAB e posteriormente fundar a Missão Betânia no Brasil, já que desde 

1959 a Bethany International havia comprado 29 hectares de terra naquela mesma região. 

Eram eles, Willy e Judite Harder, Ricardo e Carmen Craven e Paulo e Joanne McKaughan. 

Neste mesmo ano, com a visita do Pr. Ted Hegre, líder da instituição nos Estados Unidos 

da América, é oficialmente fundada a Missão Betânia no Brasil, com o objetivo de treinar 

pastores e evangelistas brasileiros para ministrarem ao seu próprio povo. No ano de 1964, 

quando nem mesmo a cidade de Altônia, município onde hoje está localizada a escola, existia 

ainda, é fundada a primeira escola de teologia da Missão Betânia no Brasil que desde então, 

ano após ano, tem formado pastores e missionários que trabalham em diversas igrejas e 

países diferentes. Em 1970 foi fundado na sede da Missão, sendo administrado e mantido por 

ela, o primeiro hospital da cidade, que por muitos anos atendeu gratuitamente os moradores da 
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cidade de Altônia e região.  

No ano de 1964 também é fundada a Editora Betânia. Quando os missionários chegaram 

ao Brasil, a nação estava prestes a experimentar um grande avivamento. O movimento de 

renovação revitalizou muitas igrejas, especialmente em Belo Horizonte, uma cidade que 

ostentava o terceiro lugar no ranking de população no país. 

Os missionários Roger e Alice Schrage, Davi e Nanci Renich, e Larry e Elizabeth Darby 

mudaram para Belo Horizonte para estudar a língua portuguesa. Começaram a perceber a 

demanda por um novo estilo de literatura que tratasse sobre avivamento e ensinamentos 

bíblicos para as igrejas. 

Pastor Larry apoiou a necessidade de publicar livros sobre avivamento. A visão de Davi 

era de publicar uma versão da Mensagem da Cruz, em português (revista que divulgava os 

valores e teologia da instituição), enquanto Roger fora convidado por várias missões a produzir 

o currículo de Gospel Light para escolas dominicais. Quando estas visões convergiram, os 

missionários viram a necessidade de construir uma gráfica moderna que produzisse produtos 

de alta qualidade com preços acessíveis. Um convite foi lançado a Bethany nos EUA para 

investir na construção e equipamentos para produzir a revista e literatura cristã para as igrejas. 

Davi Renich assumiu a liderança do projeto e logo outros casais americanos se juntaram a eles 

e assim nasce a Editora Betânia na Cidade de Belo Horizonte. 

 A primeira publicação da Editora Betânia foi a revista Mensagem da Cruz que, desde 

1965, circula no mundo de fala portuguesa. A Editora ainda hoje conta com uma gráfica que 

presta serviços a outras editoras e a clientes em geral, e com duas livrarias, uma em Curitiba, 

PR, e outra no Rio de Janeiro, RJ, cuja finalidade é produzir e distribuir literatura teológica e 

religiosa em geral. 

O próximo desafio foi a implantação de um seminário teológico no Vale do Aço, Minas 

Gerais. 

Larry e Elizabeth Darby vieram para o Brasil em Janeiro de 1962, pegaram o último vôo 

que a Varig operara com um avião de hélice. Durante seu primeiro ano no Brasil estudaram a 

língua portuguesa com seus colegas da Missão AMEM e conheceram o Pr. Joel Braga da 

Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte. O Pr. Braga era evangelista e convidou Larry 

para viajar com ele como professor itinerante no “Vale do Aço” em Ipatinga e Acesita em Minas 

Gerais. Nesta época, o movimento de renovação na igreja batista estava fervilhando e houve 

muitas conversões ao protestantismo. Larry, porém, não estava satisfeito com o 

desenvolvimento dos novos convertidos. Ele ensinava a Bíblia a eles, mas quando voltava para 

as mesmas igrejas, parecia que ninguém se lembrava de nada. Precisavam de um seminário 

onde as pessoas se dedicassem mais tempo ao estudo da Palavra. 

Pr. Larry já morava em Coronel Fabriciano quando a igreja comprou um terreno na 

periferia da cidade. Em seguida um segundo lote foi adquirido e começaram a fazer planos 

para construir um seminário. Logo as paredes de uma nova escola começaram a se erguer no 
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meio da poeira vermelha e em meados de 1969, o Seminário Evangélico Betânia teve início 

nesta cidade. Por trinta anos esta escola serviu as igrejas da cidade e região, sendo que 1.100 

alunos passaram por suas portas. Contudo na última década de sua existência, sua 

mantenedora começou a perceber que o Vale do Aço estava saturado de igrejas evangélicas 

que poderiam treinar seus próprios membros, no entanto a região nordeste carecia muito de 

igrejas e escolas de treinamento de pastores e missionários, enquanto os nordestinos que 

saiam de suas cidades para fazer o treinamento em outras regiões em sua maioria não 

retornavam para sua origem.  

Pensando em como mudar esta realidade e suprir a necessidade de treinamento 

teológico nesta região, surgiu a ideia de transferir a Escola de Coronel Fabriciano, (MG) para 

Petrolina (PE), no Vale do Rio São Francisco. 

Tal ideia foi aprovada pela direção da mantenedora, Missão Evangélica Betânia, e no ano 

2000 começou a primeira turma no sertão Nordestino. Foi uma decisão ousada, mas que deu 

certo. Durante os primeiros anos, a escola funcionava em um espaço alugado até que em 2007 

foi inaugurado seu novo campus, em sede própria. O alvo da escola é de alcançar o 

nordestino, preparando obreiros nativos para ministrar na sua região. Dos 56 formandos nestes 

10 anos no novo campus, 52% trabalham nesta região e quatro formandos trabalham em 

missões transculturais: na África do Sul, Bolívia e Portugal. 

Em 1986, a MEB brasileira atravessou fronteiras e fundou uma escola no Paraguai, 

localizado na cidade de Luke e denominada de Centro Missionário Betânia, que hoje conta, 

além da escola de Teologia e Missões, com ensino fundamental e médio em pleno acordo com 

as normas educacionais do país. 

Também em 2004 foi fundada na cidade de São Francisco do Sul em Santa Catarina o 

ministério BETAMAR, (Betânia: ministério de auxilio e renovo), fundado pelo Pr. Antônio 

Onoracindo e Leni Vargas, que visa auxiliar e tratar pastores emocionalmente feridos, com 

apoio psicológico e espiritual.  

Já em Curitiba a Missão Betânia teve início em 1982. Pr. Anglus e Carmem Plummer 

vieram para Curitiba em 1981, com a convicção de que Deus os havia enviado para esta 

cidade para iniciar um ministério, mas ainda não sabiam ao certo o que seria. Até que certo dia, 

assistindo um programa de televisão ouviram uma reportagem sobre uma jovem de 16 anos 

que estava grávida e não tinha para onde ir, estava morando na rua. O casal então se 

compadeceu daquela jovem e resolveram ajudá-la. Procuraram por várias instituições, mas não 

conseguiram encontrar um lugar que achassem adequado, quando resolveram então levá-la 

para sua casa. Diante desta experiência, o casal Plummer chegou à conclusão de que seu 

trabalho em Curitiba deveria ser o de acolher e ajudar mulheres e jovens grávidas e 

marginalizadas. Foi quando em 1982, o casal alugou uma casa maior, no bairro jardim social e 

deram início a instituição denominada de Recanto da Paz, que acolhia e buscava reintegrar à 

sociedade, jovens e mulheres marginalizadas e em situação de risco. 
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Em 1986 a mantenedora comprou uma casa e um terreno ao lado, na Av. Iguaçu, 1700, 

no Bairro Água verde, próximo ao centro da cidade, onde começou em seguida a construção 

da nova sede. 

Por vinte e dois anos o Recanto da Paz ofereceu este tipo de trabalho e com a ajuda de 

profissionais voluntários atendeu em torno de 700 mulheres que foram assistidas neste 

programa. 

 

2.2 HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO DA IES 

Juntamente com este trabalho e fazendo uso de uma parte ociosa da mesma sede, 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, formado no Seminário e Instituto Bíblico de Altônia, fundado em 1963, no interior do 

Paraná, como já mencionamos anteriormente. 

A instituição 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 de 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.  

O projeto pedagógico, matriz curricular, Regimento Institucional, entre outros modelos 

foram copiados do Seminário e Instituto Bíblico Betânia de Altônia - SEMIB, daí o nome 

Seminário e Instituto Bíblico Betânia de Curitiba -SEMIBC.  

Com o passar dos anos novas turmas se formaram, novos professores contratados e a 

biblioteca e as instalações físicas sendo melhoradas.  

No ano de 2002, formou a primeira turma de Bacharelado Livre e neste mesmo ano a 

mantenedora resolveu fechar o Recanto da Paz, em função da baixa procura de interessados, 

que nos últimos anos vinha diminuindo cada vez mais.  

A partir deste ano, a sede passou então a ser ocupada apenas pelas instalações do 

Curso de Teologia. 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 aconselhamento. Também neste ano foram feitas pelo 

conselho acadêmico (grupo de professores responsáveis pelo projeto pedagógico, regimento 

interno e matriz curricular) uma séria de reformas nas estratégias pedagógicas e currículo do 

curso e a partir de 2006 e a instituição passou a ser denominada Seminário Teológico Betânia 

de Curitiba. 

Com o interesse crescente dos alunos por cursos de Teologia reconhecidos pelo MEC, 

no ano de 2009 foi aprovado pelo conselho administrativo da mantenedora, a proposta de 

credenciar a instituição pelo Ministério de Educação e Cultura e autorizar o curso de Teologia 
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afim de que este, usufruindo de toda experiência e estrutura da mantenedora na área de 

teologia, passasse então a operar como instituição de ensino superior e não mais como curso 

livre de Teologia. Começou então a partir desta data a discussão com os professores e 

conselho acadêmico a fim de se prepararem e pensar esta nova realidade, processo que 

alcança em 2011 o amadurecimento necessário para enviar a proposta, com todos os 

documentos solicitados ao MEC.  

Dessa forma a origem da Faculdade Teológica Betânia (FATEBE) tem como base o 

Seminário Teológico Betânia de Curitiba- SEMIBC, que por anos (desde 1999) trabalhou na 

formação de líderes, por meio da oferta do curso livre de Teologia, que servem a diversas 

igrejas e instituições com serviços pastorais, missionários, evangelísticos, sociais e 

educacionais, por meio da oferta do Curso Livre de Teologia. 

A Faculdade Teológica Betânia foi então credenciada 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: por meio da Portaria nº 306, de 20 de 

maio de 2014, publicada no Diário Oficial da União em 21 de maio de 2014 e recebeu 

autorização para o curso de Bacharelado em Teologia em 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 ao primeiro processo seletivo, foi realizada a seleção de alunos para o 

curso de pós-graduação latu 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. 

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 Família 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.  

Em 2014, a IES contava com nove professores e 139 alunos, sendo 40 da graduação, 23 

da pós-graduação e 76 nos cursos de extensão. Em 2015, eram dez professores e 207 alunos, 

sendo 51 na graduação, 42 da pós-graduação e 124 nos cursos de extensão. Já em 2016, 

contamos com 13 professores e 172 alunos, sendo 58 na graduação, 36 na pós-graduação e 

62 nos cursos de extensão. 

Atualmente a FATEBE oferece o curso de Bacharelado de Teologia na graduação e o 

curso de Aconselhamento e Gestão de Pessoas na modalidade de pós-graduação lato sensu. 

Na modalidade de extensão, oferece cursos de média duração: Pregação Bíblica, 

Aconselhamento Cristão e Inglês (Módulos 1, 2 e 3); e o curso de curta duração: A Arte de 

Falar em Público. Além de desenvolver diversas atividades de extensão que visam em 
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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.  

Em 2016 a FATEBE lançou sua primeira revista online, com objetivo de disponibilizar de 

forma mais democrática a pesquisa e conhecimento fomentados na IES. Com o título: Teologia, 

Sociedade e Espiritualidade. A revista é uma publicação semestral e tem como objetivo 

divulgar a pesquisa em Teologia, especialmente a produção dos alunos e docentes dos cursos 

de graduação em Teologia e da pós-graduação lato sensu em Aconselhamento e Gestão de 

Pessoas.  

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. 

Nos últimos anos a Faculdade tem ampliados cada vez mais suas atividades de extensão 

e encarado com muita seriedade sua responsabilidade social.  

 

2.3 MISSÃO 

A missão da Faculdade Teológica Betânia é 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. 

 

2.4 OBJETIVOS E METAS DA INSTITUIÇÃO 

A busca pela excelência na qualidade do ensino é fator determinante para o corpo 

diretivo da Instituição, o qual atua intensivamente, definindo objetivos, metas e promovendo as 

políticas necessárias e indispensáveis ao sucesso. 

Assim sendo, a Missão Evangélica Betânia, Mantenedora da Faculdade Teológica 

Betânia, elege princípios, processos e instrumentos como metodologia sólida para atingir seus 

propósitos. 

 

2.4.1 DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS 

No desenvolvimento de seus objetivos institucionais, a IES, em conformidade com os 

princípios da Entidade Mantenedora, respeitará e difundirá os princípios universais dos direitos 

humanos e da preservação do meio ambiente. 

 

2.4.2 OBJETIVO GERAL: 

Oferecer ensino de qualidade, nas esferas de graduação, extensão, pós-graduação, e 

outras, que permita a realização cidadã, pastoral e profissional de seus alunos e egressos, 

contribuindo para uma sociedade mais justa, humana e solidária; 
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2.4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

I – Ensinar e praticar o respeito à dignidade humana, a inclusão social e cultural e a 

diversidade denominacional e de pensamento.  

II - formar pessoas habilitadas ao exercício do sacerdócio, da docência cristã, da prática 

missionária e áreas afins, dentro de elevados padrões éticos e morais. 

III - estimular o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; 

IV - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento pastoral/profissional e cultural, 

(formação continuada) de seus alunos e egressos, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geração; 

V - estimular o desenvolvimento de conhecimentos contextualizados, especialmente os 

regionais, e prestar serviços à comunidade, estabelecendo com esta uma relação de 

reciprocidade e transformação re realidades sociais.  

VI - promover a extensão e abertura à participação da comunidade externa, visando à difusão 

dos conhecimentos e benefícios resultantes da pesquisa docente, da iniciação científica e da 

reflexão teórico-prática gerados na instituição; 

VII - promover a divulgação de conhecimentos culturais, teológicos e científicos que constituem 

patrimônio da humanidade e comunicar os saberes através do ensino, extensão, publicação e 

outras formas de comunicação. 

VIII - Incentivar o educando a ser sujeito do seu desenvolvimento, participativo, crítico, 

consciente, voltado para o outro, vivenciando de uma maneira mais profunda a sua fé, os 

valores éticos, morais e promovendo a transformação social. 

IX - Ofertar oportunidade de atualização e especialização através de cursos de pós-graduação 

lato Senso.  

X - Ampliar a oferta de cursos na graduação, pós-graduação (lato sensu) e extensão, sempre 

prezando por um alto padrão de qualidade no ensino.   

 

Para atingir esses objetivos, a Instituição busca encaminhar a comunidade acadêmica 

para um processo de abertura e diálogo, onde todos desempenhem suas funções, engajando-

se na Proposta Pedagógica da Instituição. 

 

2.4.4 QUANTIFICAÇÕES DAS METAS INSTITUCIONAIS 

 

A IES, busca, por meio desse instrumento, estabelecer diretrizes que possam nortear o 

crescimento da Instituição bem como a busca de respostas para este momento histórico. Para 

tanto estabeleceu e estabelece as seguintes metas. 
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METAS OBJETIVO CRONOGRAMA 

  2018 2019 2020 2021 2022 

 
1. Novo processo seletivo de verão e 

inverno  para o curso presencial de 
Teologia. 

 

 x 
 

x x x x 

 
2. Implantar instrumentos online para a 

Avaliação Institucional anualmente; 
 

 x     

 
3. Continuação da oferta de pós-graduação 

Lato-Sensu, Em aconselhamento e 
gestão de pessoas.  

 

 x x x x x 

 
4. Fazer uma análise comparativa dos 

resultados das avaliações externas e 
internas dos últimos 4 anos desde o 
Credenciamento afim de verificar 
lacunas a serem trabalhadas como 
novas metas.  

 

 x     

 
5. Pesquisar demanda e planejar a 

implantação de um novo curso de pós-
graduação lato sensu; 

 

 x     

 
6. Ofertar até 20% da carga-horária da 

graduação na modalidade EAD. 
 

  x x x x 

7.  
8. Oferta e implantação de um novo curso 

de pós-graduação lato sensu 
 

  x  x  

 
9. Manter atualizado o acervo bibliográfico 

da IES, semestralmente.  
 

 x x x x x 

 
10. Manter o acompanhamento e 

avaliações das ações do PDI,  
 

 x x x x x 

 
11. Intensificar o desenvolvimento e 

utilização das tecnologias da 
comunicação e informação na oferta 
educacional;  

 

  x x x x 

 
12. Incentivar a formação continuada 

aos docentes em Universidades com 
Programas de pós-graduação Stricto-

 x x x x x 
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Sensu, em nível de Mestrado ou 
Doutorado, credenciado pelas CAPES. 

 

 
13. Manter as políticas de inclusão 

social e acessibilidade. 
 

 x x x x x 

 
14. Manter atualizado o laboratório de 

Informática. 
 

 x x x x x 

 
15. Incentivar e apoiar a 

qualificação/capacitação do Técnico-
administrativo.   

 

 x x x x x 

 
16. Aperfeiçoar os processos de 

tabulação análise e divulgação dos 
relatórios da CPA; 

 

 x x    

 
17. Manter uma gestão transparente e 

democratica.   
 

 x x x x x 

 
18. Aplicar políticas de 

acompanhamento dos egressos. 
 

  x  x  

 
19. Participação do egresso no 

processo de avaliação institucional. 
 

  x  x  

 
20. Iniciar o trabalho de qualificação 

Qualis da revista acadêmica 
institucional.  

 

  x    

 
21. Manutenção constante da estrutura 

física da IES anualmente, de acordo 
com previsão orçamentária e 
necessidades detectadas; 

 

 x x x x x 

 
22. Atualizar a sala de computadores de 

acordo com a previsão orçamentária; 
 

  x x   

 
23. Fazer uma nova diagramação da 

revista institucional; 
 

  x    

 
24. Desenvolver e implementar um 

novo sistema tecnologico de gestão 
acadêmica mais interativo e responsivo.  

 

 x x    
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25. Ampliar a oferta de novos cursos

 de extensão no formato EAD após 
pesquisa de mercado; 

 

   x x x 

 
26. Avaliar e aprimorar os documentos 

institucionais (Regimento Institucional, 
PDI/PPC)  

 

 x  x  x 

 
27. Fortalecer a identidade da 

Instituição perante a Comunidade. 
 

 x x x x x 

 
28. Fomentar novos mecanismos de 

interação com a sociedade e investir 
cada vez mais nos projetos de extensão 
da IES.  

 

 x x x x x 

 
29. Expandir e aperfeiçoar a oferta de 

conteúdos educativos gratuitamente a 
comunidade através das tecnologias de 
informação e comunicação (2017-2022); 

 

 x x x x x 

 
30. Trabalhar junto ao NDE um novo 

PPC para um curso de Teologia no 
formato EAD. 

 

  x x   

 
31. Adquirir novos equipamentos 

tecnológicos para captação de audio e 
imagens e montar um studio de 
gravação.  

 

  x    

 
32. Ampliar a oferta de disciplinas 

optativas para a graduação na 
modalidade EAD  

 

  x x   

 
33. Promoção de encontros de 

egressos da IES. 
 

  x x x x 

 
34. implantação de um novo curso de 

pós-graduação lato sensu;  
 

  x  x  

 
35. Preparar o material didático para o 

curso de teologia EAD. 
 

  x x x x 

 
36. Contratar novos docentes e técnicos 

de acordo com a demanda do novo 

   x x x 
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curso.  
 

 
37. Ofertar um curso básico de um ano 

na modalidade livre em Teologia.  
 

  x x   

 
38. Protocolar a  autorização do curso 

de graduação em teologia na 
modalidade EAD (2020-2022) - 
(conforme ANEXO N); 

 

   x   

 
39. Aplicar políticas de 

acompanhamento dos egressos 
permanentemente. 

 

 x x x x x 

 
40. Ampliar a oferta de cursos de 

extensão na modalidade EAD.  
 

   x x x 

 
41. Planejar e trabalhar na elaboração 

de novos cursos de pós graduação na 
modalidade EAD.  

 

   x   

 
42. Planejar e orçar a implantação de 

um novo curso na area de humanas.  
 

   x   

 
43. Criar  e trabalhar nos documentos 

institucionais para um novo curso na 
area de ciências humanas  EAD.    

 

    x  

 

2.5 ÁREA DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 

Inicialmente a IES tem atuado na área de Humanas, tanto na graduação, com o curso de 

Bacharelado em teologia, quanto na pós-graduação Lato sensu. Com a Especialização em 

Aconselhamento e gestão de pessoas, e com diversos cursos de extensão e nos 

próximos anos, corforme as metas e objetivos estipulados, pretende ampliar a oferta de cursos 

na modalidade EAD, tanto na graduação, quanto especialização e extensão, de acordo com as 

necessidades e demandas após pesquisas de mercado.  

 

2.6 VIABILIDADE DO PDI 

 

O Projeto de Desenvolvimento Institucional da Faculdade Teológica Betânia, por sua 

própria natureza e em consideração de sua temática e abrangência, constitui-se num 

documento programático e inspirador, cuja pretensão é apresentar com clareza e precisão a 

proposta educacional da instituição.  
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Deste modo, explicita as posições da instituição a respeito do homem, do mundo e de 

sua relação e educação, demonstrando como a IES vê a si mesma, como vê a sociedade a 

que serve e que tipo de profissional pretende formar. 

Considera que o pensamento educacional não se perfaz apenas por conceitos ou noções 

isoladas, mas através de uma concepção de valores que emprestam conteúdo e substancia 

para a prática cotidiana de uma organização educativa. 

O PDI da Faculdade Teológica Betânia procura definir de forma clara “que caminho” 

pretende percorrer, as finalidades, objetivos e metas a perseguir. Entretanto, por definir-se 

como uma instituição privada de organização religiosa, educacional, cultural, filantrópica, sem 

fins lucrativos, posiciona-se como um empreendimento, social, educacional e cultural em uma 

comunidade, sobejamente marcada pelas desigualdades regionais e estruturais de um país 

como o Brasil. 

Inserida no contexto sócio-político nacional, a Faculdade Teológica Betânia se propõe 

numa primeira instância, a ofertar oportunidades de ensino, pesquisa e extensão à comunidade 

acadêmica e população de seu entorno geográfico, mas dependendo da produção econômica 

dos serviços que presta. 

O Projeto de Desenvolvimento Institucional incorpora a concepção de educação, ciência 

e cultura como um amplo e aberto processo dialético no qual se integram os indivíduos e os 

grupos humanos na sua formação e no seu desenvolvimento integral. Este processo abrange a 

conscientização, a socialização e o compromisso de todos os que estiverem direta ou 

indiretamente envolvidos, preservando-se a liberdade e autonomia da consciência individual. 

Este pressuposto se exprime na articulação dos princípios e valores institucionais 

balizadores e facilitadores dos processos decisórios e de direcionamento do comportamento 

global da Faculdade e de seus membros para com o cumprimento de sua filosofia institucional 

caracterizada pela: 

 

a) ética na gestão e nos relacionamentos interpessoais; 

b) Diversidade, social, cultural, eclesiástica e de pensamento.  

c) transparência em todos os campos de atuação; 

d) afetividade na convivência; 

e) solidariedade, com responsabilidade social; 

f) serviço a comunidade 

g) ambiente fraterno e de proximidade entre docentes, discentes e gestores.  

h) busca da qualidade no ensino, iniciação científica e na extensão. 

I) Ênfase na aplicabilidade dos conteúdos.  

 

2.7  EFETIVIDADE INSTITUCIONAL 

A efetividade institucional está relacionada diretamente com o planejamento estratégico 
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da IES, o qual possibilitará um diferencial competitivo real, abreviando prazos para 

cumprimento de metas, definindo o escopo de forma mais racional, utilizando recursos de 

forma mais efetiva, buscando proporcionar altos índices de satisfação, além de capacitar com 

mais tecnologia, todas as funções e órgãos previstos no organograma da IES, tais como: 

projeto institucional, desenvolvimento dos cursos e propiciando qualidade na comunicação 

interna e externa. 

 

2.8 RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos são captados a partir das receitas próprias, tais como mensalidades da 

graduação, mensalidade da pós-graduação, extensão e cursos livres, assim como de doações 

de instituições parceiras e igrejas e da própria mantenedora quando se fizer necessário.  

 

2.9 CONTRIBUIÇÃO DA IES COM DEMANDAS DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIOECONÔMICO, TECNOLÓGICO, POLÍTICO, CULTURAL E PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL E EM SUA ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

A Faculdade Teológica Betânia está inserida neste 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 

através dele a se inserir positivamente na sociedade.  

Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que a formação profissional não é tudo. As 

relações da pessoa humana 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 Faculdade Teológica Betânia e é a partir desta ótica que 

ela contribui com a 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. 

A reflexão filosófica e teológica 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, exalta o subjetivismo 

como critério e medida da verdade, requerendo, para tanto, uma sã filosofia, capaz de ajudar 

todos a desenvolverem uma consciência reflexiva da relação existente entre o espírito humano 

e a verdade. 

Vivemos em um mundo que privilegia o “aqui e agora”, pouco preocupado com princípios 

permanentes e universalmente válidos que possam nortear a compreensão da realidade e a 



20 

conduta humana. O Relativismo, o Empirismo, entre outras formas contemporâneas de pensar, 

são as posições mais exaltadas em nossa época. Os critérios, que pretendem foros científicos, 

são empíricos. Constatam fatos aqui e agora. As ciências contemporâneas pretendem 

apresentar razões suficientes para os grandes questionamentos humanos e, mesmo sem o 

fazer, acabam por ser tomadas como pontos de referência. Desaparecem os grandes princípios 

e as normas se fragilizam. Os próprios meios de comunicação, com uma enxurrada de 

informações, abafam a reflexão e levam de roldão a opinião pública. Quem pensa? Quem 

orienta? Quem é o sujeito nesta voragem? 

O estudo do pensamento humano, em busca do sentido da vida e de todas as coisas, 

contribuirá para o grande diálogo humano e social. Quem estuda Teologia, a partir de uma 

ótica de interdisciplinaridade, saberá dar as razões e ter critérios abalizados para o julgamento 

dos eventos e das ideias.  

Diante disso a Faculdade Teológica Betânia implantou o curso Bacharelado em Teologia 

o qual tem por objetivo capacitar tantos líderes que se encontram atuando em diferentes áreas 

dentro da estrutura das comunidades religiosas, e que nem sempre estão dotados de uma 

preparação altamente fundamentada na ciência da teologia, como a representantes de 

qualquer denominação religiosa que pretendam alcançar uma qualificação para o desempenho 

de suas funções.  

Ainda em consonância com sua missão a IES busca interagir com a comunidade através 

de ações religiosas, educacionais e sociais visando à formação integral do ser humano e uma 

sociedade mais solidária, com isso, de forma bem prática, a IES também objetiva e tem 

contribuído com as demandas de desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e cultural, 

através de seus projetos e ações de extensão. 

Pode ser citado o desenvolvimento dos projetos de extensão junto a moradores em 

situação de rua, denominado projeto missão urbana, o internamento para dependentes 

químicos e de álcool em comunidades terapêuticas, o projeto com idosos no asilo lar de idosos, 

com visitas, atividades musicais e contação de história e ainda em parceria com ONGs e outras 

instituições, a FATEBE realiza diversas atividades de extensão que buscam contribuir 

socialmente com o desenvolvimento do seu entorno. 

Em todo seu contexto a IES, trabalha em prol de atender a demanda local, regional, 

estadual, nacional e internacional. Pois temos alunos de várias partes do Brasil e outras 

nacionalidades, permitindo também a multiculturalidade. Para tanto, sempre estamos abertos 

ao diálogo de todas as regiões, juntamente com os pastores e líderes para melhor atender a 

sua necessidade e demanda. 

Inerente ao desenvolvimento socioeconômico, não falando somente em indicadores 

econômicos, e sim em uma qualidade de vida dedicada as pessoas, a IES trabalha isto de 

forma intrínseca com as disciplinas, sempre mencionando as pessoas como prioridade e o 

amor ao próximo. Tais momentos ocorrem tanto em sala de aula como em atividades externas 
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já mencionadas anteriormente. 

Paralelamente, isto proporciona também um construtivismo de aplicação e utilização de 

novas tecnologias, as quais ultrapassam barreiras locais, permitindo assim o acesso em 

qualquer parte do mundo que disponibilize acesso à internet. Para isto, utiliza-se de meios 

tecnológicos como o próprio sistema AVA – ambiente virtual de aprendizagem, o site da IES, 

um canal no You Tube e uma Revista Científica. 

Quanto ao aspecto cultural, além de relacionamentos pessoais com alunos e docentes de 

outras nacionalidades, a IES desenvolve workshop de música e dança, viagens internacionais, 

como Paraguai e Senegal. Destacamos a parceria para o lançamento da Revista Vida Cristã, 

sob a coordenação do discente da IES, Mario Chuva e com presença e apresentações de 

membros da comunidade Angolana nas instalações desta IES. Palestras e conferências com 

pessoas oriundas de outras nacionalidades. Lançamento de livros, apresentações artísticas, 

intercâmbio cultural na região sul do Brasil, são alguns exemplos. 

Desta forma, através das ações em torno do tripé, ensino, pesquisa e extensão, a IES 

busca contribuir com as demandas de desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e cultural 

em sua área de abrangência. 

Há de se ressaltar que a IES apresenta uma proposta em primar pela excelência na 

oferta do ensino superior, dando sua contribuição social nos âmbitos: local, regional e nacional, 

por meio do ensino da pesquisa e da extensão, como componentes essenciais a formação 

crítica do cidadão e do futuro profissional em busca da realidade, pela incorporação de novos 

conhecimentos nas propostas curriculares de seus cursos, e releitura sistemática dos já 

disponíveis, com referência a padrões locais, regionais, nacionais e até internacionais. 

A Instituição também atuará no sentido de promover a inclusão social e possibilitando o 

acesso e permanência de alunos historicamente discriminados como, negros e afros 

descendentes, alunos de baixa renda, egressos de escolas públicas e portadores de 

necessidades especiais, através da concessão de bolsas e descontos. 

A política de preços praticados pela IES, em seus cursos, viabiliza atender o público de 

uma maneira não exploratória e de forma mais coerente com a realidade sócio econômica, 

levando-se em conta também os recursos necessários para gerir a IES. 

Também ofertando as condições de acessibilidade física, tecnológica, pedagógica e 

atitudinal para portadores de deficiência. 

Estabelecendo políticas e ações de extensão que priorizem a inclusão social e resgate da 

dignidade humana, entre outras. 

Também atendendo ao disposto legislação educacional, em consonância com o 

parágrafo único do artigo 3º da Portaria MEC nº 4.361/2004, de 29 de dezembro de 2004, 

formulou sua política de inclusão social, tendo os seguintes objetivos definidos: 

a) Promover a melhoria do desempenho dos alunos com comprovada deficiência por meio 

de cursos de nivelamento, como produção e interpretação de texto e Informática, voltados para 
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a correção das dificuldades observadas na sua formação anterior ao ingresso na IES; 

b) Propiciar as condições necessárias aos ingressantes para a permanência nos cursos de 

graduação; 

c) Incentivar a preparação dos concluintes da graduação pertencentes aos segmentos 

sociais contemplados com as linhas de financiamentos aceitas pela IES para continuidade de 

estudos com bolsa ou descontos especiais; 

d) Reforçar a política de assistência e acompanhamento estudantil, e 

e) Estimular práticas sociais e escolares fundamentadas no respeito aos Direitos 

Humanos. 

No que tange a tecnologia a IES elenca de forma objetiva: 

a. Incentivar de forma planejada a utilização de novas tecnologias na área acadêmica, em 

especial no processo ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a Instituição deve acompanhar e 

examinar, permanentemente, os paradigmas educacionais, adequando-os à nova realidade; 

b) Programas de Intercâmbios, possibilitando ao acadêmico a ampliação de conhecimento, 

inovação de práticas, tecnologias e a difusão de novas culturas, além de servir para o 

aprendizado de novos idiomas ampliando, sobretudo, a sua formação; 

c) As metodologias de ensino adotadas pelo professor guardam sintonia com a realidade 

pedagógica do educando buscando a utilização de tecnologias educacionais contemporâneas; 

d) A utilização de metodologias de ensino inovadoras conduzirá à atualização contínua dos 

professores, como parte do programa de capacitação docente, em novas técnicas de ensino e 

no uso das tecnologias educacionais. A inclusão nesse programa será precedida de 

diagnóstico de carências e prévia avaliação da coordenadoria do curso e NDE, e 

e) Ampliação e aprimoramento dos meios tecnológicos de comunicação entre a IES e a 

comunidade. 

Outro embasamento para qual a IES trabalho está voltado para os aspectos 

políticos e culturais, onde busca: 

a) Estímulo à criação científica e cultural, mediante o desenvolvimento do espírito crítico e 

reflexivo, promovendo a integração entre a ciência, a cultura e a arte; 

b) Instigar a reflexão e espírito crítico com vistas ao rompimento com uma mentalidade 

política alienada e alienante; 

c) Incentivo à participação política e consciente a começar pelos órgãos de gestão da 

própria IES. Exemplo: colegiados, grêmio estudantil, entre outros. 

d) Respeito a diversidade cultural; 

e) Incentivar a criação cultural, a consciência de cidadania e o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo, divulgando-os através do ensino presencial e de outras 

formas de comunicação do saber; 

f) Promover a extensão, visando à difusão dos resultados, da criação cultural e da 

pesquisa científica; 
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g) Formar profissionais e docentes aptos para o exercício de suas funções e para 

participação no desenvolvimento local, regional e nacional, suscitando nos mesmos o desejo 

permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional, e 

h) Realização de projetos de natureza científica, técnica, educacional, social e cultural, 

possibilitando a iniciativa de integração de diversos setores da sociedade. Essas atividades 

serão desenvolvidas sob a forma de eventos culturais, cursos e atividades de extensão. 

Não menos importante, a IES tem uma responsabilidade e respeito à preservação 

ambiental onde busca e desenvolve ações em consonância com a Política Nacional de 

Educação Ambiental (Lei N° 9.795/1999 e Decreto N° 4.281/2002) e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (Resolução CNE/CP Nº 2/2012). Para 

isto, a IES se propõe: 

a) A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o 

meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; 

b) A vinculação entre a ética, a educação ambiental, o trabalho e as práticas sociais; 

c)  A garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 

d) A abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; 

e) A responsabilidade cidadã, na reciprocidade das relações dos seres humanos entre si e com 

a natureza; 

f)  A discussão entre as disciplinas que abordam questões ambientais e éticas; 

g) O incentivo e uma política interna de separação de lixos e a reutilização de materiais 

impressos, e 

h) Busca por alternativas de uso consciente dos recursos naturais. 

i) A Elaboração de projetos sustentáveis. 

As políticas de educação de todos esses temas estão contemplados em disciplinas da 

grade curricular e completados em atividades de extensão e eventos promovidos pela IES com 

essa finalidade. 
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3  PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

O Projeto Pedagógico Institucional - PPI da Instituição foi elaborado no ano de 2011, 

tendo como referencial nosso Regimento Institucional e nosso Plano de Desenvolvimento 

Institucional. O PPI é, portanto, um documento, de orientação acadêmica, constituído de 

propósitos próprios, a partir das bases regimentais desta IES.  

Entendendo a função social do PPI, este documento se consolida como um instrumento 

político, filosófico e teórico-metodológico que norteia o fazer pedagógico desta Instituição de 

Ensino Superior, resultando no exercício reflexivo que aponta para mudanças necessárias a 

serem vividas por administradores, diretores, coordenadores, educadores e educandos.  

Neste sentido, todos os membros envolvidos no processo devem fazer uso do exercício 

dialógico intra e interpessoal; possibilitando assim a formação de profissionais com uma visão 

abrangente do mundo contemporâneo e do papel da educação superior nos espaços micro e 

macro da comunidade em que a IES está inserida, contribuindo, assim para a integração e 

participação do graduando e também do já graduado no mundo globalizado. 

 

3.1 INSERÇÃO REGIONAL E LOCAL 

Até meados do século XVII, o litoral sul da capitania de São Vicente, hoje pertencente ao 

estado do Paraná, foi esporadicamente visitado por europeus que buscavam madeiras de lei. 

No período de domínio espanhol, foi estimulado o contato dos vicentinos com a área do rio da 

Prata e tornou-se mais frequente o percurso da costa meridional, cuja exploração intermitente 

também seria motivada pela procura de índios e de riquezas minerais. Do litoral os paulistas 

adentraram-se para oeste, em busca de indígenas, ao mesmo tempo que, a leste, onde hoje 

estão Paranaguá e Curitiba, dedicaram-se à mineração. 

As lendas sobre a existência de grandes jazidas de ouro e prata atraíram à região de 

Paranaguá numerosos aventureiros. O próprio Salvador Correia de Sá, que em 1613 assumira 

a superintendência das minas do sul do Brasil, ali esteve durante três meses, enquanto 

trabalhava com cinco especialistas que fizera vir de Portugal. Não encontrou, porém, nem uma 

onça de ouro. Sob o governo do marquês de Barbacena, foi para lá enviado o espanhol 

Rodrigo Castelo Blanco, grande conhecedor das jazidas do Peru, que em 1680 escreveu ao rei 

de Portugal para também o desiludir de vez sobre a lenda das minas de prata. 

No fim do século XVII, abandonados os sonhos de grandes riquezas minerais, prosseguiu 

à cata do ouro de aluvião, dito "de lavagem", mediante a qual os escassos habitantes do lugar 

procuravam recursos para a aquisição de produtos de fora. Os índios que escapavam ao 

extermínio eram postos na lavoura. Os escravos africanos começaram a ser utilizados no 

século XVIII e já em 1798 o censo revelava que seu número, em termos relativos, superava o 

dos índios. 

A vila de Paranaguá, criada por uma carta régia de 1648, formou com o seu sertão - os 

chamados campos de Curitiba, a quase mil metros de altitude - uma só comunidade. 
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Prevaleceu em Paranaguá o cultivo das terras e, nos campos, a criação de gado. Pouco a 

pouco, Curitiba, elevada a vila em 1693, transformou-se no principal núcleo da comunidade 

paranaense, e para isso foi fator decisivo a grande estrada do gado que se estabeleceu entre o 

Rio Grande do Sul e Sorocaba. 

Castro é o primeiro município verdadeiramente paranaense, a fundação do município 

ocorreu em 1778. 

Curitiba é um município brasileiro, capital do estado do Paraná, localizada a 945 metros 

de altitude no primeiro planalto paranaense, a aproximadamente 110 quilômetros do Oceano 

Atlântico. Em 2007, segundo a revista norte-americana Reader's Digest, era a cidade com 

melhor qualidade de vida do Brasil. É a oitava cidade mais populosa do Brasil e a maior do sul 

do país, com uma população de 1.746.896 habitantes. É a cidade principal da Região 

Metropolitana de Curitiba, formada por 26 municípios e que possui 3 172 357 habitantes sobre 

uma área de 15 447 km², o que a torna a oitava região metropolitana mais populosa do Brasil.  

Fundada em 1693, a partir de um pequeno povoado bandeirante, Curitiba se tornou uma 

importante parada comercial com a abertura da estrada tropeira entre Sorocaba e Viamão. Em 

1853, tornou-se a capital da recém-emancipada província do Paraná e desde então a cidade, 

conhecida pelas suas ruas largas, manteve um ritmo de crescimento urbano fortalecido pela 

chegada de uma grande quantidade de imigrantes europeus ao longo do século XIX, na 

maioria alemães, poloneses, ucranianos e italianos, que contribuíram para a diversidade 

cultural que permanece até hoje.  

A cidade experimentou diversos planos urbanísticos e legislações que visavam conter 

seu crescimento descontrolado e que a levaram a ficar famosa internacionalmente pelas suas 

inovações urbanísticas e o cuidado com o meio ambiente. A maior delas foi no transporte 

público, cujo sistema inspirou o TransMilenio, sistema de transporte de Bogotá, na Colômbia.  

Curitiba também tem altos índices de educação. Tem o menor índice de analfabetismo e 

a melhor qualidade na educação básica entre as capitais. O Índice Mastercard de Mercados 

Emergentes 2008, criado com a intenção de avaliar e comparar o desempenho das cidades em 

diferentes funções que interligam os mercados e o comércio no mundo inteiro, indicou Curitiba 

na 49ª colocação entre as cidades com maior influência global. Curitiba também foi citada em 

uma recente pesquisa publicada pela revista Forbes, como a 3º cidade mais "esperta" do 

mundo, que considera esperta a cidade que se preocupa, de forma conjunta, em ser 

ecologicamente sustentável, com qualidade de vida, boa infraestrutura e dinamismo 

econômico. 

Curitiba é o centro econômico do estado do Paraná e o quinto maior PIB do país. Em 

parte, isso se deve à população de mais de três milhões de habitantes, se for considerada a 

sua região metropolitana; a cidade se destaca por ter a economia mais forte do sul do país, 

contando o trabalho de exportação das novecentas fábricas instaladas no bairro Cidade 

Industrial e das duas grandes indústrias automobilísticas que estão localizadas na Grande 
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Curitiba, Renault e Volkswagen. Ademais, foi eleita várias vezes como "A Melhor Cidade 

Brasileira Para Negócios", segundo ranking elaborado pela revista Exame, em parceria com a 

consultoria Simonsen & Associados.  

Além disso, a capital paranaense concentra a maior porção da estrutura governamental e 

de serviços públicos do estado e sedia importantes empresas nos setores de comércio, 

serviços e financeiro. Com um parque industrial de 43 milhões de metros quadrados, a região 

metropolitana de Curitiba atraiu grandes empresas como ExxonMobil, Elma Chips, Sadia, Kraft 

Foods, Siemens, Johnson Controls e HSBC, bem como grandes empresas locais - O Boticário 

e Positivo Informática, por exemplo. Além de centro comercial e cultural, a cidade possui um 

importante e diversificado parque industrial incluindo o segundo maior polo automotivo do país 

e o principal terminal aeroviário internacional da região Sul, o Aeroporto Internacional Afonso 

Pena. 

Buscando lidar na melhor forma possível com este ritmo de crescimento populacional, 

Curitiba conheceu diversos planos urbanísticos inovadores que a tornou internacionalmente 

conhecida pelas inovações urbanísticas bem como pelo seu cuidado com o meio ambiente. A 

preocupação com o trânsito, porém, permanece e sente-se a necessidade de novas medidas. 

O Metrô é uma das propostas constantes nas mais recentes campanhas eleitorais. 

Curitiba apresenta-se hoje como uma cidade de contrastes marcantes. Seu Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDHM 2010) - 0,823 – a coloca entre os mais elevados do País, 

juntamente com Brasília, Porto Alegre e São Paulo. Não se pode, porém, desconhecer 

diferenças internas acentuadas.  Enquanto bairros como Bigorrilho, Batel e Mossunguê 

apresentam um IDH em torno de 0,850, o bairro de São Miguel apresenta um IDH de 0,470 e o 

bairro do CIC (Cidade Industrial de Curitiba), responsável por 65% da arrecadação do ICMS da 

cidade, apresenta um IDH de 0,628. 

O alto crescimento populacional e a desigualdade social, aliados à uma insuficiente 

política de segurança, estão entre os fatores que fazem de Curitiba, segundo dados da própria 

Secretaria de Segurança Pública do Paraná, uma das mais violentas cidades do Brasil, com 

índices de homicídios proporcionais muito próximos aos do Rio de Janeiro, o triplo em relação 

a São Paulo e 340% superior ao que é considerado aceitável pela Organização Mundial da 

Saúde (10 por 100 mil habitantes). 

Ao mesmo tempo que Curitiba têm um enorme potencial de desenvolvimento e de 

melhoria da qualidade de vida, convive com desafios significativos que precisam ser 

enfrentados de forma adequada e tempestiva.  

Entre vários dados estatísticos e econômicos que subsidiam informações para a 

justificativa dos cursos da IES, sendo elencado por seus objetivos traçados em diversos 

documentos, como estatuto da Mantenedora, Regimento, PDI e PPC da Mantida, este índice 

de criminalidade vem de encontro a um dos nossos propósitos de mostrar a importância e o 

serviço ao próximo. 
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Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
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Guia do Investidor de Curitiba 

 
BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. 

 

 

 

 

3.2 ARTICULAÇÃO ENTRE PDI E 

PPI 

O Projeto Pedagógico 

Institucional – PPI contém os 

propósitos (missão, objetivos, 

diretrizes), as intenções institucionais, 

a filosofia da Instituição, enfim, 

estabelece as políticas previstas para 

sua prática educacional. Para a 

Instituição essas políticas perpassam 

com intenção de formar egressos que possuam domínio das competências e habilidades, além 

de uma formação comprometida com princípios de solidariedade, ética e cidadania. Esses 

pressupostos, bem como as concepções educacionais estão condizentes com o PDI, que 

contém o perfil institucional da Instituição, bem como seus mecanismos de gestão calcada em 

colegiados e tomadas de decisões participativas; suas políticas de pesquisa, ensino, extensão, 

bem como políticas de expansão, financeira, tecnológica, entre outras.  

A Instituição busca descobrir e desenvolver talentos, formar e encaminhar profissionais 

num ambiente propício ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

visando satisfazer as principais demandas sociais, que também prevê a concepção contida no 

PPI, os quais também fazem parte dos princípios pedagógicos para a concepção do PPC, 

conforme elencados a seguir: 

a)  Desenvolvimento de valores humanistas, de uma visão crítica da sociedade e do 

homem como sujeito psicossocialmente constituído na integralidade das relações sociais e 

humanísticas; 

b) Educação centrada nos 4 pilares: Apreender a aprender, aprender a ser, aprender a 

conviver e aprender a fazer.  

c)  Contribuição para a melhoria da condição da empregabilidade e/ou da atividade 

eclesiástica do educando; 
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d)  Impulsionamento de uma cultura de educação permanente levando-se em conta o perfil 

do egresso; 

e)  Emprego de metodologias que façam convergir teoria e prática; 

f) Estabelecimento de um vínculo permanente entre a teoria e a prática de forma a 

atender as demandas locais e regionais; 

g) Aprimoramento de práticas educativas e interdisciplinares possibilitando referenciais 

que promovam o conhecimento integrado e significativo; 

h) Preparação de líderes capacitados para interpretar criticamente assuntos de sua área 

de atuação e enfrentar novas relações oriundas das novas tecnologias; 

i) Desenvolvimento ou aprimoramento de consciência cidadã, que contemplem a 

participação, com responsabilidade e compromisso social; 

j) Valorização da experiência e do saber acumulado de cada educando; 

k) Aquisição de habilidades e competências necessárias à formação de uma consciência 

crítica diante da realidade e despertar o gosto por uma inserção social e eclesial mais 

consciente e responsável, e ao mesmo tempo uma sensibilidade pelos grandes problemas da 

humanidade; 

l)  Desenvolvimento da sensibilidade e habilidade de diálogo com outros saberes que 

contribuam para uma melhor e mais ampla compreensão do ser humano no conjunto de suas 

relações: com Deus, com o outro, consigo mesmo e com o mundo; 

m) Criação de um espaço aberto e plural para a reflexão e o debate de ideias sobre todas 

as questões ligadas à área de formação, transformando os espaços formativos em um campo 

de exercício da cidadania; 

n) Atuação e mudança de posturas e comportamentos que levem a novas relações sociais, 

culturais, afetivas, éticas, familiares, de gênero e raciais; 

o) Desenvolvimento de uma educação integral que leve em conta a multidimensionalidade 

do ser humano, trabalhando a relação entre suas necessidades e aspirações e o seu 

envolvimento na sociedade; 

p)  Acesso e assimilação de recursos tecnológicos; 

q) Estabelecimento de um processo de construção coletiva do conhecimento e, ao mesmo 

tempo, um processo que torne o aluno sujeito de sua existência e de sua história individual e 

social; 

r) Os planos de ensino contemplarão debates, estudos e pesquisas sobre meio ambiente, 

responsabilidade social, ética e cidadania, inclusão social, temas relevantes para a formação 

do cidadão e do profissional/sacerdote competente. 

 

3.3 ARTICULAÇÃO ENTRE O PDI E O PPI NAS POLÍTICAS DE ENSINO 

No PDI e PPI as políticas de Ensino (um processo de aquisição, produção e 

disseminação do conhecimento a que todos devem partilhar e ter acesso) são voltadas para 
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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 academia, processo importante para os avanços no campo do 

aprimoramento, da formação consistente e da formação da cidadania. 

Assim, a IES oferece 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. 

 

3.4 ARTICULAÇÃO ENTRE O PDI E O PPI NAS POLÍTICAS DE PESQUISA 

Para a Instituição a Pesquisa é 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 atendimento a esta articulação traçam-se os seguintes objetivos: 

Objetivos Gerais 

 Desenvolver as habilidades ministeriais/sacerdotais e científicas do aluno;  

 Desenvolver o senso crítico de alunos através da intervenção na realidade; aliando assim teoria 

à prática solidária.  

 

Objetivos Específicos 

 Despertar a vocação científica; 

 Preparar os futuros graduados para o ingresso em programas de pós-graduação, para a 

aquisição de conhecimento em torno do pensar e do criar cientificamente, desenvolvendo o seu espírito 

crítico; 

 Fomentar a produção do saber discente; 

 Integrar discentes/docentes em trabalhos investigativos; 

 Fomentar o espírito crítico e investigativo; 

 Despertar o interesse pelo aprofundamento de assuntos relacionados com sua área; 

 Exercer uma função social, ao levar para o conhecimento da comunidade o resultado dos 

trabalhos investigativos, através de informativos e revistas; 

 Criar uma publicação para divulgação dos trabalhos discentes/docentes 

 Colaborar com o processo de emergência de novas áreas de pesquisa;  

 Fomentar a interação entre cursos no âmbito do programa;  

 Auxiliar a Instituição no cumprimento de sua função de integração entre ensino, pesquisa e 

extensão. 
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3.5 ARTICULAÇÃO ENTRE O PDI E O PPI NAS POLÍTICAS DE EXTENSÃO 

3.5.1 CONCEPÇÃO DA EXTENSÃO 

A Extensão é um processo que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e 

viabiliza a relação transformadora entre as Instituições de ensino superior e sociedade.  

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, contribuindo 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. 

A IES materializa suas políticas para extensão da seguinte forma: 

-  Cursos de extensão; 

-  Projetos de extensão e atividades sociais junto à comunidade; 

-  Eventos, seminários e palestras abertos à comunidade; 

-  Canais de compartilhamento e disseminação do conhecimento. 

Neste contexto, as ações de extensão que compreendem demandas de inclusão social 

emergentes na sociedade atual e interconectadas com o contexto da teologia e sociedade, 

oferecem oportunidades para a prática vinculadas a teoria discutida em sala de aula. A IES 

preocupa-se em desenvolver inúmeras ações que visam, em consonância com os valores e 

missão da IES, interagir com a comunidade e contribuir com a formação integral de seus 

alunos e com uma sociedade mais solidária. 

Com este viés compreendem, conforme seguem: cursos de média duração: Pregação 

Bíblica, Aconselhamento Cristão e Inglês (Módulos 1, 2 e 3); e o curso de curta duração: A Arte 

de Falar em Público, entre outros. 

Além destas, a IES desenvolve atividades de extensão junto a moradores em situação de 

rua, idosos e crianças em situação de vulnerabilidade social, que integram o denominado 

projeto missão urbana. As atividades com moradores em situação de rua ocorrem 

semanalmente, com entrega de alimentos, atividades artísticas e 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, dentre outros aspectos. As atividades com idosos moradores do lar de 
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convivência - com os quais a IES mantem parceria - consistem em visitas, atividades musicais 

e contação de história. Ao mesmo tempo, com crianças em situação de risco social, a 

instituição atua através da ONG Oásis que atende esse público especifico, através de 

atividades lúdicas e artísticas. Ainda em parceria com outras instituições, a FATEBE oportuniza 

diversas atividades de extensão que buscam contribuir socialmente com seu entorno. 

Outra forma de compartilhamento social do conhecimento é através das tecnologias de 

informação e comunicação, a exemplo das redes sociais, e a produção de vídeos de autoria. 

Em 2016 a FATEBE passou a publicar e disponibilizar gratuitamente, através de seu canal na 

internet (www.youtube/ fatebe), vídeos de autoria com conteúdos educativos produzidos por 

seus docentes, a fim de disseminar o conhecimento e contribuir com a reflexão teológica e na 

área de ciências humanas.  Também uma revista on-line de divulgação científica.  

Ainda nesta perspectiva de compartilhamento democrático e fortalecendo sua relação 

com a comunidade interna e externa, destaca-se que todos os eventos, seminários e 

conferências promovidos pela IES durante o ano letivo, são gratuitos e abertos a comunidade. 

Desta forma, através das ações em torno do tripé ensino-pesquisa-extensão, expostas 

neste relato, a IES busca contribuir com as demandas de desenvolvimento local, 

socioeconômico, tecnológico e cultural em sua área de abrangência. 

 

3.5.1.1 OBJETIVOS DA EXTENSÃO OFERECIDA PELA INSTITUIÇÃO 

 Articular o ensino e a pesquisa de acordo com as demandas da sociedade, buscando o 

comprometimento da comunidade universitária com seus interesses e necessidades sociais; 

 Contribuir para o fortalecimento das relações do ensino superior com a comunidade;  

 Contribuir para o desenvolvimento econômico, social e cultural priorizando especificidades 

regionais;  

 Incentivar a aplicação da teoria acadêmica de forma que contribua para o desenvolvimento da 

cidadania e melhoria da qualidade de vida;  

 Estabelecer mecanismos de integração entre o saber científico e o senso comum, visando à 

geração de novos conhecimentos; 

 Melhorar o processo de democratização do conhecimento acadêmico;  

 Contribuir para reformulações de concepções e práticas curriculares da Instituição bem como 

para a sistematização do conhecimento produzido. 

 

3.6 ARTICULAÇÃO ENTRE O PDI E O PPI NAS POLÍTICAS DE GESTÃO ACADÊMICA 

A gestão prevista é desenvolvida de forma participativa, com base na estrutura 

organizacional constante em nosso Regimento Institucional. O PPI e o PDI da Instituição estão 

em consonância com os preceitos de uma organização pautada na gestão participativa e nos 

órgãos colegiados. 

 

http://www.youtube/
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3.7 ADERÊNCIA DO PDI COM A REALIDADE INSTITUCIONAL 

Este PDI foi elaborado a partir da realidade regional e da vocação da Instituição. 

Realidade voltada para a inclusão social e práticas voltadas ao fomento da formação do 

cidadão e de sua inclusão na sociedade, no mundo do trabalho e da educação. 

3.8 UTILIZAÇÃO DO PDI COMO REFERÊNCIA PARA PROGRAMAS E PROJETOS 

Para a Instituição o Plano de Desenvolvimento Institucional é o referencial para o 

crescimento a ser implementado. Projetos como cursos de graduação, programas como 

nivelamento, acompanhamento psicopedagógico, programas de capacitação e qualificação, 

programa de acompanhamento de egressos; projetos de implantação de pós-graduação, entre 

outros, são desenvolvidos mediante o planejamento contido neste PDI. 

 

3.9 ARTICULAÇÃO ENTRE O PDI E A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A concepção de avaliação institucional da IES, contemplada neste PDI, é caracterizada 

por um processo amplo, necessário para promover os ajustes imprescindíveis à oferta de uma 

educação de qualidade e ao atendimento das necessidades apontadas durante o seu 

desenvolvimento.  

Com a implantação da CPA’s e outras instâncias necessárias ao desenvolvimento do 

processo, o projeto de avaliação institucional está adequado aos princípios da Lei do SINAES, 

10.861, de 14 de abril de 2004. 

 

3.10 ARTICULAÇÃO ENTRE O PDI E A AUTO AVALIAÇÃO 

No Plano de Desenvolvimento Institucional está contemplada a etapa de auto avaliação, 

etapa integrante do processo de Avaliação Institucional. Concomitantemente ao funcionamento 

da Instituição, o processo de auto avaliação está desenvolvido em conformidade com Lei do 

SINAES, 10.861, de 14 de abril de 2004. 

 

3.11 ARTICULAÇÃO ENTRE O PDI E AS AVALIAÇÕES EXTERNAS 

Este Plano de Desenvolvimento Institucional contempla as dimensões avaliadas na etapa 

de avaliação externa, etapa integrante do processo de Avaliação Institucional.  

O PDI prevê a participação de profissionais avaliadores, com vistas à avaliação in loco e 

de documentos pertinentes ao processo como um todo, incluindo auto avaliação. 

 



33 

4. IMPLEMENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

Diante do rápido desenvolvimento da sociedade atual, torna-se necessário estar a cada 

instante repensando o fazer acadêmico.  

É com essa visão que a Faculdade Teológica Betânia construiu um cronograma para 

modernizar os processos acadêmicos, melhorando a qualidade do serviço que será prestado 

ao estudante.  

Os avanços e correções de rumos institucionais sinalizados ao longo deste projeto de 

desenvolvimento encontram-se expressos também nos itens a seguir. 

 

4.1 PROGRAMA DE ABERTURA DE CURSO DE GRADUAÇÃO (BACHARELADO, 

LICENCIATURA E TECNÓLOGO) 

Ano Curso de Graduação Vagas Ano Turno 

2012 Bacharel em Teologia 
30 Diurno 

40 Noturno 

 

4.2 PROGRAMA DE ABERTURA DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO (LATO SENSU) 

Ano Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu Vagas Ano Turno C.H. 

2012 Interpretação e Pregação Bíblica 40 Integral 360 

2012 Teologia, Filosofia e Sociologia 40 Integral 360 

2012 Aconselhamento e Gestão de Pessoas 40 Integral 360 

 

A Instituição prevê ainda, ao longo da vigência de seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional, após seu devido credenciamento EAD, a oferta de cursos na modalidade à 

distância. 
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5 PLANO PARA ATENDIMENTO ÁS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS, ESTABELECENDO OS 

CRITÉRIOS GERAIS PARA A DEFINIÇÃO 

 

5.1 DO PERFIL DO EGRESSO 

O bom aproveitamento dos estudos teológicos deverá levar o discente à aquisição de 

habilidades necessárias à formação de uma consciência crítica diante da realidade e despertar 

o gosto por uma inserção social e eclesial mais consciente e responsável e ao mesmo tempo 

uma sensibilidade pelos grandes problemas da humanidade. 

Porque nenhum saber é suficiente na busca da verdade, espera-se que os alunos 

desenvolvam sensibilidade e habilidade de diálogo com outros saberes que, a partir de seu 

método e de sua abordagem da realidade, contribuam para uma melhor e mais ampla 

compreensão do ser humano no conjunto de suas relações: com Deus, com os outros, consigo 

mesmo e com o mundo. 

Deste modo, espera-se que o aluno do curso de Teologia da IES desenvolva as 

seguintes habilidades fundamentais: 

 Capacidade para refletir, a partir do ponto de vista teológico, os grandes problemas e desafios 

apresentados pela sociedade contemporânea; 

 Capacidade de compreender e explicitar, de forma sistemática, os aspectos fundamentais de sua 

fé;  

 Capacidade de analisar, interpretar e comentar de textos teológicos, segundo os mais rigorosos 

procedimentos da hermenêutica; 

 Capacidade de assumir atitudes e abordagens éticas que contribuam na autêntica valorização do 

ser humano; 

 Capacidade de perceber a importância do diálogo interdisciplinar com outras áreas de 

conhecimento e consciente da necessidade e importância da formação continuada e habilidade de 

aprender a aprender; 

 Capacidade de relacionar a teoria e conceitos abordados no curso com aspectos práticos da 

vida, cidadania e exercício profissional/sacerdotal e em favor da promoção integral da cidadania e 

respeito à dignidade humana; 

 Capacidade de relacionar o exercício da reflexão teológica com a promoção integral da 

cidadania e com o respeito à pessoa, dentro da tradição da defesa dos direitos humanos; 

 Capacidade de compreender e se posicionar de forma respeitosa diante da pluralidade e da 

multiculturalidade em que vive e se expressa a humanidade hoje. 

 Capacidade para refletir com criticidade sobre os problemas e desafios apresentados pela 

sociedade contemporânea;  

 Um cidadão e profissional criativo, problematizador e proativo diante dos desafios e 

complexidade da sociedade contemporânea;  

 Capacidade social, apto a desenvolver relacionamentos saudáveis, trabalhar em equipe e de 

forma colaborativa e busque desenvolver sempre boa comunicação.   
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5.2 DA SELEÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS  

Os conteúdos dos cursos são selecionados e efetivados a partir da sua relevância social, 

considerando as referências da produção da área envolvida, e das demandas do campo 

profissional. São formalizadas e fixadas através de ementários, constantes dos projetos 

pedagógicos dos cursos. Assim a definição e a seleção dos conteúdos das disciplinas dos 

cursos são efetuadas pelos docentes, de acordo com as ementas propostas pelos respectivos 

colegiados, acompanhados pelos Coordenadores.  

Esta seleção de conteúdos, também é o resultado de um universo maior de 

conhecimentos e saberes conforme o objetivo que se tenha na educação. Para formar um ser 

humano crítico, participativo e solidário, em consonância com a missão da IES, é necessário 

selecionar conhecimentos diferentes daqueles que são tradicionalmente escolhidos e que não 

priorizam estas virtudes. Dessa forma a definição dos conteúdos para elaboração dos 

currículos a serem desenvolvidos nos cursos da Faculdade Teológica Betânia deve ter em 

conta: a análise da realidade, foco nos aspectos da inserção local, regional e nacional, operada 

com referenciais específicas, tais como:   

 Sócio-antropológico, que considera os diferentes aspectos da realidade social em que o 

currículo será aplicado. Visam despertar no aluno a consciência para os problemas locais e 

regionais, mas também os nacionais e mundiais, de modo que possa capacitá-los a exercer uma 

profissão/missão na sociedade com respostas conscientes e livres para a construção de um 

mundo mais igualitário e solidário.  

 Psicológico, que se volta para o desenvolvimento cognitivo do aluno; 

 Epistemológico, que se fixa nas características próprias das diversas áreas do saber tratadas 

pelo currículo;  

 Teológico, que leve em conta as questões da espiritualidade, ética, filosofia de vida e vocação.   

Entende-se ainda que o processo educacional deve estar centrado em conteúdos 

relevantes para a formação do cidadão, respeitadas as especificidades das diferentes 

disciplinas, e para o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao perfil do 

egresso, por meio da aprendizagem significativa desses conteúdos.  

Além disso, o desenvolvimento metodológico dos conteúdos requer estratégias que 

mobilizem e desenvolvam várias competências cognitivas básicas, como a observação, 

compreensão, argumentação, organização, análise, síntese, comunicação de ideias, 

planejamento, memorização, entre outros.  

Os professores também têm liberdade de selecionar conteúdos de acordo com suas 

visões de mundo, práticas profissionais/ministeriais, e representações sociais, considerando as 

referências da produção da área envolvida. Contudo deverão levar em consideração na 

elaboração de suas disciplinas: 

 A prática profissional/ministerial, analisar criticamente as formas de seleção e organização dos 

objetivos e conteúdos, assim como o seu significado no processo de ensino, identificando qual a 

concepção de homem, mundo e educação que estão orientando essa prática. 
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 A importância da determinação dos objetivos como elementos que orientam o processo, 

envolvendo a seleção de conteúdos, procedimentos, avaliação, e definindo o tipo de relação 

pedagógica a ser estabelecida.  

 Considerar que o conteúdo só adquire significado quando se constitui em um instrumental 

teórico-prático para a compreensão da realidade do aluno, tendo em vista a sua transformação.  

Tais conteúdos são submetidos previamente a avaliação do coordenador e NDE, em 

forma de plano de ensino, a fim de verificar sua adequação aos objetivos do curso, perfil do 

egresso e da IES.  

Ainda para assegurar a qualidade do ensino na Instituição e garantir o atendimento às diretrizes 

pedagógicas estabelecidas, as seguintes atividades são desenvolvidas pelo NDE e colegiados de curso 

com participação dos representantes docentes e discentes: a revisão contínua dos currículos; a 

atualização permanente de programas e planos de ensino; a dinamização das atividades práticas de 

formação profissional; a orientação acadêmica; a qualificação docente; a criação de novos cursos; a 

elaboração e revisão dos projetos pedagógicos dos cursos e a auto avaliação constante visando ao 

aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido. 

Dessa forma, a FATEBE observa os seguintes parâmetros de seleção dos conteúdos e 

elaboração e revisão dos currículos: 

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. 

 

5.3 DOS PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS 

Os princípios metodológicos de cada curso estão expressos nos Projetos Pedagógicos 

respectivos e se refletem nos planos de ensino das disciplinas. Em geral, a metodologia deve 

privilegiar o “aprender a aprender”, fazendo com que o aluno, por meio de sua experiência 

anterior, interprete a sua realidade e transforme-a, a partir dos conhecimentos adquiridos. 

Contudo vale destacar que as novas tecnologias têm provocado mudanças em um ritmo 

cada vez mais acelerado na sociedade e na cultura, o que afeta o mundo do trabalho, a forma 

de se relacionar, o perfil dos educandos, exigindo a necessidade de novas habilidades, valores 

e competências e, por consequência, novas formas de ensinar e aprender. 

Ambientes de ensino não podem ficar alheios a essa reflexão e mudanças, tendo em 

vista o desafio de formar cidadãos preparados para lidar com toda a complexidade 

apresentada pelas rápidas e constantes inovações e transformações que temos vivenciado e 

suas consequências na sociedade. 
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Nesta sequência a IES busca a incessante incorporação e adequação de avanços 

tecnológicos como aporte metodológico também. 

As alterações em conteúdos dos cursos no ambiente de ensino-aprendizagem são 

fundamentais e urgentes para as instituições que almejam dar um salto de qualidade nestes 

novos tempos. Investir na atualização tecnológica e na inserção de novas práticas e processos, 

demandados em razão da constante transformação dos paradigmas tecnológicos, pode 

contribuir efetivamente na formação e preparação dos profissionais para que atuem nas 

diferentes áreas de conhecimento.  

À luz deste entendimento, esta Instituição apoiará o desenvolvimento de novas experiências de 

aprendizagem capazes de conectar a instituição com a nova realidade local, regional, nacional e 

internacional. Neste contexto de mudanças de difícil dimensionamento, estão sendo adotadas políticas 

inovadoras para a transmissão e produção do conhecimento, entre as quais, destacam-se: 

 O incentivo e financiamento da formação de sua diretora de ensino em um curso de mestrado 

em Educação e Novas Tecnologias, com objetivo de fomentar avanços tecnológicos ligados à 

educação.  

 A possibilidade de oferecer nos cursos 20% de sua carga didática na modalidade à distância, 

conforme prevê a Portaria 4.059, de 10 de dezembro de 2004, possibilitando, deste modo, que 

as atuais e novas tecnologias de informação e de comunicação (videoconferência e outros) 

possam produzir melhorias significativas no que se refere ao processo de ensino-aprendizagem; 

 Aprimoramento do uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, nas práticas de ensino 

presencial e a distância; 

 A realização de eventos relacionados à Inovação Tecnológica. 

 Aprimoramento das plataformas online já disponibilizadas pela IES, para consultas e reservas na 

biblioteca e informações acadêmicas, como notas, entre outras. 

 Aprimoramento do uso das redes sociais e aplicativos com finalidades pedagógicas. 

  Aprimoramento do uso do canal na internet para disseminação do conhecimento produzido na 

IES.  

 Definição de novos projetos de ensino, pesquisa e extensão para cursos na modalidade EAD, 

com base no uso das novas tecnologias da informação e comunicação, com objetivo de 

credenciar a IES junto ao MEC para esta modalidade.      

Exige-se uma séria reflexão por parte de educadores, gestores e demais envolvidos no 

contexto educacional, e mais do que isso, se faz necessário uma postura ativa e ousada, 

disposta a repensar e avaliar criticamente conceitos, métodos e práticas pedagógicas muitas 

vezes cristalizados (as) e acomodados (as) na cultura educacional.  

De acordo com Ribeiro (2008), a ABP é uma metodologia de ensino-aprendizagem 

colaborativa, construtivista e contextualizada, na qual situações-problema são utilizadas para 

iniciar, direcionar e motivar a aprendizagem de conceitos, teorias e o desenvolvimento de 

habilidades e atitudes. 

Dessa forma, acreditamos que as metodologias ativas, com base na aprendizagem 

baseada em problemas (ABP) que agregue elementos da metodologia problematizadora (MP), 



38 

baseada nos pressupostos de Paulo Freire, e que busque sempre que possível, elementos da 

vida cotidiana e do mundo social, aliando e reorientando teoria e prática, são elementos 

fundamentais para uma proposta inovadoras e capaz de aumentar o nível de motivação, 

responsabilidade, senso crítico-reflexivo e autonomia do aluno.  

Portanto, a IES se compromete a fomentar o uso de metodologias ativas e integradoras, 

por considerá-las mais adequada aos desafios do nosso tempo, entre eles, os advindos das 

novas tecnologias, da sociedade em rede, do volume de informações disponíveis e sua 

obsolescência, entre outros. 

Progressivamente essa IES tem implementado o uso de metodologias ativas em suas 

disciplinas e atividades educativas e promovido capacitação docente sobre o tema. Além da 

aprendizagem baseada em problemas, a metodologia de estudo de casos e aprendizagem 

colaborativa também tem sido utilizada em algumas disciplinas e atividades acadêmicas.  

De maneira geral, busca-se estimular a autonomia do aluno, trabalhos em grupo, 

pesquisas coletivas e individuais, debates, capacidade de análise e reflexão crítica e interação 

professor/alunos e entre os próprios alunos.  

A faculdade tem também buscado inserir cada vez mais em suas políticas e práticas de 

ensino/aprendizagem o uso de recurso tecnológico e apropriação pedagógica das tecnologias 

de informação e comunicação. 

Autores como Paulo Freire e a pedagogia da autonomia (1996), o conceito de 

socioconstrutivismo de Lev Vygotsky, bem como educadores e trabalhos contemporâneos 

como José Moran (2015) BERBEL (2011; 2015), entre outros, que abordam o uso de 

metodologias ativas, tem sido referencias importantes na reflexão pedagógica da IES.     

Optou-se pela inclusão das metodologias ativas, por serem metodologias capazes de 

conciliar práticas que vão de encontro a uma concepção mais inovadora de educação, que 

incentiva uma postura ativa por parte do aluno, que lida com situações problema que podem 

prepará-lo melhor para enfrentar os possíveis desafios da vida profissional e, no caso da 

teologia, também sacerdotais/eclesiais. Por propor atividades de pesquisa, trabalho em grupo, 

a elaboração de projetos de forma colaborativa, a prática da comunicação, dentre outras, que 

cooperam para o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais ao nosso tempo, 

principalmente a prática do aprender a aprender. 

Dessa forma, a IES tem como apoio às suas atividades de ensino-pesquisa-extensão, 

metodologias que priorizam a apropriação da tecnologia para fins educacionais, pautada em 

princípios integradores e metodologias ativas de ensino e aprendizagem. Para tanto, busca, 

também, praticar a interdisciplinaridade entre as áreas de conhecimento materializadas em 

discussões em sala de aula e compartilhadas amplamente durante as semanas 

interdisciplinares que acontecem desde 2015. 

A problematização de conteúdos constitui requisito necessário e essencial para o 

desenvolvimento dessa proposta pedagógica, na medida em que estimula a participação do 
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aluno e fornece ao professor uma constante atualização do perfil do aluno, dos diferentes 

níveis de ganhos, bem como do grau de dificuldade identificado durante o processo de 

aprendizagem. A partir de questões problematizadoras, consideram-se os conhecimentos 

prévios e experiências do aluno, buscando uma síntese que explique ou resolva a situação 

problema que desencadeou a discussão. Nessa perspectiva, os elementos curriculares 

adquirem novas formas e os conteúdos não são memorizados, mas apreendidos 

compreensivamente. Os alunos são incentivados a avaliar o próprio trabalho, praticando assim 

a auto avaliação, postura indispensável à construção do conhecimento. 

Destacam-se, como metodologia de ensino-aprendizagem, as seguintes atividades: aulas 

dialogadas, dinâmicas de grupo, leituras comentadas, fichamentos, aulas expositivas, visitas 

técnicas, aulas práticas, ensaios em laboratórios, estudos de meio, pesquisa bibliográfica e 

iniciação científica. 

Além disso, é estimulado o uso de metodologias de ensino baseadas na interação, tais 

como a discussão; o debate; a mesa redonda; o seminário; o simpósio; o painel; o diálogo, a 

entrevista; e o estudo de casos; e o uso, em algumas áreas, da metodologia da aprendizagem 

baseada em problemas, com o estudo centrado em casos reais. 

Além das tradicionais práticas amplamente conhecidas, a IES adota, no âmbito dos seus 

cursos, algumas alternativas didáticas - pedagógicas, tais como: utilização de recursos 

audiovisuais e multimídia, já disponível em todas as salas de aula e auditório e utilização de 

equipamentos de informática com acesso à Internet. 

 

5.4 DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo considera entre outras coisas este Plano de Desenvolvimento 

Institucional, (PDI), o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) nele contido, os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPC’s), se efetiva de acordo com as normativas e regulamentos 

estabelecidos pelas diretrizes educacionais maiores, emanadas do Ministério da Educação, em 

especial o SINAES, que regulamenta o processo de avaliação externo, um dos marcos 

regulatórios do Estado brasileiro. 

O processo de avaliação é entendido como meio de se conhecer a realidade para 

diagnosticá-la e propor intervenções que venham a contribuir para a realização dos objetivos 

que norteiam a vida cotidiana da IES, em suas atividades administrativas e acadêmicas, 

voltadas para o ensino, a pesquisa e extensão, bem como em suas múltiplas relações 

interpessoais e institucionais. Dessa forma objetiva tão somente a correção de rumos, a 

elaboração de alternativas de melhorias de seus processos, não recorrendo a mecanismos de 

punição, baseando-se em critérios éticos.   

 

5.5 DO DESEMPENHO ACADÊMICO 

A avaliação do desempenho escolar dos alunos está prevista em no Regimento 
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Institucional, descrito abaixo: 

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO 

Art. 56. A avaliação da aprendizagem e do desempenho acadêmico será feita por disciplina, 

incidindo sobre a frequência e o aproveitamento das atividades e dos conteúdos ministrados 

em cada uma delas. 

Art. 57. - A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas é obrigação e direito do aluno. 

§ 1º - A presença é permitida apenas aos alunos devidamente matriculados. 

§ 2º - O controle diário da presença é de responsabilidade do professor. 

§ 3º - Para aprovação em qualquer disciplina, é exigido um mínimo de 75% de presença às 

aulas. 

§ 4º - A frequência inferior a 75% das aulas implica na reprovação, devendo, o aluno, cursar 

novamente a disciplina. 

§ 5º - Os casos previstos nos decretos-lei número 1.044 de 21/10/1969, e número 6202 de 

17/04/1975, 715/69, 85.587/80, 10861/4004 deverão ser expostos por escrito, juntamente com 

o devido comprovante. O coordenador do curso, avaliando a legalidade do pedido, poderá 

autorizar outras atividades didáticas substitutivas a serem preparadas pelo professor de cada 

disciplina. 

§ 6º - O atraso notável ou frequente na chegada às aulas, bem como a saída antecipada, no 

mesmo modo, são motivos suficientes para a perda da presença. 

§ 7º - Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio 

de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora 

especial, poderão ter abreviada a duração de seus cursos, de acordo com as normas dos 

sistemas de ensino. 

Art. 58. O aproveitamento acadêmico é avaliado através do acompanhamento contínuo do 

aluno e dos resultados por ele obtidos nas provas escritas ou trabalhos de avaliação de 

conhecimento, nos exercícios de classe ou domiciliares, nas outras atividades acadêmicas, 

provas parciais e exames. 

§1º Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios acadêmicos sob forma de provas 

de avaliação e demais trabalhos, bem como julgar e registrar os resultados. 

§2º Os exercícios acadêmicos e outras formas de verificação do aprendizado, previstas no 

Plano de Ensino da disciplina, e aprovadas pelo Órgão competente, sob forma de avaliação, 

visam à aferição do aproveitamento acadêmico do aluno. 

Art. 59. O sistema de avaliação é composto por duas notas, que se constituem pela média do 

primeiro bimestre (P1) e a média do segundo bimestre (P2), expressas numa escala de 0 (zero) 

a 10 (dez), considerando uma casa decimal.  

Parágrafo Único: A formulação do processo de avaliação será explícita no Manual do 
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Acadêmico, aprovado pelo Conselho Superior da Faculdade. 

Art. 60. Atendidas a exigência de frequência às aulas e demais atividades programadas, o 

aluno é considerado aprovado na disciplina, sendo dispensado de prestar exames finais, 

quando obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete inteiros). 

§1º O aluno que obtiver média semestral maior ou igual a 4,0 (quatro inteiros) e menor que 7,0 

(sete inteiros), deverá prestar exame final na respectiva disciplina. 

§2º O aluno que estiver prestando exame final, para aprovação, deverá obter, no mínimo, 

média igual ou maior que 5,0 (cinco inteiros) entre sua média semestral e a nota do exame. 

§3º As disciplinas práticas, de projetos ou de caráter experimental, em função da não 

aplicabilidade de provas escritas ou de exames finais, terão sua forma de avaliação definida 

em Norma específica, aprovada pelo Conselho Superior. 

§4º O aluno que obtiver média semestral menor que 4,0 (quatro) em qualquer disciplina é 

considerado reprovado nesta disciplina. 

§5º Poderá haver prova supletiva de cada disciplina, como alternativa para o aluno que faltar à 

prova escrita oficial de avaliação, nos termos das Normas aprovadas pelo Conselho Superior. 

Art. 61. A média semestral e os pesos utilizados na ponderação para os cálculos das médias 

realizadas ao longo do período letivo serão fixados em Normas Específicas dentro do Manual 

do Acadêmico, aprovadas pelo Conselho Superior.  

§1º Entende-se por exame, a prova que será realizada após o término do período letivo, onde 

será atribuída ao aluno, nota de ZERO a DEZ, para os alunos inclusos no § 1º do Artigo 

anterior. 

§2º As médias parciais oficiais levarão em conta outros trabalhos de avaliação do aprendizado 

realizados pelos docentes, ao longo dos períodos letivos parciais. 

§3º As disciplinas de periodicidades diversas das aqui estabelecidas terão suas formas e 

critérios de avaliação fixados em Norma específica, aprovada pelo Conselho Superior. 

Art. 62. O aluno reprovado em até 04 (quatro) disciplinas no termo anterior é promovido de 

termo e poderá cursar aquelas disciplinas em regime de dependência, de acordo com as 

normas fixadas pelo Conselho de Administração Superior. 

§1º A Faculdade poderá oferecer Cursos, disciplinas ou atividades programadas em horários 

especiais, com metodologia adequada para os alunos em dependência ou adaptação, ou para 

alunos reprovados, como forma de recuperação, em períodos especiais e na forma que se 

compatibilizem com as suas atividades regulares, aprovadas pelo Conselho Superior. 

§2º Os alunos reprovados em 05 (cinco) ou mais disciplinas, matriculam-se no mesmo Termo 

em que estavam para cursar estas disciplinas, podendo, entretanto, cursar outras, do Termo 

subsequente, em função de um Plano de Estudos definido por Norma do Conselho Superior, 

ficando dispensados de cursar aquelas em que já obtiveram aprovação. 
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5.6 DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As atividades práticas complementares acadêmicas constituir-se-ão em atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural, que não fazem parte das disciplinas curriculares 

dos cursos de Graduação, proporcionadas ao estudante através da participação em situações 

reais de vida e trabalho em seu meio, que promovam o aprimoramento profissional/ministerial 

do discente. 

As atividades complementares têm como objetivo estimular o acadêmico a participar de 

experiências diversificadas que contribuam para sua formação acadêmica humana e 

profissional, reforçando e complementado as atividades de ensino, pesquisa e extensão, em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação. Seus 

objetivos específicos são: 

 Propiciar a vivência prática na área profissional;  

 Complementar a formação do discente; 

 Ampliar o conhecimento teórico-prático do corpo discente com atividades extraclasse;  

 Fomentar a atuação profissional interdisciplinar; 

 Estimular as atividades de caráter social; 

 Incentivar a iniciativa e o empreendedorismo dos discentes. 

Para as atividades complementares cada curso irá dispor de seu próprio regulamento de 

tal forma a cumprir os preceitos estabelecidos. 

 

5.7 DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

A dicotomia presente na sociedade que separa o trabalho intelectual do trabalho manual, 

o mundo do trabalho e o mundo das ideias e reflexões, bem como entre a teoria e a prática não 

raro é amplamente reproduzida e ampliada no contexto do ensino, em seus níveis mais 

diversos. O prejuízo se manifesta sempre que se privilegie ou separe o abstrato do concreto. 

A junção da teoria com a prática no sistema pedagógico do Ensino Superior quer 

privilegiar a formação integral do discente seja na sua dimensão pessoal seja na dimensão 

profissional/ministerial. A esfera acadêmica não deve ser vista de modo estanque. A ocorrência 

de espaços distintos de experiências educativas e formativas como os delineados para os 

estágios, é concebida como lugar a uma vez de encontro e de confronto entre a teoria e a 

prática, entre o mundo das ideias, experiência na reflexão acadêmica, e o mundo real no qual 

os seres se debatem com seus limites e potencialidades. 

A transformação social, amplamente desejada no campo pedagógico institucional, nasce 

do encontro criativo do mundo da reflexão-intuição com o mundo real, pensado, muito mais que 

nos seus limites, a partir de suas virtualidades. 

O estágio supervisionado da Faculdade, descrito e normatizado pelos respectivos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos prevê ao mesmo tempo a relação e a complementaridade 

entre o empenho intelectual e a ação de formação humana e transformação social. A reflexão, 

o estágio e as atividades complementares formam o todo de um esforço pedagógico que busca 
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superar visões reducionistas em favor de uma compreensão de totalidade que une de forma 

harmoniosa e complementar a teoria e a prática. 

Tanto os Estágios Supervisionados quanto as Atividades Complementares são pré-

requisito para a conclusão do curso e possuem regulamento próprio. São acompanhados por 

docentes e supervisionados pelo coordenador de curso, como parte integrante dos respectivos 

projetos pedagógicos. 

As normas também estão inseridas em seu Regimento Institucional, conforme descrito 

abaixo: 

 

CAPÍTULO VI 

DOS ESTÁGIOS 

Art. 63. O Estágio Supervisionado, quando exigido para o Curso, terá Regulamento aprovado 

pelo Conselho Superior, e constará de atividades práticas, visando à qualificação profissional, 

exercidas em situação real de trabalho, em Órgãos ou Laboratórios da Faculdade ou de outras 

Organizações. 

§ 1º Para cada aluno é obrigatória a integralização da Carga Horária total do Estágio prevista 

no Currículo do Curso, incluindo horas destinadas ao planejamento, orientação paralela e 

avaliação das atividades. 

§ 2º O estágio realizado nas condições deste artigo não estabelecem vínculo empregatício, 

podendo o estagiário receber (ou não) bolsa de estágio,estar segurado contra acidentes e ter a 

cobertura previdenciária prevista na legislação específica. 

Art. 64. Os Estágios são coordenados pelos Coordenadores de Cursos e supervisionados por 

docentes especificamente credenciados para essa atividade, designados pelo mesmo 

Coordenador. 

 

5.8 DAS INOVAÇÕES CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS, ESPECIALMENTE QUANTO À 

FLEXIBILIDADE DOS COMPONENTES CURRICULARES 

Para as inovações, a IES utiliza-se de mecanismos de flexibilização curricular são 

disponibilizados aos discentes da seguinte forma: 

a. Abordagem interdisciplinar de disciplinas formativas, técnicas e atividades práticas com 

programas integrados e metodologia dialogada de ensino, o que possibilita a formação de um ambiente 

acadêmico caracterizado pelo envolvimento e inter-relação da comunidade acadêmica em atividades 

sociais; 

b. Oferecimento de 20% da matriz curricular na modalidade à distância, assim que o curso seja 

reconhecido. Essa prerrogativa pode ser utilizada, desde que seja prevista nos Projetos Pedagógicos 

dos Cursos, acompanhada por um planejamento específico das atividades à distância a serem 

desenvolvidas na disciplina, através de um Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA; 

c. Disponibilidade obrigatória de página na internet e ambiente virtual de aprendizagem (AVA) para 

toda disciplina com carga horária à distância; 
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d. Conteúdos complementares e Estágio que podem ser trabalhados por meio de projetos de 

ensino ou de Atividades Complementares, desde que especificado no projeto e executado no decorrer 

do curso; 

e. Corpo docente altamente qualificado, composto, de professores com titulação de doutor, mestre 

e especialista, com visão crítica e reflexiva, com projetos integrados de ensino, pesquisa e extensão; 

f.  Oferta de disciplinas optativas previstas na matriz curricular, e 

g. Oferta de cursos de extensão que podem ser aproveitados como atividade complementar na 

matriz curricular 

 

5.9 DOS AVANÇOS TECNOLÓGICOS 

As alterações no conteúdo dos cursos no ambiente de ensino-aprendizagem são 

fundamentais e urgentes para as instituições que almejam dar um salto de qualidade nestes 

novos tempos. Investir na atualização tecnológica e na inserção de novas práticas e processos, 

demandados em razão da constante transformação dos paradigmas tecnológicos, pode 

contribuir efetivamente na formação e preparação dos profissionais para que atuem nas 

diferentes áreas de conhecimento. 

À luz deste entendimento, esta Instituição sempre apoiou o desenvolvimento de novas 

experiências de aprendizagem capazes de conectar a instituição com a nova realidade local, 

regional, nacional e internacional. Neste contexto de mudanças de difícil dimensionamento, 

estão sendo adotadas políticas inovadoras para a transmissão e produção do conhecimento, 

entre as quais, destacam-se: 

a) a possibilidade de oferecer nos cursos 20% de sua carga didática na modalidade a distância, 

conforme prevê a Portaria 4.059, de 10 de dezembro de 2004, possibilitando, deste modo, que 

as atuais e novas tecnologias de informação e de comunicação (videoconferência e outros) 

possam produzir melhorias significativas no que se refere ao processo de ensino-

aprendizagem; 

b) a criação e adequação dos espaços pedagógicos informatizados; 

d) a implementação de projetos de ensino de graduação concernentes ao desenvolvimento de 

ações inovadoras de ensino-aprendizado; 

e) a realização de eventos relacionados à Inovação Tecnológica. 

f) acesso à internet banda larga via rede sem fio / wireless, de forma gratuita, em todos os 

ambientes da Instituição, ficando à disposição do discente a possibilidade de uso de seu 

próprio computador portátil em atividades pedagógicas do curso; 

g)  uso cada vez maior do ambiente virtual de aprendizagem (AVA); 

h) reformulação de todo o site da IES para atender as novas demandas; 

i) lançamento da revista acadêmica on-line; 

j) uso do Blog da IES, e 

k) uso e elaboração de novos materiais didáticos e informativos em forma de vídeos de autoria 

para o canal on-line.     
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A IES entende que os avanços tecnológicos contribuem essencialmente para aprimorar 

as políticas e diretrizes pedagógicas e corroboram para fortalecer e incentivar o ensino, a 

pesquisa e extensão. Neste sentido, os esforços estão direcionados para criação de novos 

cursos, disponibilização de laboratórios e fortalecimento das infraestruturas de apoio, além da 

proposição de ações que possibilitem a solidificação da cultura em pesquisa científica e 

tecnológica, propiciando à comunidade acadêmica, meios para adquirir a competência 

necessária para fazer essa transformação. 

A evolução tecnológica aplicada à educação deve ser um fator presente em todo o 

planejamento acadêmico, já que apropriar-se das novas tecnologias é um meio excelente para 

o desenvolvimento pedagógico em geral. 

Um recurso é um meio de todo o tipo que permite responder a uma necessidade ou 

conseguir aquilo que se pretende. A tecnologia, por sua vez, faz referência às teorias e às 

técnicas que possibilitam o aproveitamento prático do conhecimento científico. 

Um recurso tecnológico é, portanto, um meio que se vale da tecnologia para cumprir com 

o seu propósito. Os recursos tecnológicos podem ser tangíveis (como um computador, uma 

impressora ou outra máquina) ou intangíveis (um sistema, uma aplicação virtual). 

Os recursos oferecidos pelas novas tecnologias, como internet e redes de comunicação, 

celulares e tablets entre outros, evidenciam a necessidade de estabelecimento de vínculos 

entre os conteúdos das disciplinas, as diversas aprendizagens no âmbito da instituição e a 

realidade cotidiana. 

As inovações tecnológicas ocorrem de maneira constante, levando em conta as 

novidades que o mercado disponibiliza para todos os segmentos da humanidade, sejam eles 

educacionais, sociais ou de mercado de trabalho, e são adaptadas para auxiliar a prática 

pedagógica. 

No meio acadêmico, os recursos tecnológicos tornaram-se imprescindíveis para alunos e 

professores, pois através deles é possível a ampliação de pesquisas e da comunicação. 

A IES disponibiliza para os alunos laboratórios de informática e redes, além da biblioteca 

com terminais para consulta e rede sem fio em toda a unidade, dando ao aluno a possibilidade 

de pesquisa em qualquer tempo e local dentro do ambiente estudantil e externo. 

Além disso, á através dos recursos tecnológicos que o corpo discente pode avaliar o 

corpo docente e os coordenadores de curso, entrar em contato direto com a Ouvidoria e 

acessar todos os seus dados e biblioteca no sistema online de qualquer lugar com acesso à 

internet. 

As inovações ocorrem desde a melhoria das matrizes curriculares, laboratórios, controle 

acadêmico, biblioteca e todos os demais setores da Instituição, com atualização dos hardware 

e software. 

Com as novas tecnologias à disposição tanto de professores como alunos, a 

comunicação torna-se ainda mais ágil e eficaz graças ao sistema online, (AVA) onde o 
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professor disponibiliza seu plano de curso e materiais extras, além do uso de redes sociais 

também com esse intuito. 

 

5.10 CONTROLE ACADÊMICO INFORMATIZADO 

A IES utiliza um sistema próprio denominado FATEBE Acadêmico (Via internet). Este 

sistema funciona via web, com diversos módulos integrados e com níveis de acesso de acordo 

com a função de cada um dentro da instituição. Ao professor cabe enviar bimestralmente à 

secretaria acadêmica as notas de cada aluno, que arquiva a planilha de notas original entregue 

pelo professor na secretaria ou enviada via e-mail, para conferencia do aluno junto à secretaria 

sempre que achar necessário, assim como disponibiliza, logo que entregue pelo professor, 

uma versão on-line com as notas e faltas, que o aluno pode acessar de qualquer computador 

via internet.  

O aluno pode acessar seu boletim on-line com relatório das disciplinas cursadas em cada 

semestre e ano notas e faltas em cada uma delas, assim como ter controle sobre a situação de 

seus estágios supervisionados e atividades complementares. 

O acesso ao sistema é disponibilizado no site da instituição e dar-se-á através de login e 

senha individual.  

 

5.11 INTEGRALIZAÇÀO DOS CURSOS 

A integralização dos cursos da IES segue os princípios legais do Ministério da Educação 

e estão expressos nos projetos pedagógicos de cada curso, respeitando a carga horária 

estabelecida. 

Com a proposta da flexibilização curricular acompanhando a tendência mundial de 

formação, além dos conhecimentos adquiridos dentro de sala de aula é evidenciado o 

aprimoramento dos conhecimentos em outras instâncias. 

 A IES, juntamente com os Núcleos Docentes Estruturantes e os Colegiados dos cursos, 

aprimoram constantemente os projetos pedagógicos reelaborando as propostas pedagógicas e 

adaptando-as à realidade e exigências da sociedade. 

A política institucional permite transferências, externas e internas, entre cursos e 

aproveitamento das disciplinas de acordo com a legislação, garantindo o aproveitamento das 

disciplinas em sua totalidade quando a carga horária e os conteúdos programáticos forem 

equivalentes.  

Além disso, diante do exposto na Lei de Diretrizes e Bases No. 9394/96, Art. 47 § 2º, os 

alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de 

provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora 

especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos 

sistemas de ensino. Tal aproveitamento de conhecimentos adquiridos em serviço ou outros 

cursos, na IES, é verificado através de aplicação de prova de conhecimentos e sua respectiva 
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aprovação pelo coordenador e colegiado do curso. 

As Atividades Complementares e estágios, previstos para os cursos de graduação, além 

de constituírem importantes mecanismos para introduzir a flexibilidade também proporcionam 

oportunidades diferenciadas, na medida em que permitem o reconhecimento de atividades 

enriquecedoras e complementadoras do perfil do egresso realizadas pelos alunos para a 

integralização de parcela da carga horária do curso. 

Em relação aos componentes curriculares optativos, estes visam a fornecer subsídios 

complementares à formação acadêmica do aluno. Sua previsão nas estruturas curriculares 

busca garantir uma margem mais ampla de escolha do aluno quanto aos conhecimentos, 

competências e habilidades que deseja construir em seu processo de formação, com 

possibilidade de escolha entre diversas atividades presentes no próprio curso e nos demais 

cursos da Instituição, garantindo assim uma formação constantemente renovada, intimamente 

ligada à realidade do mercado onde está inserido. 
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6. CORPO DOCENTE 

O Corpo Docente da Faculdade Teológica Betânia é composto por 14 professores que se 

constituem, ao lado dos alunos, das maiores riquezas Institucionais.  

O quadro abaixo permite a leitura de sua composição, sendo, contudo, o 

comprometimento institucional, a dedicação, ao lado da competência técnica e política, os 

maiores marcos referenciais dessa categoria profissional. 

Faculdade Teológica Betânia 

Titulação Nº de Docentes % 

Doutores 04 28.6 

Mestres 06 42.9 

Especialistas 04 28.6 

TOTAL 14 100% 

 

Expresso em gráfico 

 

 

Faculdade Teológica Betânia 

Dedicação Nº de Docentes % 

Integral 02 14 

Parcial 04 29 

Horista 08 57 

Convidado - - 

TOTAL 14 100% 
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Expressa em gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 REQUISITOS DE TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

 

Com relação à titulação dos docentes, os requisitos exigidos são os determinados pela 

legislação, sendo: Especialistas, Mestres e Doutores. 

 

6.2 EXPERIÊNCIA NO MAGISTÉRIO SUPERIOR E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO 

ACADÊMICA 

Os professores selecionados e convidados possuem no mínimo dois anos de experiência 

docente ou experiência profissional. 

No processo de seleção dos docentes, leva-se em consideração a formação acadêmica 

somada à experiência profissional, verificada na prova de títulos, que se baseia no Currículo 

Lattes dos candidatos, e apresentação dos certificados. São considerados os seguintes 

quesitos: atividades de orientação; produção acadêmica; atividades de pesquisa e extensão; 

atividades de qualificação, experiência profissional e atividades administrativas em instituições 

de ensino.  

Quanto a experiência profissional não acadêmica poderá ser verificada através do 

currículo e comprovada através de declarações e registro na carteira profissional. 

 

6.3 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 

Para a seleção e contratação dos Docentes, a Faculdade Teológica Betânia valoriza os 

seguintes aspectos: 

 Comprovação Curricular e de titulação; 

 Apresentar seu curriculum no sistema Lattes; 

 Entrevista com o coordenador do curso em que pretende lecionar. 

 Professores com aderência para ministrar aulas nas disciplinas presentes na estrutura curricular 
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dos cursos que oferece; 

 Professores com experiência docente em ensino superior e também experiência não-docente; 

 Professores capacitados para estabelecer boa relação com os estudantes, com os seus pares e 

com as lideranças acadêmicas; 

 Professores comprometidos com a educação permanente; 

 Professores com potencial para somar as atividades de pesquisa e extensão às atividades 

docentes; 

 Professores comprometidos com a aprendizagem dos estudantes; 

 Professores com elevada capacidade de comunicação oral e escrita;  

Dessa forma, são considerados relevantes, para efeito de ingresso e exercício das funções de 

magistério superior na FATEBE, a competência didática, científica e intelectual, os títulos acadêmicos e 

profissionais e os valores éticos e morais do candidato. 

 

6.4 FORMAS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO E 

EXECUÇÃO DO TRABALHO DOCENTE 

O acompanhamento do planejamento pedagógico do docente visa promover a discussão 

e o encaminhamento de problemáticas em relação à prática pedagógica, discutir e analisar, em 

conjunto com os docentes, coordenação e discentes, os indicadores da avaliação institucional 

para a definição de ações pedagógicas, contatos com os docentes sobre a necessidade de 

apoio pedagógico e assessorar as fases de planejamento, execução e avaliação da disciplina.  

Também é feito um acompanhamento através do plano de ensino que deve ser 

apresentado ao coordenador do curso no início de cada semestre, entregue e apresentado aos 

discentes no primeiro dia de aula pelo próprio docente, para que esses tenham conhecimento 

da ementa, do conteúdo programático, das principais referências, da metodologia e também do 

sistema de avaliação a ser usado, com explicitação do valor atribuído a cada atividade. 

O plano de ensino é avaliado e acompanhado pelo coordenador do curso e também pelo 

NDE. A partir da apresentação do plano de ensino, os próprios alunos avaliam a execução do 

mesmo em sala de aula e dispõem de canais apropriados para manifestar seu parecer, como: 

avaliação escrita semestralmente, contato direto com o coordenador de curso, participação no 

colegiado, CONSUP, grêmio estudantil e CPA. 

Em âmbito mais geral e institucional o plano de carreira também estabelece e preconiza, 

para fins de progressão na carreira docente, a avaliação anual de seu desempenho 

profissional.  

 

6.5 PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

6.5.1 CONCEITO DAS FUNÇÕES DE PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

A Faculdade tem por entendimento que a pesquisa parte do pressuposto que todo 

processo investigativo se utiliza de método científico como instrumento de descoberta e de 

diálogo com a realidade. Pesquisar é uma investigação metódica e sistemática de um 
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determinado campo ou domínio da realidade através de fundamentação teórica e levantamento 

rigoroso de dados empíricos, de modo a permitir uma reflexão que resulte em ampliação do 

conhecimento. 

Mesmo entendendo a não obrigatoriedade do desenvolvimento de Projetos de Pesquisa 

e Extensão para Faculdade, de conformidade com as normas estabelecidas pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, destaca-se na proposta pedagógica a 

importância das atividades de investigação científica na formação de todo e qualquer 

profissional e, consequentemente, apoiaremos o desenvolvimento de projetos de iniciação à 

pesquisa, dentro da área específica de cada curso. 

A pesquisa na Instituição tem como premissa a produção e transmissão de 

conhecimentos, além de gerar produção científica, organizando-se de forma a permitir 

constantemente o aperfeiçoamento das atividades de ensino e extensão, para responder, com 

competência às demandas socialmente requeridas da integração entre os diferentes 

segmentos da instituição e das parcerias com a sociedade. 

A IES 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. 

Dessa forma a política de pesquisa por meio da iniciação científica da FATEBE 

concentra-se nas áreas básicas e específicas dos cursos, de acordo com o Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), dando relevância às demandas 

institucionais e socioeconômicas locais, regionais, nacionais, com o fim de produzir 

conhecimento e tecnologia em diversas áreas do saber, priorizando os estudos com padrão de 

qualidade. 

Os desenvolvimentos dos projetos de pesquisa são acompanhados por docentes 

experientes, por meio de análise e avaliação dos projetos, relatórios parciais e finais de 

acompanhamento das atividades de estudo e pesquisa. 

As atividades de iniciação científica são aquelas relacionadas à produção de 

conhecimentos científicos relacionados à área dos cursos. 

Os grupos de estudo e pesquisas, serão coordenados por professores e com participação 

dos alunos, para discussão, pesquisa e publicações. 

Do resultado da iniciação científica, serão promovidas divulgações internas e externas, 

com previsão de publicação em revista eletrônica da instituição, pois a relação entre pesquisa e 

extensão ocorre quando a produção do conhecimento é capaz de contribuir para a 

transformação do indivíduo e da sociedade. 

O incentivo à produção acadêmica contará com pelo menos uma linha e grupo de 

pesquisa de cada curso de graduação, que poderá envolver também os alunos da pós-

graduação, a ser desenvolvida de forma teórica e empírica sobre a coordenação de pelo 
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menos um professor responsável. 

Uma das prerrogativas da FATEBE visando à produção da iniciação científica é a adoção 

do trabalho de conclusão de curso (TCC) – o qual possui regulamento próprio e específico -  

com monografia, precedida de um projeto de pesquisa, com orientação de professores e 

apresentação oral perante banca examinadora. 

Visando avançar na iniciação científica, a IES por meio de uma comissão científica, 

poderá selecionar os melhores projetos de trabalhos de conclusão de curso e respectivas 

monografias, com o objetivo de estimular os alunos a aprofundar na investigação, contribuindo 

com o conhecimento científico e a sua divulgação por meio de revista eletrônica. 

Aos professores da FATEBE são oferecidos estímulos à pesquisa e produção científica a 

partir de incentivos, inclusive financeiros de acordo com as possibilidades e projetos, para 

programas de formação stricto sensu, conforme plano de capacitação e carreira da IES. 

Dessa forma, a instituição estimula a pesquisa e produção acadêmica de várias formas, 

através de grupos de pesquisa liderados por docentes, pesquisadores e alunos, integradas às 

disciplinas ao longo dos cursos, incluindo a obrigatoriedade de um trabalho de conclusão 

baseados em pesquisas e orientado por docentes com possibilidade de publicação em 

conjunto com seus orientadores e docentes na revista institucional. Os docentes também são 

estimulados a fazer pesquisa, inclusive podendo ter sua produção acadêmica pontuada para 

promoção em seu plano de carreira, entre outros descritos no PDI. 

 Além disso, a instituição operacionaliza como política de pesquisa e extensão relevantes 

iniciativas, postas em prática desde sua formalização. Tem como fundamento o estímulo à 

pesquisa e extensão, oportunizando espaços de prática e reflexão acerca da teoria aprendida 

nas diferentes modalidades de ensino ofertadas por esta IES.  Reconhece que a tríade ensino-

pesquisa-extensão fortalece a formação de estudantes críticos e participativos em suas 

comunidades e consolida a política de ensino empregada pela instituição. Além disso, como 

estímulo à produção cientifica acadêmica, implantou sistemática de pesquisa monográfica com 

projeto com foco na prática formativa, formação de grupo de pesquisa com a participação de 

professores e estudantes do curso de graduação sob o tema bioética e teologia e uma revista 

online de divulgação cientifica que começou a ser publicada em 2016 com objetivo de estimular 

e divulgar a pesquisa na IES. 

A revista intitulada Teologia, Sociedade e Espiritualidade constitui-se na primeira revista 

online de divulgação cientifica desta IES, tendo sua publicação semestral. Seu objetivo 

consiste em divulgar pesquisas de cunho científico em Teologia, especialmente a produção dos 

alunos e docentes dos cursos de graduação em Teologia e da pós-graduação lato sensu em 

Aconselhamento e Gestão de Pessoas. 

A IES também preza pela pesquisa e produção científica através da pós-graduação, onde 

esta tem como finalidade a qualificação acadêmica, técnica e científica dentro do cenário local, 

regional e nacional. Os programas latos sensu são institucionalizados na modalidade de ensino 
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presencial. 

Os programas de pós-graduação objetivam a formação continuada, capacitando 

profissionais e proporcionando aprimoramento nas diversas áreas do conhecimento, além de 

atenderem a anseios da sociedade, democratizando-se o saber. 

A implementação dos cursos de pós-graduação tem como requisitos necessários a 

presente competência técnico-científica na área dos cursos, adequando a definição de 

propostas, buscando docentes qualificados para assegurar a qualidade da realização do ensino 

e pesquisa. 

As políticas para pós-graduação estão descritas em regulamento próprio. 

 

6.5.2 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE PESQUISA NA IES 

A partir do conceito de Pesquisa assumido, a diretriz da IES é traduzir à disciplina, 

seriedade, método e sistematização de procedimentos, como exigências para a criação de 

competências e massa crítica para a produção científica criativa e contribuidora para a 

qualificação do ensino e para o avanço da educação ou sua reinterpretação. Fazer desta 

investigação um instrumento para qualificar o ensino de graduação e pós-graduação, através 

do incentivo à iniciação científica e a formação de futuros pesquisadores. Buscar a 

institucionalização da pesquisa como função nobre, que permitirá o avanço qualitativo das 

ações no ensino, pesquisa e extensão e o desenvolvimento cultural. Para tanto, a Faculdade 

procurará merecer apoio técnico através das instituições e órgãos interessados.  

Dentre as propostas operacionais, merecerá atenção o investimento na formação 

continuada dos professores em regime de tempo integral e parcial, em métodos e técnicas de 

pesquisa, buscando consultoria junto às universidades que possuem tradição, produção e 

competência na área. Incentivar e desafiar os professores em tempo integral e parcial a 

desenvolver a criatividade e a produtividade em pesquisa e produção científica, através de 

documentos em sua área de competência e incentivá-los a levar para a sala de aula uma ação 

de inovação, transformando a ação pedagógica em problematizadora e evitando a educação 

passiva. Aproximar-se do setor produtivo a fim de desenvolver trabalhos em conjunto em 

termos de pesquisa, atendendo as reais necessidades da comunidade, a aproximação entre o 

Instituto e estudo das necessidades da comunidade. Esses projetos estarão sendo realizados 

segundo prioridades da comunidade interna e externa, como também possibilidades dos 

recursos físicos, humanos e econômicos.  

 

6.6 POLÍTICAS DE CAPACITAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E REGIME DE TRABALHO 

DOS DOCENTES 

6.6.1 PLANO DE CAPACITAÇÃO DOCENTE 

TÍTULO I 

DA CAPACITAÇÃO DOCENTE 

CAPÍTULO I 
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DOS CURSOS, PROGRAMAS E ATIVIDADES 

 

Art. 1º A Faculdade estimula a capacitação de docentes integrantes de seu quadro 

funcional e de recém-formados para posterior absorção, através de sua participação nas 

seguintes modalidades de aperfeiçoamento acadêmico-profissional: 

a) cursos de aperfeiçoamento e especialização; 

b) cursos de pós-graduação Stricto Sensu, compreendendo mestrado e doutorado; 

c) outras formas de qualificação docente, não enquadradas nas categorias anteriores. 

 

CAPÍTULO II 

DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO 

 

Art. 2º A capacitação, através dos cursos, programas e atividades de que trata o art. 

1.º pode se desenvolver na Faculdade, ou em outras instituições do País e do Exterior.  

 

CAPÍTULO III 

DA COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO 

 

Art. 3º Compete ao Conselho Superior da Faculdade através de relatórios semestrais 

do Coordenador de Curso a supervisão do Programa de Capacitação Docente, nas 

modalidades compreendidas nas alíneas a, b, e c do art. 1.º da presente norma. 

 

TÍTULO II 

DO PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DOCENTE 

 

CAPÍTULO I 

DA ELABORAÇÃO 

 

Art.4º Compete ao Conselho Superior à elaboração do Plano Anual de Capacitação 

Docente. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CRITÉRIOS PARA PRIORIZAÇÃO E SELEÇÃO DOS POSTULANTES 

 

Art. 5º Para elaborar os Planos, o Conselho Acadêmico da Faculdade deve considerar: 

a) o mínimo de 03 (três) anos de serviço do docente na Instituição; 

b) o desempenho acadêmico do docente; 

c) o plano de estudo do docente; 

d) o impacto da realização dos estudos a serem realizados pelo docente, no 
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Departamento a que estiver vinculado o docente e na Instituição; 

e) a compatibilização do plano de estudos do docente com os interesses institucionais; 

f) a elevação dos Índices de Qualificação do Corpo Docente; 

g) para as formas de capacitação, enquadradas na alínea c, do art. 1º, como a 

participação em eventos, congressos e para publicação de interesse da IES, é previsto a 

possibilidade de incentivo financeiro para ajuda de custo, de acordo com a possibilidade 

financeira da IES,  a ser pleiteado pelo docente, mediante apresentação de formulário próprio, 

entregue a direção de ensino ou coordenação.  

h) o credenciamento e/ou recomendação, pela CAPES, dos cursos de mestrado ou 

doutorado. 

§ 1º O Conselho Acadêmico da Faculdade deve observar as determinações da 

CAPES, quanto ao tempo de serviço, no caso de candidatos à bolsa. 

§ 2º Os critérios fixados no caput deste artigo não se encontram hierarquizados, 

apresentando todos o mesmo nível de importância. 

§ 3º Para indicação de recém-formados, o Conselho Acadêmico da Faculdade deve 

considerar o desempenho escolar do postulante, bem como os requisitos previstos nas alíneas 

b a g do caput deste artigo. 

 

CAPÍTULO III 

DA TRAMITAÇÃO DO PLANO 

 

Art. 6º Até o dia 30 de agosto de cada ano, o Docente poderá apresentar ao 

coordenador e diretor de ensino da IES uma proposta de aperfeiçoamento Acadêmico para o 

ano subsequente. 

 Art. 7º Até o dia 30 (trinta) de setembro de cada ano, as Coordenações de Curso ou 

diretor de ensino, após avaliado a viabilidade do projeto, deve levar a proposta a direção geral 

da Faculdade. 

Art. 8º O Diretor Geral da Faculdade deverá avaliar a proposta e se pronunciar em até 

30 dias, inclusive sobre a disponibilização do recurso financeiro anual para operacionalização 

do Plano de Capacitação Docente. 

 

TÍTULO III 

DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 

 

CAPÍTULO I 

DA PREPARAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS POSTULANTES 

 

Art. 9. Cada Coordenação de Curso estimulará seus respectivos docentes a se 
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engajar em atividades de pesquisa e de capacitação voltadas para as linhas básicas de 

pesquisa da Instituição. 

 

CAPÍTULO II 

DO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO 

Art. 10. Para fins de observância do artigo 3º do presente Plano de Capacitação, 

caberá ao afastado a apresentação à Coordenação do Curso a que estiver vinculado, conforme 

a capacitação realizada, de relatórios semestrais de atividades, com a documentação 

comprobatória de seu rendimento. 

Parágrafo único. Os relatórios de que trata o presente artigo devem ser entregues até 

o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao fim do semestre.  

 

6.6.2 PLANO DE CARREIRA DOCENTE HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 

CAPÍTULO I 

 DA DESCRIÇÃO E OBJETIVOS 

Art. 1º. O Plano de Carreira Docente, destina-se aos membros do magistério das Instituições 

de Ensino Superior: Faculdade Teológica Betânia de Curitiba – Campus localizado 

na Avenida Iguaçu 1700 na cidade de Curitiba estado do Paraná, CNPJ sob o nº 

18.208.207/0005-45 mantida pela Missão Evangélica Betânia, inscrita no CNPJ sob o nº 

18.208.207/0001-11 está com sede na cidade de Venda Nova no estado de Minas 

Gerais. 

Parágrafo único. Neste Plano, a Instituição de Ensino Superior é identificada, doravante, como 

Faculdade Teológica Betânia de Curitiba.  

Art. 2º. As relações de trabalho dos membros do corpo docente da Faculdade Teológica 

Betânia de Curitiba são regidas pela legislação trabalhista, por este plano e pelas 

convenções coletivas de trabalho da categoria ou acordos, firmados na forma da lei.  

Art. 3º. O Plano de Carreira Docente da Faculdade Teológica Betânia de Curitiba considera 

docente aquele que tem como função ministrar aulas e/ou o exercício de outras 

atividades pedagógicas relacionadas as mesmas.  

Parágrafo único. A atividade de ministrar aulas distingue-se das demais atividades 

pedagógicas e administrativas desenvolvidas fora da sala de aula, cada uma recebendo 

sua respectiva remuneração, em conformidade com a legislação específica aplicável, 

prevista na CLT e leis esparsas, e com a convenção coletiva de trabalho da categoria 

vigente. 

Art. 4º – O Plano de Carreira Docente, doravante denominado PCD, tem como objetivos: 

I. Definir critérios para ingresso e avanços na carreira docente; 

II. Estabelecer as atividades e funções docentes;  
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III. Determinar as formas de remuneração, direitos e deveres docentes 

CAPÍTULO II  

DO CORPO DOCENTE  

Art. 5º. O corpo docente de cada curso é constituído pelos professores que nele exerça 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Art. 6º. O integrante do quadro docente da Faculdade Teológica Betânia de Curitiba é o 

professor (a), ao qual incumbe desempenhar as funções diretamente ligadas à sua 

disciplina, especialmente: 

I. Promover a educação dos alunos, com o fim de formar cidadãos responsáveis e 

conscientes da importância social e econômica, notadamente na área profissional 

escolhida, orientando-o a expressar-se e a resolver problemas da vida cotidiana; 

II. Ministrar aulas, preparar cursos, programas, disciplinas, aulas e seminários; 

III. Comunicar-se oralmente e por escrito; 

IV. Elaborar planos de ensino; 

V. Ministrar atividades didáticas, preparar aulas e práticas na sua disciplina; 

VI. Assistir e avaliar os alunos nas atividades acadêmicas; 

VII. Orientar na elaboração de artigos, monografias e trabalhos; 

VIII. Participar de atividades administrativas, bancas examinadoras, reuniões docentes e 

de colegiado, eventos acadêmicos e atividades de iniciação científica; 

IX. Realizar atividades e projetos de ensino, pesquisa e extensão; 

X. Realizar atividades pedagógico-administrativas, de avaliação e qualificação profissional, 

organização e produção do conhecimento na área; 

XI. Divulgação de conhecimentos científicos; 

XII. Supervisionar estágios; 

XIII. Executar outras tarefas correlatas ao cargo, conforme orientação do superior 

imediato, bem como prezar pelo cumprimento do regimento interno da Faculdade 

Teológica Betânia de Curitiba. 

CAPÍTULO III 

DO INGRESSO E ACESSO 

Art. 7º. O professor é contratado mediante processo de seleção que contempla:  

I. A Titulação necessária para a vaga 

II. Análise de Currículo e disponibilidade de tempo para a instituição.  

III. Entrevista. 

 Art. 8º. O professor contratado é enquadrado, de acordo com sua titulação, na Tabela 2, que 

integra o Anexo I deste Plano. 

§ 1º. São requisitos mínimos para ingresso nas categorias docentes: 
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I. Professor Especialista: ser portador de título de pós-graduação, em nível de 

especialização, na área em que irá atuar, preferencialmente; 

II. Professor Mestre: ser portador do título de mestre, na área em que irá atuar, 

preferencialmente; 

III. Professor Doutor: ser portador de título de doutor, na área em que irá atuar, 

preferencialmente. 

§ 2º São válidos para comprovação de titulação os Certificados e Diplomas emitidos por 

Instituições de Ensino Superiores legalmente constituídas, reconhecidas pelo Ministério da 

Educação (MEC), conforme publicação de portarias no Diário Oficial da União, 

permanecendo essas regras para as titulações de especialista na categoria “Lato Sensu” e 

com reconhecimento pela Capes/MEC para as titulações na categoria “Stricto Sensu” 

referente aos programas de mestrado e doutorado. 

§ 3º. A remuneração das categorias obedecerá ao disposto na convenção coletiva de trabalho. 

CAPÍTULO IV 

DA PROMOÇÃO VERTICAL E 

DA CLASSIFICAÇÃO E FIXAÇÃO DOS CARGOS 

Art. 9º. A carreira do pessoal docente é constituída em categorias e níveis, constituindo assim 

uma proposta de progressão vertical por titulação e horizontal, por antiguidade e 

merecimento, conforme as Tabela 1 e 2 do Anexo I desse ao Plano.  

Art. 10º. O corpo docente é formado com as seguintes categorias: 

I. Professor Especialista; 

II. Professor Mestre;  

III. Professor Doutor. 

Parágrafo Único – Podem ser contratados docentes visitantes e colaboradores, em 

caráter de substituição eventual ou para o desenvolvimento de programas especiais de ensino, 

pesquisa e extensão. 

A remuneração obedece ao disposto na convenção coletiva de trabalho. 

Art. 11º – O corpo docente mencionado no artigo anterior estará incumbido das seguintes 

atribuições, observada a demanda das mesmas na Instituição: 

I. Professor Especialista: desempenhar atividades de ensino na graduação, pós-

graduação lato-sensu e/ou extensão; participar de atividades de pesquisa e/ou extensão, de 

forma individual ou coletiva; orientar Trabalhos de Conclusão de Curso; e participar na gestão 

administrativa e/ou pedagógica da Instituição. 

II. Professor Mestre: Todas as atribuições previstas ao Professor especialista, acrescidas 

das seguintes: desempenhar atividades de ensino em cursos de pós-graduação stricto-sensu, 

elaborar e coordenar projetos de pesquisa e/ou extensão; orientar Trabalhos de Conclusão de 

Curso de alunos de pós-graduação stricto sensu e/ou Iniciação Científica; participar de grupos 

de pesquisa Institucionais; e participar como avaliador em processo seletivo docente para a 

categoria de Professor especialista. 

III. Professor Doutor: Todas as atribuições previstas ao Professor Mestre, acrescidas das 

seguintes: orientar Trabalhos de Conclusão de Curso de alunos de pós-graduação stricto-
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sensu; coordenar grupos de pesquisa Institucionais; e participar como avaliador em processo 

seletivo docente para a categoria de Professor mestre. 

Art. 12º. Quanto aos níveis, à carreira docente é ilimitada, aumentando sucessivamente 

enquanto o professor permanecer vinculado à instituição. 

Art. 13. Para fins de promoção vertical à ascensão à categoria mais elevada, o critério é a 

titulação do docente e o novo enquadramento será apurado em procedimento próprio, 

requerida expressamente pelo interessado, e tem como requisito a comprovação 

documental de obtenção definitiva da titulação exigida na categoria seguinte. 

§ 1º. A ascensão de categoria fica condicionada à validade do documento comprobatório da 

aquisição do título acadêmico, em caráter definitivo e irrevogável, segundo normatização 

expedida pelo MEC. 

§ 2º. Em caso de documento expedido por Instituição estrangeira, a ascensão de categoria fica 

condicionada à conclusão do procedimento de validação do título em território nacional, 

segundo legislação pertinente em vigor e exigências específicas do MEC. 

§ 3º. A ascensão de categoria dá-se no correspondente nível I. 

Parágrafo único: Não haverá limitação de vagas para a promoção de categoria e o critério 

será apenas a titulação. Caberá ao professor informar formalmente (por escrito) a direção de 

ensino solicitando enquadramento na nova categoria e apresentado a documentação 

comprobatória (não retroativa), que a elevação de categoria entrará em vigência a partir do 

mês subsequente.  

CAPÍTULO V 

DA PROGRESSÃO HORIZONTAL  

Art. 14. A progressão horizontal será aberta uma vez por ano, no mês de julho, por antiguidade 

e merecimento, alternadamente. 

§ 1º A promoção por merecimento levará em consideração os resultados da avaliação docente, 

conforme anexo II – Instrumento de avaliação docente, e alcançar o resultado, satisfatório 

ou totalmente satisfatório e a tabela 3 (a e b) do anexo I - Produtividade acadêmica e 

alcançar pontuação 3, conforme a tabela 3b, estará apto para a progressão de nível por 

merecimento. 

§ 2º. A progressão é acessível a todos os professores, indistintamente, desde que preencham 

os requisitos exigidos neste instrumento e outros que a legislação estabelecer, observados 

os quadros dos Anexos a esse Plano. 

§ 3º. A Tabela 1 do Anexo I revela os valores individuais dos diversos níveis e categorias, da 

carreira; e a Tabela 2 exprime o valor do adicional que o docente receberá individualmente, 

conforme seu enquadramento nos diversos níveis e categorias. 

§ 4º. Ao final do processo de progressão, os docentes passarão a receber o adicional 

correspondente ao novo enquadramento, em substituição ao adicional anterior que 

recebiam, a título de enquadramento em categoria ou nível superior. 
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Art. 15. A progressão de nível e categoria mais elevados dá-se categoria a categoria, nível a 

nível, sendo vedada mudança direta que implique em saltos entre as etapas. 

§ 1º. Ao final de cada processo de progressão serão zerados os pontos por produção de todos 

os professores. 

§ 2º. Quando o critério de promoção for à antiguidade, os pontos somados pelo professor (vide 

Tabela 3 do Anexo I) durante o ano letivo poderá ser computado no próximo processo de 

promoção, que tenha por critério merecimento. 

Art. 16. A ascensão de nível horizontal, apurada anualmente, efetiva-se mediante pagamento 

de adicional, devido em razão do novo enquadramento. 

Art.17. A Progressão por Antiguidade se dará automaticamente, apenas pela permanência do 

docente na IES, de forma que, pelo menos, a cada dois anos o docente avance um nível 

em virtude deste meio de Progressão. 

§ 1º. A progressão eleva o professor de nível e resulta no pagamento do adicional a cada nível 

alcançado, em conformidade com a Tabela 2 do Anexo I, substituindo-se o valor do 

adicional anterior pelo correspondente ao novo enquadramento. 

§ 2º. O adicional mencionado no parágrafo anterior terá como base de cálculo o resultado da 

multiplicação da quantidade de horas-aula/mês do professor pelo valor da hora-aula 

fixada na convenção coletiva de trabalho. 

§ 3º. São elegíveis para a progressão por Mérito ou Antiguidade os docentes que apresentarem 

vínculo empregatício na Instituição pelo menos nos 24 meses anteriores à data base para 

Progressão. 

Art. 18. A primeira promoção subsequente à homologação do Plano terá por critério o 

merecimento e ocorrerá no primeiro mês de julho seguinte, mediante a avaliação 

proposta no anexo II e a tabela 03 do anexo I. 

Parágrafo único: Não haverá limitação de vagas para a Progressão, independente do meio 

adotado (por Antiguidade ou por Mérito). 

CAPÍTULO VI 

DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOCENTE 

Art. 19. A Comissão de Avaliação Docente (CAD) tem por finalidade efetivar o processo de 

avaliação dos professores do Quadro Docente da Faculdade Teológica Betânia de 

Curitiba, para os efeitos previstos neste Plano, competindo-lhe proceder à avaliação anual 

do desempenho profissional de todos os docentes. 

Parágrafo único. No processo de avaliação, a CAD levará em consideração a tabela 3, que 

compõe o Anexo I e o instrumento de avaliação docente que compões o anexo II desse 

Plano. 

Art. 20. A CAD terá a seguinte composição: 

I. Um representante da direção geral; 

II. Um representante do corpo docente; 
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III. Um representante da coordenação do curso em que o docente atua. 

§ 1º. A CAD será presidida pelo membro do inciso I e os membros indicados pela diretoria da 

Faculdade Teológica Betânia de Curitiba. 

§ 2º. A substituição dos integrantes da CAD poderá ser realizada sempre que o mesmo deixe 

de exercer as funções da categoria que represente, a qualquer título, ou a cada 2 anos, 

permitida a recondução ilimitada. 

Art. 21. Compete ao Presidente da CAD: 

I. Convocar todos os membros da CAD, estabelecendo data e horário para as reuniões de 

avaliação, podendo solicitar, de ofício, reexame, pela comissão, de avaliação 

considerada injusta ou cujo processo esteja viciado; 

II. Dar início à reunião e encerrá-la na hora conveniente; 

III. Impugnar a avaliação em caso de dúvida; 

IV. Aprovar o relatório de avaliação e apresentá-lo à direção da Faculdade Teológica 

Betânia de Curitiba para decisão final. 

Art. 22. A CAD reúne-se, ordinariamente, uma vez por ano, mediante convocação do 

Presidente e delibera por manifestação favorável da maioria simples de seus membros, 

inclusive o Presidente, por meio de relatório. 

Parágrafo único. As diligências, atos de organização, apuração e todos aqueles que não 

contiverem cunho decisório, poderão ser delegados ao departamento de Recursos 

Humanos ou a pessoa especialmente designada para esse fim, pela direção da Faculdade 

Teológica Betânia de Curitiba. 

CAPÍTULO VII 

DA REMUNERAÇÃO 

Art. 23. A remuneração dá-se mediante a unidade de salário por hora-aula, conforme valor 

estabelecido na convenção coletiva. 

Parágrafo único. Os valores remuneratórios do corpo docente serão reajustados na forma da 

legislação em vigor e dos acordos ou convenções coletivas de trabalho. 

CAPÍTULO VIII 

DOS DIREITOS E DEVERES 

Art. 24. São direitos do corpo docente da Faculdade Teológica Betânia de Curitiba: 

I. Gozar das prerrogativas conferidas a todos os professores da instituição, assim 

compreendidas as asseguradas no Regimento, neste Plano e em quaisquer outras 

normas institucionais existentes; 

II. Receber remuneração pelo trabalho efetivamente prestado, obedecendo-se os 

patamares mínimos previstos no contrato individual, nas leis e nas convenções 

coletiva; 

III. Participar das reuniões relativas ao curso a que esteja vinculado e dos órgãos 

colegiados de que faça parte, conforme estabelecido regimentalmente; 
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IV. Por ser indicado livremente pela Instituição aos cargos e funções de chefia e 

coordenação, compor e quaisquer órgãos colegiados, de acordo com as regras 

regimentais pertinentes. 

Art. 25. São deveres do professor, além daqueles previstos na legislação vigente: 

I. Sugerir revisão ou reformulação do plano de ensino, pesquisa/iniciação científica e 

extensão das disciplinas ou atividades de que é responsável, sempre que achar 

necessário; 

II. Supervisionar e coordenar a execução das atividades sob sua responsabilidade; 

III. Adotar medidas que signifiquem aprimoramento e melhoria das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão;  

IV. Ministrar aulas considerando o plano de ensino aprovado; 

V. Exercer outras atribuições, inerentes à sua competência ou determinadas pelos órgãos 

ou autoridades superiores, de acordo com este Plano, no âmbito de sua atuação; 

VI. Manter e zelar pela disciplina do corpo discente, no exercício de suas funções;  

VII. Participar das reuniões docentes, planejamentos ou processos de capacitação para 

aperfeiçoamento de suas funções sempre que necessário; 

VIII. Cumprir e fazer cumprir este Plano e o Regimento da Faculdade Teológica 

Betânia de Curitiba, o plano de ensino, bem como – e principalmente – a 

legislação em vigor, notadamente às determinações do MEC. 

Art. 26. Além das tarefas específicas, também são deveres de qualquer membro do corpo 

docente, indistintamente: 

I. Comparecer à unidade universitária em que estiver lotado no horário normal de 

trabalho, e, quando convocado, em horários extraordinários, executando os serviços 

que lhe competirem; 

II. Cumprir as ordens dos superiores; 

III. Guardar sigilo quanto aos assuntos de serviços; 

IV. Manter com os colegas e discentes, espírito de cooperação e solidariedade; 

V. Zelar pela economia do material sob sua responsabilidade ou por sua utilização e pela 

conservação do que for confiado à sua guarda e uso; 

VI. Providenciar para que esteja sempre em dia a sua ficha de assentamento pessoal; 

VII. Apresentar; dentro dos prazos previstos, relatório de suas atividades, diários e planos 

de ensino. 

CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 27. Será admitido recurso das decisões previstas neste Plano, endereçado à direção da 

Faculdade Teológica Betânia de Curitiba em instância administrativa final, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, a contar da ciência da decisão pelo interessado. 
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Art. 28. Para todos os efeitos cabe a Faculdade Teológica Betânia de Curitiba a decisão final 

sobre medidas que importem alteração de custo ou orçamento, na aplicação deste Plano. 

Art. 29. Este Plano e a estrutura salarial da Faculdade Teológica Betânia de Curitiba 

poderão ser alterados quando houver necessidade de adequação à política salarial da 

categoria ou às tendências do mercado de trabalho, observadas a legislação trabalhista e 

convenção coletiva existente. 

Art. 30. Este Plano de Carreira Docente entra em vigor na data de sua homologação pela 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado do Paraná. 

TABELA 1 

 TABELA DE REFERÊNCIA - VALOR INDIVIDUAL POR NÍVEL  

categorias/níveis I II III IV V VI VII VIII IX X 

Professor 

Especialista 

0.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 

Professor Mestre 8.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 

Professor Doutor 16% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 

*O valor será adicionado ao valor de base definido em Convenção Coletiva. 
**Os níveis são cumulativos e ilimitados aumentando sucessivamente enquanto o docente 
manter o vínculo profissional com a IES.  

TABELA 2 

Tabela de referência para progressão – valor para cálculo de salário 

Categoria / Nível I II III IV V VI VII VIII IX X 

Professor 

Especialista 

0.0% 0.5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 

Professor Mestre 8.0% 8.5% 9,0% 9,5% 10% 10,5% 11% 11,5% 12% 12,5% 

Professor Doutor 16% 16.5% 17% 17,5% 18% 18,5% 19% 19,5% 20% 20,5% 

*O valor será adicionado ao valor de base definido em Convenção Coletiva. 
**Os níveis são cumulativos e ilimitados aumentando sucessivamente enquanto o docente 

manter o vínculo profissional com a IES.  
 

TABELA 3 
a) DEFINIÇÃO DE PRODUÇÃO ACADÊMICA  

 
 
b)  PONTUAÇÃO CONFORME PRODUTIVIDADE ACADÊMICA 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DOCENTE  

Nome do(a) Docente: 

Coordenação: 

Disciplina(s) que ministra: 

Segue abaixo o instrumento de avaliação do corpo docente. Este documento foi 

elaborado para obter informações acerca do comportamento e prática profissional dos 

docentes que atuam nos Cursos de Graduação da Faculdade Teológica Betânia de Curitiba. 

INSATISFATÓRIO REGULAR SATISFATÓRIO TOTALMENTE 

SATISFATÓRIO 

Quando os 

indicadores da 

dimensão avaliada 

configuram um 

quadro MUITO 

AQUÉM do que 

expressa o 

referencial mínimo de 

qualidade. 

Quando os 

indicadores da 

dimensão avaliada 

configuram um 

quadro AQUÉM ao 

que expressa o 

referencial mínimo de 

qualidade. 

Quando os 

indicadores da 

dimensão avaliada 

configuram um 

quadro ALÉM do que 

expressa o 

referencial mínimo de 

qualidade. 

Quando os indicadores da 

dimensão avaliada 

configuram um quadro 

MUITO ALÉM do que 

expressa o referencial 

mínimo de qualidade. 

1.0 – 2.9 3.0 – 6.9 7.0 – 8.9 9.0 – 10.0 

 

Quanto ao comportamento profissional do docente: 

I. É pontual: 

1. Horário de início e término da aula  

2. Reuniões do curso  

3. Envio das avaliações para o e- mail do Coordenador  

4. Entrega e postagem do plano de ensino e demais materiais de ensino no AVA  
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institucional em tempo adequado. 

5. Entrega do diário na Secretaria Acadêmica no prazo estipulado  

                                                           Média    

  

II. É assíduo:  

1. Reuniões do Curso  

2. Ministrar as aulas em conformidade com o conteúdo programático  

3. Participação em reuniões de planejamento  

Média  

  

III. Participação em atividades  da Instituição:  

1. Eventos promovidos pela Faculdade Teológica Betânia de Curitiba.  

Média  

  

IV. Demonstra planejamento, organização e cumprimento, no que tange:  

1. Conteúdos ministrados em sala de aula  

2. Acompanhamento do calendário acadêmico  

3. Efetivação do Plano de Ensino  

                                                                                                                              Média   

  

V. O professor interage com alunos e tem disponibilidade para solução de 

dúvidas: 

 

1. Investigando dificuldades do aluno com as disciplinas e metodologias de ensino  

2. Verificando as reclamações dos alunos, identificando os problemas e apresentando 

propostas de melhorias. 

 

Média  

  

VI. O professor possui conhecimento a respeito:  

1. Regimento Interno da Faculdade Teológica Betânia de Curitiba.  

2. Projeto Pedagógico do Curso – PPC  

3. Acervo bibliográfico da Biblioteca da Faculdade Teológica Betânia de Curitiba 

referente à sua Disciplina 

 

Média  

  

VII. O professor é receptivo às críticas ou sugestões:  

1. Investigando com os alunos sobre as dificuldades com as disciplinas do curso e 

metodologias de ensino 
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2. Apresentando atitude receptiva diante de solicitações e críticas dos acadêmicos  

3. Demonstrando liberdade e abertura para discussão de melhorias na metodologia de 

ensino e avaliação 

 

4. Abertura às críticas e sugestões da coordenação e diretoria.  

Média  

  

VIII. Quanto às atribuições do docente:  

1. Demonstra preparação das aulas  

2. O conteúdo ministrado contempla o plano de ensino  

3. Apresenta a ementa da disciplina, esclarecendo as informações do material didático e 

bibliografia utilizada em sala de aula 

 

4. Acompanha as atividades dos alunos (tarefas, trabalhos, projetos, etc.)  

Média  

  

IX. O professor tem iniciativa em desenvolver, participar e apresentar trabalhos 

científicos e outras atividades: 

 

1. Bancas Examinadoras de TCC na área de sua formação  

2. Participa de atividades de extensão e pesquisa da Instituição  

Média  

  

X. O professor interage com os alunos demonstrando:  

1. Simpatia  

2. Cordialidade e respeito  

3. Paciência e tolerância  

Média  

  

XI. O professor interage com os colegas de trabalho e coordenação 

demonstrando: 

 

1. Cordialidade e respeito  

2. Propondo parcerias de trabalho  

Média  

  

XII. Qual o resultado da avaliação discente quanto ao seu desempenho em sala de 

aula? 

 

1. Média da nota atribuída semestralmente pelos discentes em cada disciplina. A média 

será extraída da soma de cada nota atribuída e dividida pelo número de avaliações no 

período em avaliação.  
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Média  

Comentários positivos: 

 

 

 

3. Comentários negativos: 

 

 

 

  

Resultado final*  

Média Final  

*O resultado final será a média aritimética extraída da somatória das médias, dividida por 12 que é o 

número de médias avaliadas.  

Ao término desta avaliação, solicite a presença do professor avaliado, dando -lhe feedback a 

respeito da avaliação, pontuando as características comportamentais positiva e negativas e 

orientando sobre os pontos de possível melhoria, enfatizando as atribuições e 

responsabilidades do docente. 

Terá direito a progressão por merecimento todo docente que alcançar o critério, 

satisfatório ou totalmente satisfatório desse instrumento e no mínimo nota 3 na tabela 3 do 

anexo I – Produção acadêmica.  

Declara – se e confirma – se a avaliação do docente e a orientação realizada pelo 

Coordenador, referente presente à avaliação.  

 

Curitiba        de                     __  de 20___. 

 

Assinatura do Coordenador (a): ____________________________________ 
 
Assinatura do (a) Docente:________________________________________ 
 
Assinatura do Diretor: ____________________________________________ 
 
6.6.3 REGIME DE TRABALHO  
 
O regime de trabalho dos membros do corpo docente da Faculdade Teológica Betânia de 

Curitiba são regidas pela legislação trabalhista, (CLT) por este plano e pelas convenções 

coletivas de trabalho da categoria ou acordos, firmados na forma da lei. 

 

Os docentes são contratados em regime de tempo integral, parcial ou como horistas.  

 
7.  PLANO DE CARREIRA DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 

A seguir encontra-se descrito o plano de carreira do corpo técnico administrativo 

homologado junto ao Ministério do Trabalho. 
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O Plano de Carreira, destina-se aos membros do corpo técnico administrativo da Instituição de 

Ensino Superior: Faculdade Teológica Betânia de Curitiba, Campus localizado na Avenida 

Iguaçu 1700 na cidade de Curitiba estado do Paraná, CNPJ sob o nº 18.208.207/0005-45 

mantida pela Missão Evangélica Betânia, inscrita no CNPJ sob o nº 18.208.207/0001-11 está 

com sede na cidade de Venda Nova no estado de Minas Gerais. 

Art. 1º. Fica instituído o Plano de Carreira do Pessoal Técnico-Administrativo da 

Faculdade Teológica Betânia de Curitiba, que objetiva, basicamente, a valorização e 

profissionalização e incentivo de seus funcionários. 

Art. 2º. As relações de trabalho dos membros do Pessoal Técnico-Administrativo da 

Faculdade Teológica Betânia de Curitiba são regidas pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT). 

Art. 3º. É finalidade do presente Plano de Carreira do Pessoal Técnico-Administrativo, 

assegurar a continuidade das ações administrativas e financeiras da Instituição, bem como os 

serviços prestados com maior eficácia e eficiência. 

Art. 4º. Os cargos ou funções do Pessoal Técnico-Administrativo da Faculdade 

Teológica Betânia de Curitiba são acessíveis a todos quantos satisfaçam os requisitos 

estabelecidos neste Plano de Carreira. 

Art. 5º. O Pessoal Técnico-Administrativo é composto de funcionários que 

desempenham suas atividades nos diversos setores administrativos e técnicos da Instituição de 

ensino superior. 

Art. 6º.  São objetivos deste Plano de Carreira do Pessoal Técnico-Administrativo: 

I. Garantir ao funcionário o exercício eficaz e eficiente de suas funções; 

II. Estimular o aprimoramento pessoal e profissional do funcionário de modo a 

promover a valorização e qualificação pessoal; 

III. Possibilitar o recrutamento, no mercado de trabalho, de técnicos competentes; 

IV. Valorizar o funcionário baseado na habilitação, na titulação, na experiência, no 

desempenho e no tempo de serviço; 

V. Conceder remuneração profissional condigna e justa; 

VI. Oferecer condições adequadas de trabalho. 

CAPÍTULO I 

DOS CONCEITOS 

Art. 7º. Para efeitos deste Plano de Carreira do Pessoal Técnico-Administrativo, 

considera-se: 

Admissão é o Ato administrativo de provimento de cargo por pessoa não pertencente ao 

quadro da Instituição. 

Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional da 

Instituição. 
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Demissão é o Ato administrativo de rescisão do contrato de trabalho, a pedido ou não do 

funcionário da Instituição. 

Salários é a retribuição pecuniária mensalmente atribuída pelo exercício do cargo. 

Qualificação Profissional é o conjunto de requisitos exigidos para o ingresso. 

Grupo é o conjunto de cargos definidos em relação a trabalhos que exijam, para o seu 

desempenho, níveis de escolaridade semelhantes. 

CAPÍTULO II 

DA CARREIRA DO PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

SEÇÃO I 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 8º. São atividades inerentes aos funcionários Técnico-Administrativos as de suporte 

técnico, apoio operacional e de gestão, tais como: 

I. As que assegurem o desenvolvimento de ações de caráter técnico-operacional, 

objetivando, sobretudo, a racionalização das decisões de interesses da 

administração. 

II. As destinadas especialmente ao apoio às ações direcionadas ao ensino, à pesquisa 

e à extensão. 

III. As relativas à gestão, consideradas no nível de direção, coordenação e chefia. 

Art. 9º. A escolaridade mínima exigida para o exercício de cada cargo está discriminada 

no Anexo I, classificando as funções entre as categorias: Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

Ensino Superior, distribuídas nos seguintes grupos: 

I. Grupo de Categoria Fundamental - GCF é o grupo constituído pelos cargos que 

exijam conhecimentos de Ensino Fundamental. 

II. Grupo de Categoria l Médio - GCM é o grupo constituído pelos cargos que exijam 

conhecimentos de Ensino Médio. 

III. Grupo de Categoria Superior - GCS é o grupo constituído pelos cargos que exijam 

conhecimentos de Ensino Superior. 

IV.Grupo de Categoria Superior – GCS-EE é o grupo constituído pelos cargos que 

exijam conhecimentos de Ensino Superior MAIS especialização (Categoria I e II) 

V.Grupo de Categoria Superior – GCS-EM é o grupo constituído pelos cargos que 

exijam conhecimentos de Ensino Superior MAIS Mestrado. 

VI Grupo de Categoria Superior – GCS-ED é o grupo constituído pelos cargos que 

exijam conhecimentos de Ensino Superior MAIS doutorado. 

SEÇÃO II 

DA ADMISSÃO E DO INGRESSO 

Art. 10. O funcionário será admitido na Faculdade Teológica Betânia de Curitiba no 

cargo respectivo, observando os requisitos e funções da Instituição para cada um, conforme 

Anexo I, tabela I. 
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§ 1º O descritivo de cargos constantes no Anexo I, tabela I, são dos possíveis cargos 

disponíveis e empregados na Faculdade Teológica Betânia de Curitiba. 

§ 2º A contratação de funcionário Técnico-Administrativo poderá ser feita mediante a 

divulgação de vagas em órgãos de imprensa e agências de empregos locais e regionais, 

indicação, mediante processo seletivo próprio da instituição, respeitada a legislação vigente. 

§ 3º Os candidatos passarão por análise de currículo e posteriormente, por entrevistas 

internas. Para todos os efeitos, o currículo do funcionário será analisado pelo Diretor Geral que 

emitirá parecer conclusivo. Quando necessário, a Instituição poderá aplicar Prova escrita como 

critério de seleção. 

§ 4º Todo funcionário contratado será enquadrado no grupo de cargo da sua respectiva 

função estando apto a percorrer os devidos níveis apresentados neste Plano de Carreira do 

Pessoal Técnico-Administrado. 

§ 5º A admissão dar-se-á, inicialmente, por um período de 45 dias, prorrogáveis ou não, 

conforme o caso, por mais 45 dias, ouvido o superior imediato. 

Art. 11. O ingresso do funcionário, após um período de experiência de que trata o § 5º 

do artigo anterior, acontecerá mediante pronunciamento da chefia imediata do funcionário em 

articulação com a Direção Geral. 

SEÇÃO III 

DA PROGRESSÃO HORIZONTAL 

Art. 13. Progressão horizontal é a passagem do membro do Pessoal Técnico-

Administrativo de seu padrão de vencimento para outro, imediatamente superior, dentro das 

referências do cargo a que pertence e ocorrerá anualmente por merecimento e antiguidade, 

alternadamente. 

Art. 14. Na carreira do Pessoal Técnico-Administrativo a progressão horizontal ocorrerá 

da seguinte forma: 

I. Por antiguidade: ocorrerá a cada 02 (dois) anos de efetivo serviço à Instituição, no 

padrão de vencimento em que se encontre. 

II. Por merecimento: ocorrerá a cada 02 (dois) anos após avaliação de desempenho. 

Parágrafo único: Não haverá limitação de vagas para a Progressão, independente do 

meio adotado (por Antiguidade ou por Merecimento). 

 

Art. 15. A avaliação de desempenho do Pessoal Técnico-Administrativo para a 

progressão por merecimento será feita através de: 

§ 1º Formulário de avaliação de desempenho profissional devidamente preenchido 

anualmente por seu supervisor imediato referente ao interstício em análise, conforme anexo II - 

formulário I: Da avaliação das atitudes e comportamento do profissional técnico administrativo, 

e anexo III - Formulário II. Do desempenho profissional do corpo técnico administrativo, que 

compõe esse Plano.  
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§ 2º O Superior imediato deverá classificar ao final do formulário o resultado e nível de 

satisfação com o mesmo, entre a escala padrão a seguir: ótimo, bom, regular, insuficiente. De 

acordo com formulário I do anexo II e formulário II do anexo III.  

§ 3º O Parecer do Superior imediato quanto ao desempenho do funcionário com base 

nos formulários deverá ser apresentado no prazo máximo de 7 dias úteis, após o 

preenchimento, à Direção Geral, pelo avaliador. 

Art. 16. Considera-se para a progressão somente as classificações finais entre bom, 

ótimo e totalmente satisfatório. As demais classificações desabilitam o funcionário para a 

progressão. 

Art. 17. A Direção Geral munida de todo o processo procederá a homologação da 

progressão. 

Art. 18. O funcionário tem o direito de solicitar recurso de revisão toda vez que tiver 

dúvidas ou discordar da avaliação feita ou benefício não alcançado. Estipula-se o prazo de 30 

(trinta) dias a contar do resultado da homologação emitida pelo diretor geral para a entrada 

com o pedido de recurso pelo Membro do Pessoal Técnico-Administrativo junto ao conselho 

superior- CONSUP. 

Art. 19. São elegíveis para a progressão por Mérito os funcionários que apresentarem 

vínculo empregatício na Instituição pelo menos nos 18 meses anteriores à data base para a 

referida progressão. 

Art. 20. São elegíveis para a progressão por antiguidade os funcionários que 

apresentarem vínculo empregatício na Instituição pelo menos nos 18 meses anteriores à data 

base para Progressão e será considerado para fins de progressão por antiguidade o tempo de 

vínculo ininterrupto, não sendo computado períodos anteriores de trabalho.  

SEÇÃO IV 

DA PROMOÇÃO VERTICAL 

Art. 21. Progressão vertical é a passagem do membro do Quadro de Pessoal Técnico-

Administrativo de um grupo ou categoria para outra imediatamente superior, promoção, sem 

limite de vagas e, portanto, sem necessidade de critérios de desempate. 

Art. 22. Para fins de ascensão a categorias ou grupos mais elevados, o critério é a 

titulação do funcionário pertencente ao Quadro de Pessoal Técnico-Administrativo, e o 

enquadramento será automático no nível inicial da categoria correspondente, assim que 

apresentar no departamento financeiro, a documentação comprobatória (data não retroativa). 

Para ascender de categoria o funcionário dependerá exclusivamente de ascensão de 

titulação, ou seja, o funcionário que obtiver o Ensino Médio ascenderá, imediatamente, para o 

nível "A" do Grupo GCM; o funcionário que obtiver o título de Ensino Superior ascenderá, 

imediatamente, para o nível "A" do Grupo GCS, sem a necessidade de nenhum critério de 

desempate, sendo a ascensão automática assim que apresentada a documentação.  
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§ 1º O Grupo de Categoria Superior (GCS) oportuniza a progressão entre níveis, 

limitado até o nível E, seguindo as regras das seguintes titulações alcançadas: 

I. Progressão ao nível A, a partir da obtenção de título de graduação superior ao 

ascender do grupo GCM para o GCS. 

II. Progressão entre níveis ao obter até 02 (dois) títulos de especialização da categoria 

“Lato Sensu”, permanecendo a progressão de uma categoria para cada título 

finalizado. 

III. Progressão entre categorias ao obter o título de Mestre na categoria “Stricto Sensu”, 

permanecendo a progressão de uma categoria. 

IV. Progressão entre categorias ao obter o título de Doutor na categoria “Stricto Sensu”, 

permanecendo a progressão de uma categoria. 

§ 2º São válidos para comprovação de titulação os Certificados e Diplomas emitidos por 

Instituições de Ensino regulamentadas pelos órgãos governamentais competentes. Para os 

títulos de Ensino Superior deve a Instituição estar legalmente constituída, reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC), conforme publicação de portarias no Diário Oficial da União, 

permanecendo essas regras para as titulações de especialista na categoria “Lato Sensu” e com 

reconhecimento pela Capes/MEC para as titulações na categoria “Stricto Sensu” referente aos 

programas de mestrado e doutorado. 

Art. 23. Para a progressão vertical (promoção), caberá a direção geral somente realizar 

a conferência da documentação entregue para, na sequência, proceder a homologação da 

progressão de categoria. 

Art. 24. Na progressão vertical, a promoção se dará imediatamente, tendo início no mês 

subsequente à homologação. 

Art. 25. Após a progressão de grupo, fica o funcionário apto a concorrer a vagas que 

vierem a ser disponibilizadas ao serem criadas ou por demissões na estrutura atual, que exijam 

a titulação mínima referente ao grupo pertencente no momento do interesse. Para a 

candidatura o funcionário deve demonstrar interesse e o mesmo será analisado a partir das 

diretrizes constantes no § 3º da SEÇÃO II DO CAPÍTULO II, intitulado DA ADMISSÃO E DO 

INGRESSO, em consonância com os demais interessados. 

 

CAPÍTULO III 

SEÇÃO I 

DOS SALÁRIOS E DAS VANTAGENS 

Art. 26. O funcionário Técnico-Administrativo é remunerado de acordo com o cargo que ocupa, 

com base na Convenção Coletiva, acrescido do percentual de reajuste, conforme Anexo I, 

tabela II deste Plano. 

Art. 27. Para a progressão vertical entre grupos, permanecendo no mesmo cargo e como 

estímulo a continuidade dos estudos aplicar-se-á o percentual da tabela III. 
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SEÇÃO II 

DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

Art. 28. A capacitação do Pessoal Técnico-Administrativo é tarefa permanente, tendo como 

fundamento a associação da teoria com a prática, mediante cursos de aprimoramento interno e 

externo. 

§ 1º A capacitação profissional é um investimento educacional concedido ao funcionário 

do Quadro de Pessoal Técnico-Administrativo, correspondente ao nível de cada cargo e grupo 

pertencente e condizente com a atividade exercida. 

§ 2º Qualquer funcionário está apto a participar da capacitação profissional, sem critério 

de desempate, estando a Direção Geral responsável pela observância do desempenho e 

desenvolvimento profissional de cada funcionário dentro da IES, orientado pelos superiores 

imediatos de cada cargo. 

§ 3º Qualquer funcionário que pleitear vagas em cursos da instituição, seja de 

graduação, pós-graduação ou extensão, terá direito a bolsa de 50% no valor da mensalidade.  

CAPÍTULO IV 

DOS DEVERES 

Art. 29. O integrante do Quadro de Pessoal Técnico-Administrativo da Instituição tem o 

dever constante de considerar a importância de suas atribuições, mantendo conduta moral e 

funcional adequada à dignidade profissional, em razão da qual, além das obrigações previstas 

pela Consolidação das Leis de Trabalho, deverá: 

I. Conhecer e respeitar as leis vigentes. 

II. Facilitar a integração e adaptabilidade dos novos membros da Instituição. 

III. Conhecer e respeitar a hierarquia, isto é, ordem e subordinação dos diversos 

setores que compõem a Instituição. 

IV. Participar das atividades que lhe forem atribuídas por força de suas funções. 

V. Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando 

suas tarefas com eficiência, zelo e presteza. 

VI. Manter espírito de cooperação e solidariedade com a equipe e a comunidade em 

geral. 

VII. Incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre os funcionários, demais 

educadores e a comunidade em geral, visando ao desenvolvimento do senso 

crítico e da consciência. 

VIII. Comunicar ao superior imediato as irregularidades de que tiver conhecimento, na 

sua área de atuação, ou às autoridades superiores, no caso de omissão por parte 

do primeiro. 

IX. Fornecer elementos para a permanente atualização de seus conhecimentos junto 

à Instituição. 
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X. Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades que 

lhe são pertinentes. 

XI. Guardar sigilo sobre os assuntos da Instituição e, especialmente, sobre 

despachos, decisões e providências. 

XII. Zelar pela economia do material da Instituição e pela conservação do que for 

confiado à guarda ou utilização. 

XIII. Apresentar-se convenientemente trajado em serviço, ou com uniforme 

determinado quando for o caso. 

CAPÍTULO V 

DAS RESTRIÇÕES 

Art. 30. Ao Funcionário não é permitido: 

I. Referir-se depreciativamente, em informação, parecer ou despacho, aos 

companheiros e aos atos da Instituição. 

II. Retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento, 

aparelho ou objeto existente na Instituição. 

III. Entreter-se durante as horas de trabalho, em conversas, leituras, uso de 

tecnologias ou outras atividades estranhas ao serviço. 

IV. Deixar de comparecer ao serviço sem justa causa. 

V. Tratar de interesses particulares na Instituição. 

VI. Promover manifestações de desapreço dentro da Instituição, ou tornar-se solidário 

com elas. 

VII. Exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever 

listas de donativos dentro da Instituição. 

VIII. Empregar material de serviço da Instituição em serviço particular. 

IX. Fazer uso de tecnologias e aplicativos em horário de trabalho que não estejam 

relacionados às questões do trabalho, seja para fins particular ou de terceiros.  

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 31. O controle de frequência do funcionário será exercido pelo Superior imediato. 

Art. 32. Este Plano abrange todos os funcionários que prestam serviço de natureza não 

eventual à Instituição sob sua dependência e mediante salário. 

Art. 33. Aplica-se a este Plano, no que couber, o que estabelece a Consolidação das 

Leis do Trabalho. 

Art. 34. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral e Conselho Superior, 

ouvida a MANTENEDORA, em caso de geração de aumento de despesas. 
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Art. 35. Este Plano de Carreira do Pessoal Técnico-Administrativo foi aprovado em 

Reunião do Conselho Superior e entrará em vigor na data de sua homologação. 

Curitiba – PR.                                          ____________________________________ 

Rogério Leodério de Souza – Dr. Geral 

 

ANEXO I – TABELA1.  DE CARGOS E ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA DO PESSOAL 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

CARGO ESCOLARIDADE GRUPO 

DIRETOR GERAL ENSINO SUPERIOR GS 

DIRETOR DE ENSINO ENSINO SUPERIOR GCS 

COORDENADOR DE CURSO  MESTRADO GNS-EM 

ORIENTADOR EDUCACIONAL ESPECIALISTA GCS-EE 

SECRETÁRIA ACADÊMICA ENSINO SUPERIOR GCS 

AUXILIAR DE SECRETARIA ENSINO MÉDIO GCM 

AUXILIAR FINANCEIRO ENSINO MÉDIO GCM 

BIBLIOTECÁRIA ENSINO SUPERIOR GCS 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA ENSINO MÉDIO GCM 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA ENSINO MÉDIO GCM 

ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL GCF 

 

TABELA II. DE REFERÊNCIA PARA PROGRESSÃO HORIZONTAL** DO CORPO TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO – VALOR PARA CÁLCULO DE SALÁRIO* 

Categoria/ Nível I II III IV V VI 

Ensino fundamental 0% +0,5% +0,5% +0,5% +0,5% +0,5% 

Ensino médio 0% +0,5% +0,5% +0,5% +0,5% +0,5% 

Ensino superior 0% +0,5% +0,5% +0,5% +0,5% +0,5% 

Professor Especialista I 0% +0,5% +0,5% +0,5% +0,5% +0,5% 

Professor Especialista II 0% +0,5% +0,5% +0,5% +0,5% +0,5% 

Mestre 0% +0,5% +0,5% +0,5% +0,5% +0,5% 

Doutor 0% +0,5% +0,5% +0,5% +0,5% +0,5% 

*O valor será adicionado ao valor de base definido em Convenção Coletiva. 

**Os níveis são cumulativos e ilimitados aumentando sucessivamente enquanto o funcionário 

manter o vínculo profissional com a IES.  

TABELA III. DE PROGRESSÃO ENTRE OS GRUPOS POR PROMOÇÃO 

EVOLUÇÃO VERTICAL 

(Conforme § 1º, Art. 20) 

GRUPOS** BONIFICAÇÃO 
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3. E GCS-ED:  DOUTOR 7% 

3.D GCS-EM:  MESTRE 5% 

3.C GCS-EEII: ESPECIALISTA II 4% 

3.B GCS- EEI ESPECIALISTA I 3% 

3. A GCS- ENSINO SUPERIOR 2% 

2- GCM- ENSINO MÉDIO 1% 

1- GCF – ENSINO FUNDAMENTAL 0% 

*O valor será adicionado ao valor de base definido em Convenção Coletiva, porcentagem não 

cumulativa. 

FORMULÁRIO I: DE AVALIAÇÃO DAS ATITUDES E COMPORTAMENTO DO 
PROFISSIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO: 
Nome do(a) técnico avaliado: 

Cargo ou função que ocupa o avaliado: 

Supervisor Avaliador: 

Formação do avaliado: 

Segue abaixo o instrumento de avaliação do corpo técnico administrativo. Este 

documento foi elaborado para obter informações acerca do comportamento e práticas 

profissionais dos técnicos administrativos que atuam na Faculdade Teológica Betânia de 

Curitiba. 

INSATISFATÓRIO REGULAR SATISFATÓRIO 

 

TOTALMENTE 

SATISFATÓRIO 

Quando os indicadores da 

dimensão avaliada 

configuram um quadro 

AQUÉM do que expressa 

o referencial mínimo de 

qualidade. 

Quando os 

indicadores da 

dimensão 

avaliada 

configuram um 

quadro 

SIMILAR ao 

que expressa o 

referencial 

mínimo de 

qualidade. 

Quando os 

indicadores da 

dimensão 

avaliada 

configuram um 

quadro ALÉM do 

que expressa o 

referencial 

mínimo de 

qualidade. 

Quando os 

indicadores da 

dimensão 

avaliada 

configuram um 

quadro MUITO 

ALÉM do que 

expressa o 

referencial 

mínimo de 

qualidade. 

1.0 – 2.9 3.0 – 6.9 7.0 – 8.5 8.6  –10.0 

Quanto ao comportamento: 

I. É pontual? 

1. Cumpre pontualmente os horários de trabalho:  



77 

2. Entrega as atividades solicitadas no prazo estipulado: 
 

Média  

 
II. É assíduo: 

1. Costuma faltar  

2. Apresenta justificativas convincentes quando falta  

3. Costuma ausentar-se de seu setor em horários de trabalho  

3. Participa positivamente das atividades institucionais                                                                                         

Média  

 

III. É receptivo à críticas ou sugestões? 

2. Apresenta atitude receptiva diante de solicitações, sugestões  e críticas dos 

colegas, alunos ou superiores? 

 

3. Demonstrando liberdade e abertura para discussão de melhorias no 

desempenho do seu trabalho? 

 

Média  

 

IV. Interage com os alunos demonstrando: 

1. Simpatia  

2. Cordialidade e respeito  

3. Paciência e tolerância  

Média  

 

V. Interage com os colegas de trabalho e dirigentes demonstrando: 

1. Cordialidade e respeito  

2 Paciência e tolerância.  

3 Demonstra disposição em cooperar com a equipe de trabalho?  

Média  

VI. Demonstra comprometimento e seriedade no desempenho de suas 

responsabilidades? 

1. Procura cumprir integralmente suas funções:   

2 Procura ajuda ou justifica com seu supervisor o atraso ou não cumprimento 

de alguma tarefa de sua responsabilidade 

 

Média  

Qual o resultado da avaliação discente quanto ao seu desempenho?  

1. Média da nota atribuída pelos discentes na avaliação da CPA.     

2. Comentários positivos:  
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3. Comentários negativos:  
 

 

 

XIII. Resultado final 

Média Final  

Ao término desta avaliação, solicite a presença do técnico administrativo avaliado, 

dando-lhe feedback a respeito da avaliação, pontuando as características comportamentais 

positivas e orientando sobre os pontos de melhoria, enfatizando as atribuições e 

responsabilidades e pontos positivos destacados na avaliação. 

Terá direito a progressão por merecimento todo técnico que alcançar o critério 

totalmente satisfatório desse instrumento.  

 

Opinião do avaliado sobre o resultado:_____________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____ 

 

Assinatura do avaliador (a): _________________________________________ 

 

Assinatura do (a) avaliado:_____________________________________ 

 

Assinatura do Diretor ou designador por ele:  ___________________________  

 

Curitiba        de                     __  de 20___. 
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8 CORPO DISCENTE 

8.1 FORMAS DE ACESSO AO CURSO 

A forma de acesso na IES ocorre através do edital de abertura do processo seletivo. A 

Instituição disponibilizará o manual do candidato onde estarão contidas todas as informações 

necessárias para o candidato, tanto a formação acadêmica do corpo docente vinculado ao 

curso, bem como, a infraestrutura existente (física e acadêmica da IES).  

O acesso ao aluno é possível através de diversas formas:  

 Candidatos com os cursos de ensino médio, ou equivalente, concluído e que tenha sido classificado no 

processo seletivo da Instituição. 

 Portadores de diplomas de ensino superior devidamente registrado desde que hajam permanecido vagas 

abertas, após o encerramento das matriculas dos selecionados; 

 Alunos vinculados em outras Instituições através do processo de transferência desde que haja sobra de 

vagas; 

 Transferências de alunos através de ex-officio.  

 A IES poderá adotar outros critérios de acesso através do Conselho Superior que regulamentará a 

sistemática do acesso dentro da Legislação vigente. 

 

8.2 PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO E FINANCEIRO 

8.2.1 APOIO PEDAGÓGICO EXTRACLASSE 

A IES apoia a participação de seus alunos em atividades de pesquisa, nos programas de 

extensão, atividades complementares, estágios e em eventos diversos, de natureza 

educacional, cultural e científica, como estratégia do processo ensino-aprendizagem. 

O exercício da monitoria e a participação dos alunos em projetos e programas de 

iniciação científica e de extensão, sempre sob a orientação docente, fazem parte da estratégia 

de aprendizagem, objetivando também o estreitamento da relação professor-aluno e 

complementando o atendimento extraclasse. 

O atendimento extraclasse ao acadêmico, é realizado sempre que necessário pela 

Coordenação do Curso, pelos Professores em regime de trabalho de Tempo Integral e Tempo 

Parcial, com jornada semanal específica para atendimento ao aluno, assim como pelo núcleo 

destinado ao apoio psicopedagógico aos discentes. 

 

8.2.2 PROGRAMAS DE MONITORIA 

O desenvolvimento das atividades de monitoria é importante ao processo de formação do 

estudante à medida que valoriza seu desempenho acadêmico, estimula o senso de 

responsabilidade e o caráter educativo. 

 A monitoria poderá constituir-se, sempre que julgar-se necessário, num importante apoio 

realizado a partir da interação do corpo docente com o corpo discente para garantir um 

trabalho de fortalecimento dos temas e conteúdos trabalhados em diversas disciplinas, 

sobretudo para alunos que trazem maiores dificuldades com a leitura e compreensão dos 
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conteúdos de forte peso teórico. Professores e alunos, preferencialmente, de períodos mais 

avançados, acompanharão o desenvolvimento do estudo de grupos de períodos anteriores a 

fim de ampliar a reflexão e contribuir para o rompimento de limites existentes no que tange a 

aprendizagem. 

Além disso, temos como princípio fomentar a organização de grupos de estudo no interior 

de cada turma a fim de lhe garantir uma dinâmica de organicidade como princípio e estímulo na 

formação da solidariedade na produção do conhecimento e no rompimento de barreiras 

necessárias para sua realização. 

E, por fim, o corpo docente é cônscio da necessidade da realização de uma recuperação 

paralela no processo de desenvolvimento do trabalho acadêmico, sem a qual a avaliação 

ficaria reduzida a uma mera ferramenta de medição. Como a primeira avaliação é resultado de 

diversas atividades realizadas ao logo do primeiro bimestre, faz-se uma orientação 

individualizada a fim de que haja a possibilidade de recuperação na aprendizagem dos 

conteúdos trabalhados, sempre que isto se tornar necessário. 

A monitoria visa estimular o estudante a ir além de auxiliar o docente nas atividades 

disciplinares, a proposta é que seja um elo integrador na disciplina, tendo em vista já ter a 

experiência e vivência da mesma, assim, torna-se um facilitador no processo de ensino 

aprendizagem, otimizando, inclusive, alternativas para que esse processo se efetive junto ao 

docente responsável. 

A modalidade de monitoria deverá possuir critérios específicos para a participação dos 

estudantes estabelecidos de acordo com as necessidades de cada disciplina, elaborados pelo 

docente responsável e divulgados através de processo seletivo.  Contudo, é fundamental que o 

estudante tenha cursado a disciplina a que se candidata com aproveitamento satisfatório, 

dentro dos critérios de aprovação da Instituição. 

 

8.2.3 PROGRAMAS DE APOIO FINANCEIRO (BOLSAS) 

Com a finalidade de assegurar a permanência e o bom rendimento escolar de alunos 

com potencial, mas que apresentam dificuldades econômicas é compromisso da Mantenedora 

conceder bolsas de estudo para seus alunos, usando a porcentagem de 5% (cinco por cento) 

de sua receita e outros recursos, cuja captação será buscada junto a empresas, fundações e 

outras entidades, públicas e privadas. 

A bolsa prevê a dispensa do pagamento de até 50% (cinquenta por cento) das 

mensalidades, cada caso será analisado por uma comissão, a ser composta por professores e 

um representante da mantenedora. Este assunto deverá ser analisado com bastante cautela, 

para que nenhum aluno talentoso fique sem estudar por falta de recursos financeiros. 

Os alunos bolsistas, serão selecionados na base de seu desempenho no Processo 

Seletivo e só receberão bolsas aqueles que forem considerados capazes de acompanhar a 

experiência pedagógica da Instituição. Entretanto, para efeito de pesquisa, nos dois primeiros 
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Processos Seletivos, serão escolhidos alunos considerados “fracos” no seu desempenho no 

Processo Seletivo. O objetivo da concessão da bolsa para alunos “fracos” é o de verificar se a 

proposta pedagógica dos cursos oferecidos pela Instituição pode motivar os alunos a ponto de 

promover a sua recuperação, logo nos primeiros dois anos do curso. Em caso positivo, será 

aumentada a porcentagem de alunos carentes com desempenho “fraco” no Processo Seletivo 

para o recebimento da bolsa de estudos. 

Esta experiência de concessão de bolsas de estudos, para alunos carentes, visa não 

somente responder ao compromisso social da Instituição, mas também realizar pesquisa para 

testar a nova proposta pedagógica do curso da Faculdade Teológica Betânia. 

 

8.3 ESTÍMULOS À PERMANÊNCIA (PROGRAMA DE NIVELAMENTO, ATENDIMENTO 

PSICOPEDAGÓGICO) 

 

A IES, preocupada em assegurar à comunidade acadêmica um ambiente saudável para o 

ensino pedagógico, bem como assegurar condições para que não ocorra evasão/afastamento 

escolar, oferecerá Programa de Nivelamento e Atendimento psicopedagógico, conforme 

abaixo: 

 

8.3.1 PROGRAMA DE NIVELAMENTO 

 

O aluno ingressante chega à Faculdade com algumas deficiências em sua formação 

escolar. A Faculdade, para ajudar o aluno a sanar algumas dessas deficiências, oferecerá 

atividades relacionadas à formação básica para que o aluno consiga superar suas dificuldades 

iniciais e esteja melhor preparado para acompanhar as aulas do curso superior que frequenta. 

 

8.3.1.1 OBJETIVO 

Oferecer mecanismos pedagógicos que possibilitem resgatar aprendizagens dos 

acadêmicos ingressantes na Instituição, retomando conceitos, métodos e procedimentos 

trabalhados na sua formação básica. 

 

8.3.1.2 METODOLOGIA 

As atividades de nivelamento poderão ser intensificadas no início do semestre e 

oferecidas sistematicamente no decorrer do mesmo, em horários alternativos para atendimento 

em grandes e pequenos grupos, de acordo com o nível de dificuldades apresentadas pelos 

acadêmicos: 

 As turmas de nivelamento deverão ser formadas com um número mínimo de 20 e máximo de 40 

acadêmicos; 

 Cada turma de nivelamento deverá ter encontros semanais de 02 horas-aula; 
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 As atividades serão oferecidas na forma de oficinas, a parir de pesquisa feita com os 

acadêmicos e professores que darão suporte às aprendizagens específicas da formação profissional na 

educação. 

 

8.3.1.3 AVALIAÇÃO 

O setor de Avaliação Institucional definirá e realizará a avaliação destas atividades, 

encaminhando os resultados à coordenação dos cursos e direção da Faculdade para que 

sejam procedidos ajustes e implementações na atividade. 

 

8.3.2 ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO 

 O processo de aprendizagem é exaustivo, tanto do ponto de vista pedagógico, quanto 

psicológico. A quantidade crescente de informação exige uma metodologia que não seja 

monótona. 

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 trabalho 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. Também são realizadas orientações profissionais e para o 

desenvolvimento de postura ético-humanística na tarefa educacional. Deste modo, os 

estudantes se adaptam à sua nova situação através de estratégias, de direcionamento e 

defesas psicodinâmicas, comportamentais, afetivas e caracterológicas. 

 Aos alunos recém-ingressantes é realizado atendimento especial para adaptação ao 

novo espaço físico e à nova turma de colegas, aquisição e domínio da linguagem acadêmica, 

incorporação de atitudes e valores próprios à carreira escolhida a fim de eliminar as 

dificuldades e estabelecer novos vínculos. 

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, palestras. 

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 
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problemas resultantes da interação aluno-professor.  

 

8.4 ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL 

Os alunos regularmente matriculados têm representação garantida nos diferentes Órgãos 

Superiores que compõem a estrutura organizacional da Instituição, conforme seu regimento: 

SEÇÃO III 

DO DIRETÓRIO ACADÊMICO 

Art. 22. O Diretório Acadêmico é o órgão representativo do corpo discente, sua 

composição e atuação deve estar regulamentada por regimento próprio que deve ser aprovado 

pelos acadêmicos, Direção Geral e Conselho Superior. 

 

8.5 ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 

A proposta didático-pedagógica da Faculdade Teológica Betânia, considerando sua 

proposta de aperfeiçoamento continuado, não poderia deixar de contemplar um plano de 

acompanhamento dos egressos. Isso porque é pela avaliação dos egressos que se pode ter a 

exata dimensão dos resultados práticos de seus cursos, constando o seu grau de intervenção 

sócio profissional. A partir dessa avaliação, o curso poderá analisar a necessidade de alteração 

e/ou atualização das ementas e conteúdos programáticos das disciplinas. 

O Plano de acompanhamento de egressos, será feito através de um cadastro 

informatizado dos alunos, com atualização periódica e acompanhamento das atividades 

profissionais e/ou acadêmicas do egresso. 

O Plano de acompanhamento, a ser discutido pela instituição, preverá consultas 

periódicas aos egressos, a fim de investigar a aplicabilidade concreta dos conhecimentos 

adquiridos no curso. Com esse “feedback”, a coordenação poderá reordenar sua proposta 

didático-pedagógica aos novos desafios enfrentados pelos egressos. 

O procedimento de acompanhamento da trajetória de seus ex-alunos será desenvolvido 

da seguinte maneira: A Faculdade Teológica Betânia, pretende ter como porte de sua 

avaliação institucional a verificação da distribuição ocupacional dos seus egressos, de maneira 

a poder ajustar o seu projeto didático-pedagógico às necessidades do mercado, mas não só 

dele, da sociedade, de forma mais ampla. 

Assim sendo, a Faculdade pretende acompanhar a trajetória de seus ex-alunos através 

dos seguintes procedimentos acadêmicos, adotados: 

 Realização de encontros e seminários com ex-alunos a cada dois anos; 

 Oferecimento de descontos à ex-alunos para cursos de pós-graduação e extensão; 

 Contato por e-mail e redes sociais com troca de informações sobre a situação social e 

profissional dos mesmos. 

 Um encontro mensal entre o coordenador de curso ou diretor de ensino ou professor 

representante membro dos colegiados da IES, com um ou dois ex-alunos, com o 
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objetivo de conversas sobre suas experiências profissionais ou ministeriais pós-formado 

e colher feedback, dar apoio, continuar incentivando a formação continuada, manter o 

vinculo, entre outros.  

 

Os egressos deverão ser pesquisados para a observação dos seguintes indicadores:  

 Nível de satisfação, importância social e política na cidadania/região; 

 Relação entre formação técnica e crítica, as consequências profissionais e sociais; 

 Envolvimento dos profissionais com as atividades de extensão da Faculdade ou de outra 

instituição de ensino superior, ONGs, organizações religiosas, etc; 

 Grau de continuidade na formação, através da realização de Cursos de Atualização, 

Especialização (acadêmicos), Mestrado e Doutorado. 
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9. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA IES 

A organização administrativa da IES respeita os princípios de uma gestão democrática, 

participativa, estratégica e horizontalizada, em sintonia com sua organização didático-

pedagógica, otimizando recursos humanos, materiais e financeiros.  

A atuação colegiada é traço marcante, nas diferentes instâncias organizacionais, 

administrativas e acadêmicas. A atuação de todas as instâncias aqui apresentadas tem suas 

atividades detalhadas no Regimento Institucional. 

 

9.1 ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL E ACADÊMICO 

Para melhor ilustrar a questão organizacional e administrativa, segue o Organograma 

Institucional: 

 

 

Órgão de Apoio Suplementares 

 

 

9.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E INSTÂNCIAS DE DECISÃO 

Compõem a estrutura organizacional da Faculdade: 

A) Órgãos da Administração Superior: 

I - Conselho Superior - CONSUP; 

II - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE; 

III - Diretoria Geral; 
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IV - Diretor de Ensino; 

V - Instituto Superior de Educação - ISE;  

VI - Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

B) Órgãos da Administração Básica: 

I - Núcleo Docente Estruturante – NDE  

II - Coordenadoria de Curso; 

III – Diretório Acadêmico - Grêmio Estudantil  

IV – Colegiado de Curso 

C) Órgãos de Apoio Suplementares: 

I - Secretaria Geral; 

II - Tesouraria; 

III - Biblioteca. 

IV - Serviço de Atendimento Psicopedagógico -SAP  

A Faculdade poderá criar outros órgãos na sua estrutura organizacional, que tenham 

por finalidades subsidiar o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

administrativas; com organização, estrutura e funcionamento disciplinados em regulamento 

próprio aprovado pelo Conselho Superior. 

 

DO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS 

DO CONSELHO SUPERIOR - CONSUP 

O Conselho Superior - CONSUP, órgão máximo da administração superior, de natureza 

normativa, deliberativa, consultiva e recursal da Faculdade; é constituído: 

I - pelo Diretor(a) Geral da Faculdade, que o preside; 

II - pelo Diretor(a) de ensino da IES; 

III - pelos Coordenadores(as) de curso; 

IV - por 1 (um) professor; 

V - por 1 (um) representante do corpo discente indicados pelo órgão de representação 

estudantil em mandato de 1 (um) ano; 

VI – por 1 (um) representante da comunidade escolhido pelo Conselho Superior, com mandato 

de 2 (dois) anos; 

VII – por 1 (um) representante da mantenedora. 

O Conselho Superior reúne-se, ordinariamente uma vez por semestre, ou 

extraordinariamente, por convocação de seu presidente. 

Compete ao Conselho Superior - CONSUP: 

I - no primeiro trimestre, aprovar o relatório anual de atividades e o balanço financeiro da 

Faculdade, referentes ao ano anterior, elaborados pela Diretoria; 

II - aprovar, até o final de novembro, o plano anual de atividades e a proposta orçamentária da 

Faculdade, referentes ao ano seguinte, elaborados pela Diretoria; 
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III - aprovar o Regimento da Faculdade, elaborado pela Diretoria; 

IV - estabelecer a Política de Desenvolvimento Institucional; 

V - aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional, apresentado pela Diretoria, e 

supervisionar sua execução; 

VI - aprovar o sistema de avaliação do desenvolvimento institucional e supervisionar sua 

aplicação; 

VII - decidir sobre outros assuntos colocados em pauta por seu Presidente, respeitadas as 

atribuições estabelecidas pelo Regimento; 

VIII - escolher, de forma imparcial, os membros que farão parte do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. 

 

DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CONSEPE 

O Conselho de Ensino, pesquisa e Extensão – CONSEPE, órgão da administração 

superior, de natureza normativa, consultiva e deliberativa em matéria de ensino, pesquisa e 

extensão, é constituído: 

I - Diretor de Ensino, que o preside; 

II – coordenador de Pesquisa e extensão; 

III – por 1 (um) representante dos Coordenadores dos cursos de pós-graduação lato sensu; 

IV - por 1 (um) representante dos coordenadores dos cursos de graduação; 

V - por 1 (um) representante discente integrante dos programas de pesquisa, indicados pelo 

órgão de representação estudantil; 

VI - por 1 (um) representante da sociedade civil estabelecida. 

Os membros dos incisos III, IV V e VI são escolhidos por 1 (um) mandato de 2 (dois) 

anos, podendo ser reconduzidos. 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão reunir-se-á, em caráter ordinário, uma vez 

por semestre e, extraordinariamente, quando necessário, por convocação do seu Presidente. 

Compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão: 

I - supervisionar as atividades de ensino e pesquisa e extensão da Faculdade; 

II - aprovar projetos pedagógicos; 

III - estabelecer normas para atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

IV - subsidiar o Conselho Superior na elaboração da Política de Desenvolvimento Institucional; 

V - acompanhar a execução do plano de Desenvolvimento Institucional e propor à Diretoria 

ações a seu respeito; 

VI - julgar recursos contra decisões do Coordenador de Curso e do Colegiado de Cursos; 

VII - decidir sobre outros assuntos colocados em pauta por seu Presidente, respeitadas as 

atribuições estabelecidas pelo Regimento. 

 

DA DIRETORIA GERAL 
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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 4 (quatro) 

anos podendo ser reconduzido ao cargo.  

O Diretor Geral deverá delegar competências nos períodos temporários de suas 

ausências ou impedimentos 

Compete à Diretoria Geral: 

I - administrar a Faculdade e tomar as providências necessárias para o desenvolvimento das 

suas atividades de acordo com os requisitos legais, regulamentações pertinentes, princípios 

norteadores e de qualidade propostos; 

II - elaborar o Regimento da Faculdade, submetê-lo à aprovação do Conselho Superior e 

decidir sobre sua alteração; 

III - cumprir e fazer cumprir decisões dos Conselhos; 

IV - elaborar e submeter à aprovação do Conselho Superior o plano anual de atividades e a 

proposta orçamentária da Faculdade; 

V - elaborar e submeter à aprovação do Conselho Superior o relatório anual de atividades e o 

balanço financeiro da Faculdade; 

VI - reavaliar o Plano de Desenvolvimento Institucional, submetê-lo à aprovação do Conselho 

Superior e executá-lo; 

VII - acompanhar e analisar os resultados do sistema de avaliação do desempenho institucional 

(CPA), tomando providências que venham a ser indicadas para a melhoria dos serviços 

prestados; 

VIII - aprovar assuntos pedagógicos e de vida escolar da instituição ouvido o Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão; 

IX - estabelecer normas e procedimentos relativos às atividades da Faculdade; 

X - exercer as demais atribuições conferidas por lei e por este Regimento; 

XI - decidir sobre casos omissos neste Regimento; 

XII - zelar pelo bom funcionamento geral da Faculdade; 

XIII - responder pelas atividades e administração da Faculdade perante a Mantenedora, bem 

como perante pessoas e instituições públicas e privadas; 

XIV - conferir graus, diplomas, certificados e títulos referentes aos cursos e programas da 

Faculdade; 

XV - convocar e presidir reuniões dos Conselhos;  

XVI - designar o Coordenador de Curso; 

XVII - estabelecer normas complementares a este Regimento para o adequado funcionamento 

da instituição; 

XVIII - atender às solicitações e exigências do sistema de ensino; 
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XIX - propor à Mantenedora a contratação e a dispensa de pessoal docente e técnico-

administrativo; 

XX - sancionar ou vetar decisões do Colegiado de Curso; 

XXI - exercer as demais atribuições conferidas por lei e por este Regimento. 

 

DO DIRETOR DE ENSINO 

Compete ao Diretor de Ensino: 

I – participar da elaboração da grade curricular e dos respectivos horários de aula; 

II - acompanhar o desenvolvimento dos programas das disciplinas; 

III - analisar a equivalência de matérias; 

IV - organizar e viabilizar o calendário escolar; 

V - elaborar as normas escolares; 

VI – avaliar a proposta de contratação de professores e orientá-los no sentido da 

interdisciplinaridade; 

VII - promover a integração do corpo docente ao projeto pedagógico; 

VIII - fomentar a pesquisa, o aperfeiçoamento do corpo docente e elaborar normas próprias 

para projetos de pesquisa; 

IX - assessorar a Biblioteca e outros meios pedagógicos e instruir os funcionários encarregados 

desses serviços; 

X - propor novos cursos de graduação e pós-graduação. 

 

DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

A instituição da Comissão Própria de Avaliação interna atende as determinações do 

artigo 11, inciso I e II, da lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004 (Lei regulamentada pela Portaria 

Ministerial n° 2.051 de 19/07/04), e sua composição e atuação devem ser regulamentada e 

aprovada pela Diretoria Geral e Conselho Superior. 

            A Comissão própria de Avaliação é composta por: 

I- 1 (um)  docente coordenador,  

II- 1 (um)  membro do corpo técnico administrativo,  

III- 1 (um) discente e 

IV- 1 (um) membro da comunidade externa.  

 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 

O Núcleo Docente Estruturante é composto por 5 membros,  pelo Coordenador/docente 

do curso e mais 04 (quatro) docentes que auxiliam na elaboração e implementação do Projeto 

do Curso.  Sendo que sua titulação acadêmica é composta atualmente por 02 doutores e 3 

mestres. 

Dos 05 docentes que compõe o NDE, 04 possuem regime de trabalho parcial e 01 possui 

regime de trabalho integral. 
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O percentual de docentes que compõem o NDE com formação acadêmica na área do 

Curso é, de pelo menos, 80%. 

As atribuições e funcionamento do NDE encontram respaldo e segue o que preconiza a 

lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, inciso 01 do artigo 6.º, e o disposto no parecer CONAES 

N.º 04, de 17 de junho de 2010 e Resolução N.º 01 de 17 de junho de 2010. 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo responsável pela concepção 

do Projeto Pedagógico do Curso de Teologia e tem, por finalidade, a implantação do mesmo. 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

a) elaborar o Projeto Pedagógico do Curso definindo sua concepção e fundamentos de acordo 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais; 

b) estabelecer o perfil profissional do egresso do Curso; 

c) atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso, conduzindo os trabalhos de 

reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado de Curso;  

d) supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do Curso; 

e) zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino; 

f) indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas 

de necessidades da formação e de exigências do mercado de trabalho; 

h) acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao Colegiado de Curso à 

indicação ou substituição de docentes, quando necessário. 

Compete ao Presidente do Núcleo: 

a) convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 

b) representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 

c) encaminhar as deliberações do Núcleo; 

d) designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida e também um dos 

integrantes como secretário ad hoc para secretariar e lavrar as atas; 

e) coordenar a integração com os demais colegiados e setores da instituição. 

O Núcleo reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa do seu Presidente, 

uma vez por semestre e extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pela 

maioria de seus membros titulares. 

As decisões do Núcleo serão tomadas por maioria simples de votos, com base no 

número de presentes. 

 

DAS COORDENADORIAS DE CURSO 

A coordenadoria de cursos é exercida por 1 (um) coordenador de curso designado pela 

mantenedora, sendo o órgão da administração básica, responsável pelo planejamento, 

supervisão, coordenação, execução, fiscalização e avaliação das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão do referido curso. 

O coordenador será designado pela mantenedora, por indicação do Diretor Geral, 
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devendo ter titulação compatível com aquela prevista na legislação. 

São atribuições do coordenador do curso: 

I - coordenar as atividades didáticas e de planejamento do Curso; 

II - aprovar a regulamentação do estágio curricular, bem como Trabalho de Conclusão de 

Curso – TCC; 

III - acompanhar e supervisionar a execução dos planos de ensino das disciplinas e propor ao 

Colegiado as alterações; 

IV - colaborar na aplicação, no âmbito do Curso, do sistema de avaliação do desempenho 

institucional; 

V - convocar e presidir as reuniões do Colegiado se designado para a função; 

VI - fomentar a interdisciplinaridade curricular; 

VII – propor ao Diretor de Ensino a aquisição de obras de interesse do Curso; 

VIII - assessorar a Diretoria de Ensino em assuntos referentes ao Curso; 

IX - exercer outras funções que lhe forem atribuídas pela Diretoria ou pelo Colegiado; 

X - revisar os diários, planos de ensino e vista-los antes de encaminhá-los à secretaria 

acadêmica. 

XI - elaboração da grade curricular e dos respectivos horários de aula; 

XII – Indicar a contratação de professores; 

 

DIRETÓRIO ACADÊMICO/GRÊMIO ESTUDANTIL 

Os alunos regularmente matriculados têm representação garantida nos diferentes Órgãos 

Superiores que compõem a estrutura organizacional da Instituição, conforme seu regimento e 

também denominado Grêmio Estudantil. 

O Diretório acadêmico/grêmio tem por objetivos:  

I- Representar condignamente o corpo discente (alunos);  

II - Defender os interesses individuais e coletivos dos alunos da FATEBE; 

III - Incentivar a cultura literária, artística e desportiva de seus membros;   

IV - Promover a cooperação entre administradores, funcionários, professores e alunos no 

trabalho da Faculdade, buscando seus aprimoramentos;  

 V - Realizar intercâmbio e colaboração de caráter cultural e educacional com outras 

instituições de caráter educacional relacionado a missões, assim como a filiação às entidades 

gerais JUMIB (Junta de Missões Betânia), Missão Portas Abertas e outras que apresentem o 

mesmo caráter missionário;  

VI - Lutar pela democracia permanente na FATEBE, através do direito de participação nos 

fóruns internos de deliberação da Instituição.  

Da Organização do Grêmio Estudantil:  

I - Assembleia Geral dos Estudantes - é o órgão máximo de deliberação da entidade nos 

termos de seu Estatuto e compõe-se de todos os sócios do Grêmio e excepcionalmente, por 
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convidados do Grêmio, que se absterão do direito de voto. 

II - Conselho de Representantes de Turmas (CRT) - é a instância intermediária de deliberação 

do Grêmio, sendo o órgão de representação exclusiva dos estudantes, e será constituído 

somente pelos representantes de turmas, eleitos anualmente pelos estudantes de cada turma. 

III - Diretoria do Grêmio - constituída pelos seguintes cargos:   

a) Presidente (Líder) (este também representa o Grêmio no CONSUP) 

b) Vice-Presidente (Vice-Líder) 

c) Secretário-Geral  

d) 1° Secretário  

e) Tesoureiro-Geral  

f) 1 ° Tesoureiro  

g) Líder de Eventos   

h) Coordenador (a) de AE (Atividade Extracurricular) 

i) Líder de Intercessão  

Cabe à Diretoria do Grêmio:  

- Elaborar o plano anual de trabalho, submetendo-o ao Conselho de Representantes de Turma 

e ao Conselho Pedagógico;  

-  Colocar em prática o plano aprovado;  

 -  Divulgar para a Assembleia Geral:  

 - As normas que regem o Grêmio;  

 - As atividades desenvolvidas pela Diretoria;  

 - A programação e a aplicação dos recursos financeiros do Grêmio;  

 - Tomar medidas de emergência, não previstas no Estatuto, e submetê-las ao Conselho de 

Representantes de Turma;  

- Reunir-se ordinariamente pelo menos uma vez por mês, e extraordinariamente a critério do 

Presidente ou de 2/3 da Diretoria.  

 

DOS COLEGIADOS DE CURSO 

O Colegiado de curso, órgão colegiado da administração básica de natureza normativa e, 

consultiva no âmbito do curso, é constituído: 

I – por 1 (um) coordenador de um dos cursos, que o preside, de livre escolha dos professores e 

designado pelo Diretor Geral; para mandato de 2 (dois) anos; 

II pelo diretor de ensino; 

II - por 2 (dois) professores indicados por seus pares; 

III - por 2 (dois) representante discente, escolhido por seus pares.  

Compete ao Colegiado de Cursos: 

I - aprovar definição e alterações curriculares do curso, proposto pelo Coordenador; 

II – avaliar e encaminhar propostas de integração com a comunidade; 
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III - estabelecer o sistema de avaliação do aproveitamento dos acadêmicos em consonância 

com o Regimento da Faculdade; 

IV - emitir parecer sobre a regulamentação do estágio curricular, bem como Trabalho de 

Conclusão de Curso - TCC, e outras atividades propostas pelo Coordenador; 

V - emitir parecer, quando solicitado, sobre aproveitamento de estudos, adaptações e outras 

situações encaminhadas pela coordenação ou direção; 

VI - Apoiar o Coordenador do Curso em suas funções e atribuições, contribuindo com 

sugestões e melhorias para o bom andamento do curso; 

VII - analisar e emitir parecer sobre recursos solicitados pelos discentes. 

 

DA SECRETARIA GERAL 

A Secretaria Geral é o órgão que coordena os registros da Faculdade; 

A Secretaria Geral é dirigida por 1 (um) secretário com curso superior, indicado pelo 

diretor Geral e aprovado pela Entidade Mantenedora. 

Compete ao Secretário Geral: 

I - chefiar a Secretaria de Registros Acadêmicos, requisitando funcionários necessários ao seu 

funcionamento, para serem contratados pela Mantenedora, “ad-referendum” do Diretor Geral; 

II - responsabilizar-se por toda a escrituração, registro, controle acadêmico e expedição dos 

documentos escolares; 

III - redigir e fazer expedir toda a correspondência oficial da Faculdade; 

IV - secretariar as reuniões do Conselho Superior, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

Diretoria e Colegiado de Cursos, lavrando as respectivas atas;  

V - abrir e encerrar os termos referentes a todos os atos escolares, assinar os diplomas de 

concluintes de curso e os respectivos históricos escolares, submetendo-os à assinatura do 

Diretor; 

VI - organizar os dados estatísticos e os documentos necessários aos relatórios das diretorias;  

VII - acatar, cumprir e fazer cumprir as determinações dos órgãos deliberativos e executivos da 

Faculdade; 

VIII – convocar os candidatos classificados no processo seletivo de admissão; 

IX - coordenar os trabalhos de expedição de diplomas e certificados de cursos de graduação e 

de pós-graduação, encaminhando-os para registro nos órgãos competentes; 

X - manter atualizada a coleção de leis, regulamentos, regimentos, instruções, despachos, 

ordens de serviços e os livros de escrituração; 

XI - responder pela guarda e inviolabilidade dos documentos e dos arquivos escolares; 

XII - elaborar plano de trabalho da Secretaria de Registros Acadêmicos; 

XIII - zelar pelo cumprimento da legislação e das normas institucionais no âmbito de sua área 

de atuação, garantindo clima favorável ao desenvolvimento de um trabalho de qualidade por 

todos que integram o órgão sob sua responsabilidade; 
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XIV - elaborar, cumprir e fazer cumprir o regulamento da Secretaria de Registros Acadêmicos, 

após a aprovação das Diretorias; 

XV - assessorar o diretor no ato de conferir diplomas de conclusão de cursos em sessão 

pública ou ato simples; 

XVI - exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento. 

 

DA TESOURARIA 

Os serviços de Tesouraria serão chefiados por Funcionários habilitados, contratados pela 

Entidade Mantenedora, e subordinados sob termo de responsabilidade, a Diretoria Geral. 

 

DA BIBLIOTECA 

Os serviços da Biblioteca serão dirigidos por 01 (um) (a) Bibliotecário (a) e por Auxiliar 

(es) indicado (s) pelo Diretor de Ensino, homologado pelo Diretor Geral e contratados pela 

Entidade Mantenedora, em função das necessidades dos serviços. 

A Biblioteca deverá ser organizada segundo os princípios de Biblioteconomia, com 

recursos informatizados e, quanto ao seu funcionamento, reger-se-á por um Regulamento, 

aprovado pelo Conselho Superior. 

A divulgação dos trabalhos didáticos, culturais e demais publicações será promovida pela 

Biblioteca, de acordo com a indicação das Coordenadorias de Curso e do Conselho Superior. 

A Biblioteca funcionará diariamente, durante o período de aulas e trabalhos acadêmicos. 

Ao responsável pela Biblioteca compete: 

I - coordenar os serviços da Biblioteca e dos seus Funcionários; 

II - zelar pela conservação dos livros e de tudo quanto pertencer à Biblioteca; 

III - organizar as listas de catálogos e fichários, segundo Sistemas que estiverem em uso nas 

Bibliotecas congêneres; 

IV - propor à Diretoria de Ensino a aquisição de Obras e Assinaturas de Publicações 

Periódicas, dando preferência às que se ocupem de matérias ensinadas na Faculdade e 

procurando sempre completar as Obras e Coleções existentes, mediante consultas aos 

Coordenadores de Cursos e docentes interessados; 

V - organizar um Catálogo Anual de referência bibliográfica para os Cursos da Faculdade, 

remetendo-os aos membros do Corpo Docente; 

VI - prestar informações às Diretorias e aos docentes sobre as novas publicações feitas no 

País, juntamente com Catálogos das principais Livrarias sempre que possível e oportuno; 

VII - expedir, no final do período letivo de cada exercício, um formulário impresso aos 

Coordenadores de Cursos, que facilite a indicação de Obras e Publicações necessárias às 

respectivas disciplinas que a Biblioteca ainda não possua, ou que deverão constar dos Planos 

de Ensino; 

VIII - organizar e remeter à Diretoria de Ensino, os Relatórios dos trabalhos da Biblioteca; 
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IX - responsabilizar-se pelo atendimento solícito e digno a todos os usuários da Biblioteca; 

X - elaborar as estatísticas sobre a utilização, retiradas e frequência dos usuários à Biblioteca, 

nos termos solicitados pelo Diretor de Ensino. 

 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO –SAP 

O Atendimento Psicopedagógico é um serviço de atendimento voltado para os alunos da 

FATEBE cujo principal objetivo é atender o discente em caráter preventivo, informativo e de 

orientação, oferecendo a oportunidade de dividir e discutir às diversas áreas que podem 

influenciar no processo de aprendizagem, sejam elas: 

 

I. Problemas de aprendizagem II. Ansiedade na realização de provas 

III. Métodos de estudo IV. Bem-estar físico, espiritual e mental 

V. Desenvolvimento de carreira VI. Relacionamento com professores 

VII. Adaptação ao curso Gestão do tempo 

Adaptação à instituição Relacionamento com colegas 

Autonomia pessoal acadêmica Relacionamento com a família 

Autoconfiança Envolvimento em atividades extracurriculares 

 

Assim, promove e qualifica a intervenção institucional no acolhimento, atendimento e 

identificação de problemas relacionados à assistência de dificuldades e necessidades 

psicossociais, didático-pedagógicas, de saúde e bem-estar. Além disso, age de forma a facilitar 

o acesso de alunos a programas e serviços institucionais de atendimento e promover ações 

educativas destinadas aos alunos, para capacitação e desenvolvimento de competências.  

 

INSTÂNCIA DE DECISÕES 

Das decisões de natureza acadêmica cabem recursos, pela ordem, às seguintes 

instâncias decisórias: Colegiados de Curso, Diretor de Ensino, Diretor Geral e Conselho 

Superior. 

 

9.3 ESTRUTURA FÍSICA DA IES 
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Faculdade Teológica Betânia 
 Quantidade ÀREA (m2) EQUIPAMEN-TOS MOBILIÁRIO 

Salas de Aula 
 

Todas com projeto 
multimídia  

05 

Sala 1: 50m 
Sala 2: 50m 
Sala 3: 50m 
Sala 4: 27m 
Sala 5: 27m 

Sala 1:1 quadro 
brando de vidro, 1 
edital. 
Sala 2: 1 quadro 
brando de vidro. 1 
edital. 
Sala 3:1 quadro 
brando de vidro. 1 
edital. 
Sala 4: 1 quadro 
brando de vidro. 1 
edital. 

Sala 1:  
40 cadeiras 
universitárias,  mesa 
e cadeira para o 
professor, 1 armário 
para guardar 
trabalhos. 
Sala 2: 
40 cadeiras 
universitárias, 01 
mesa e cadeira para 
o professor. 1 
armário para 
trabalhos. 
Sala 3:  
40 cadeiras 
universitárias, 01 
mesa e cadeira para 
o professor, 1 
armário para 
trabalho. 
Sala 4:  
25 cadeiras 
universitárias, 01 
mesa e cadeira para 
o professor, 1 
armário para 
trabalho 
Sala 5; 
25 cadeiras 
universitárias, 01 
mesa e cadeira para 
o professor, 1 
armário para 
trabalho 

Laboratório de 
informática/ sala de 

estudos 
3 27m 

08 Computadores 
com internet 

 

2 Mesas grandes 
para estudo: 
27 cadeiras 
8 gabinetes para os 
computadores 

Auditório 
Laboratório de 

práticas ministeriais 
01 100m 

01, Equipamento de 
som completo, 
8microfones, 01 
projetor de multimídia, 
1 aparelhos de micro 
system instrumentos 
musicais, violão, 
bateria completa, 
baixo, teclado, etc. 

01 quadro branco, 
01 púlpito, 01 mesa 
média, 100 cadeiras. 

Cantina/área de 
convivência 

01 35 m 

01 fogão, 01 
geladeira, 01 
liquidificador, 01 
batedeira, micro-
ondas, 01, utensílios 
de cozinha em geral. 

mesas e  cadeiras, 1 
balcão, 1 armário 
com prateleiras e 
pia. 

Banheiros 13 

4 banheiros de 
3,5m²; 
2 banheiros 
adaptados para 
cadeirantes 2,50m; 
7 banheiros de 2,50 
e 3,00m. 
2 mictórios 

  

Sala de trabalho e 
reunião NDE e CPA   

01 15m 1 computador 

2 mesas médias, 08 
cadeiras, 01 fichário 
para professores, 01 
armário  
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Gabinetes de 
Trabalho coletivo 
para professores 

01 15m 
2 computadores com 
internet, 1 impressora  

1 mesa, 6 cadeiras 
Duas Escrivaninha 

Gabinete de 
trabalho docente 

individual 
02 

Gabinete 1: 7m² 
Gabinete 2: 8m² 

1 computador com 
acesso à internet em 
cada. 

1 estante com livros, 
2 arquivos de aço, 
01 mesa e 2 cadeiras 
em cada. 

Sala de 
Coordenação 

01 12m 
1 computador, 
internet 

1 mesa, 2 cadeiras, 1 
sofá, 1 estante 
média com livros 
variados, 2 estantes 
decorativas, 1 mesa 
para telefone. 

Instalações 
Administrativas 

Financeiro 
01 6 m 1 computador,  

1 mesa, 1 cadeira, 1 
arquivos de aço, 1 
balcão de 
atendimento. 

Sala de Direção de 
Ensino/Atendimento 

Psicopedagógico 
SAP 

01 12m 1Computador, internet 

1 mesa, 1 cadeiras, 1 
fichário de madeira, 
01 sofá, 1 estante 
com livros variados, 
1 estante decorativa. 

Sala da Direção 
Geral  

01 14m 1 computador internet 
1 estante com livros 
variados, 1 balcão, 1 
mesas, 05 cadeiras, 

Biblioteca 01 70m 
2 computadores, 
internet, 1 copiadora 
c/ scanner 

1 balcão de 
atendimento, 15 
estantes de aço de 
livros,  19  estantes 
de madeira, filmes,  
expositor de 
revistas, mesa e 
cadeiras para 
estudo, mural. 

sala de estudos 
em grupo 

01 22m  
6 mesas e 

cadeiras 

recepção e  
secretaria  

01 130m 

1 computadores, 
1 aparelho 

telefônico 
 
 

4 estantes de 
madeira duplas para 
livros, 
2 sofás, um 
bebedouro, mural,  
2 cadeiras, mesa de 
café 
01 balcão grande 
pra o caixa e para 
atendimento ao 
público. 
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10  AUTONOMIA DA IES EM RELAÇÃO À MANTENEDORA 

Para tratar do assunto de relação entre a IES e a Mantenedora, todos os aspectos estão 

intrinsicamente descritos no Regimento Institucional da Instituição conforme extrato abaixo. 

TÍTULO IX 

DAS RELAÇÕES COM A ENTIDADE MANTENEDORA 

Art. 85. A Missão Evangélica Betânia, como entidade Mantenedora, é a responsável, perante 

as autoridades públicas e o público em geral pela Faculdade Teológica Betânia, 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. 

Art. 86. Compete à Entidade Mantenedora prover adequadas condições de funcionamento das 

atividades da Faculdade, colocando-lhe à disposição os bens móveis e imóveis necessários, de 

seu patrimônio ou de terceiros a ela cedidos ou alugados, assegurando-lhe os suficientes 

recursos financeiros para custeio das suas finalidades, nos termos do Plano Orçamentário 

aprovado. 

§ 1º À Entidade Mantenedora reserva-se a administração orçamentária, patrimonial e financeira 

da Faculdade, podendo delegá-la no todo ou em parte, aos membros da Diretoria Geral. 

§ 2º Dependem de aprovação da Entidade Mantenedora as decisões dos Órgãos Colegiados 

ou das Diretorias que importem em aumento de despesas ou custos, previstos ou não, no 

Plano Orçamentário. 

§ 3º A mantida goza de autonomia nos assuntos didático-pedagógicos, para o seu bom 

desempenho. 

§ 4º Os Convênios Interinstitucionais e Contratos de Prestação de Serviços Educacionais 

firmados entre os alunos e a Instituição, serão assinados pelo representante legal da Entidade 

Mantenedora ou por membro da Diretoria Geral da Faculdade, por delegação de competência. 

 

10.1 RELAÇÕES E PARCERIAS COM A COMUNIDADE, INSTITUIÇÕES E EMPRESAS 

 

A Faculdade Teológica Betânia busca e prioriza convênios com empresas, comunidade e 

instituições religiosas para programas de extensão universitária. 

Os estágios curriculares, extracurriculares e livres são desenvolvidos de acordo com os 

projetos pedagógicos de cada curso e podem ser conhecidos, na íntegra, na sede da 

instituição. Para a sua realização serão firmados convênios com várias instituições e 

seguimentos religiosos no desenvolvimento do curso. 
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11  AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

11.1 OBJETIVOS E METAS PARA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

No programa de avaliação institucional os objetivos a serem alcançados deverão estar 

voltados para o desempenho geral da Faculdade Teológica Betânia, visando a alterar e/ou 

consolidar as suas ações. 

A aprendizagem é o objetivo do trabalho educativo da IES e a prioridade está na 

formação do corpo discente. Os professores por estarem diretamente vinculados à 

aprendizagem do corpo discente também compõem esse primeiro elenco. Os demais 

funcionários atuam contribuindo para criar e oferecer as melhores condições para o 

desenvolvimento desse processo. Mas todo esse esforço e o desejo de crescer só se realizam 

com a ação de todos que constituem a comunidade acadêmica da Faculdade Teológica 

Betânia, ou seja, dirigentes, professores, alunos, coordenadores, pessoal técnico- 

administrativo e de apoio, além dos órgãos suplementares e organismos da comunidade. 

Atendendo ao que dispõe a Lei 10.861 de 04 de abril de 2004, que institui o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, a Faculdade Teológica Betânia criou a 

Comissão de Avaliação com representantes da comunidade acadêmica e civil. 

Essa Comissão visa assegurar a exigência do processo nacional de avaliação das 

Instituições de Educação Superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de 

seus estudantes, tendo por finalidade a melhoria da qualidade e da responsabilidade social das 

Instituições, respeitando a diferença e a diversidade. Essa avaliação contempla a missão e o 

plano de desenvolvimento institucional; a estrutura educacional, a política para o ensino, a 

pesquisa, a pós-graduação, a extensão, o estímulo à produção acadêmica, a responsabilidade 

social da IES, a comunicação com a sociedade, políticas de pessoal, as carreiras do corpo 

docente e do corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional 

e suas condições de trabalho, organização e gestão da instituição, infraestrutura física, 

especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação; 

planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da auto-avaliação 

institucional; políticas de atendimento aos estudantes; sustentabilidade financeira, tendo em 

vista o significado social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

A Comissão própria de Avaliação é composta por um docente coordenador, um membro 

do corpo técnico administrativo, um discente e um membro da comunidade externa 

Interpretamos a avaliação como um processo dinâmico, que dá visibilidade às ações 

desenvolvidas e potencializa a qualidade do ensino, pesquisa e extensão. 

A Instituição manterá aberto um processo de comunicação entre os diversos segmentos, 

propiciando uma constante revisão de suas ações com vistas à redefinição de rotas, 

possibilitando, assim, manter-se sempre atualizada e cumprindo seu papel social. Nesse 

sentido, a preocupação máxima deste projeto é fazer com que o processo de avaliação por ele 

desencadeado de forma institucionalizada, sistemática e periódica, amplie a comunicação entre 
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todos os setores, a fim de que se possa estar consciente dos avanços, problemas e 

possibilidades. 

A metodologia e o conjunto de instrumentos que compõem o processo avaliativo resultam 

de um processo inicial de debates internos, estando sujeitos a ajustes, que por ventura se 

façam necessários. A coleta de dados é efetuada com o maior número possível de membros da 

comunidade acadêmica e externa, por meio de entrevistas e de instrumentos contendo 

questões de respostas fechadas, com espaço para expressões dissertativas pessoais. Para 

isso é feito campanhas de conscientização, quanto a importância da participação de todos.  

Também são realizadas reuniões com os grupos abordados e com a coletividade na busca da 

aproximação entre os dados e os sujeitos, o que contará, neste sentido, com a divulgação 

permanente dos resultados por meio de banners, AVA, correspondências via correio eletrônico, 

rede social, página eletrônica da instituição e outros meios que se mostrarem adequados. 

 

11.2 JUSTIFICATIVA 

O propósito do Programa de Avaliação Institucional da Faculdade Teológica Betânia é 

tornar a prática da avaliação institucional uma ação norteadora na tomada de decisões, 

gerando reflexão permanente das ações. Para isso os resultados são também apresentados ao 

diretor geral e Conselho superior para análise e encaminhamentos devidos 

Pretende-se, assim, fortalecer as relações da Instituição com a sociedade civil, 

enfatizando que o propósito da avaliação na IES tem caráter globalizante por envolver 

parcerias a partir dos seus cursos e de todas as outras atividades acadêmicas e culturais. 

A IES visa à continuidade da sua proposta pedagógica, detectando suas dificuldades e êxitos, 

com vistas à tomada de decisões e ao repensar do seu projeto político-pedagógico. 

 

11.3 ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade escolheu a seguinte estratégia para 

desenvolver seu Projeto de Avaliação: 

1. Elaborar um projeto viável para a realidade da Faculdade; 

2. Estabelecer ferramentas adequadas a esta realidade; 

3. Mobilizar e organizar os segmentos acadêmicos e a sociedade para pensar coletivamente, 

construindo uma rede que articule os sujeitos no processo de reflexão/ação para: 

– organizar, quando necessário, subcomissões para participar do processo de avaliação de 

cada dimensão, articulada com este projeto e coordenada pela CPA; 

– produzir conhecimentos sobre a Instituição; 

– definir e assumir compromissos coletivos; 

– definir propostas de ação e caminhos alternativos para o aperfeiçoamento do Plano de 

Desenvolvimento Institucional. 

– Estabelecer estratégias de ação de permitam aprimorar a estrutura organizacional e didático-
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pedagógica, efetivando o papel social da Instituição. 

 

11.4 METODOLOGIA 

A avaliação institucional da Faculdade será efetuada em conformidade com a Lei n° 

10.861, de 14 de abril de 2004, seguindo as orientações do roteiro estabelecido pela Comissão 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior - CONAES. 

Enfocará ações que revelem o perfil da instituição e o significado da sua atuação, 

conforme as dimensões estabelecidas pelo Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior 

- SINAES, que serão fonte de pesquisa exploratória, por meio da coleta de dados quantitativos 

e qualitativos e o subsequente tratamento desses dados. 

A coleta de dados será efetuada no todo ou por amostragem, obtida por meio de 

entrevistas e de instrumentos contendo questões de respostas fechadas, com espaço para 

expressões dissertativas pessoais. Também serão realizadas reuniões com os grupos 

abordados e com a coletividade na busca da aproximação entre os dados e os sujeitos, o que 

contará, neste sentido, com a divulgação permanente de resultados parciais por meio de 

boletins, correspondências via correio eletrônico, página eletrônica da instituição e outros 

meios que se mostrarem adequados. 

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade – CPA coordenará o processo de 

avaliação, considerando os três núcleos: básico e comum; temas optativos; e outro de 

documentação, dados e indicadores. 

O processo de Avaliação Institucional será desenvolvido em três etapas, sendo que a 

primeira terá início no primeiro semestre, e as demais serão desenvolvidas até dezembro.  

 

11.5 ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

1ª. Etapa: Preparação 

– Constituição da CPA; 

– Planejamento e reavaliação do processo; 

– Sensibilização. 

 

2ª. Etapa: Desenvolvimento 

– Ações; 

– Levantamento de dados e informações; 

– Análise das informações; 

– Relatórios parciais. 

3ª. Etapa: Consolidação 

– Relatório final; 

– Divulgação; 

– Balanço crítico. 
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11.6 CONSTITUIÇÃO E REGULAMENTO DA CPA 

A Comissão de Administração Superior, com auxílio do pesquisador institucional e outros 

membros do corpo técnico-administrativo, iniciará os processos de implantação do projeto de 

avaliação com a elaboração das normas que irão reger a constituição da Comissão Própria de 

Avaliação da Faculdade – CPA, descritas a seguir. 

 

Capitulo I 

Dispõe sobre a Constituição da CPA 

Art. 1o A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade – CPA, prevista no art. 11 da Lei nº. 

10.861 de 14 de abril de 2004 e na Portaria do MEC nº. 2.051 de 9 de julho de 2004, rege-se 

pelo presente regimento e pela legislação e normas vigentes para o Sistema Federal de 

Ensino. 

Art. 2o A CPA terá atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos existentes na 

instituição, em consonância com o § 1o do Art. 7o da Portaria/MEC nº. 2.051, de 9 de julho de 

2004. 

Art. 3o A CPA será constituída, conforme estabelece a Lei 10.861/2004, por segmentos da 

comunidade universitária e de representantes da sociedade civil organizada, em proporções 

equivalentes, de maneira que nenhum segmento seja privilegiado. A CPA será então composta 

pelos seguintes membros: 

I – Um Coordenador(a) da CPA, que a preside, designado pelo Diretor Geral 

II – Um representante do corpo docente indicado pelos seus pares. 

III – Um representante do corpo técnico-administrativo indicado pelo Diretor Geral. 

IV – Um representante do corpo discente, eleito entre seus pares. 

V - Um representante da sociedade civil organizada, indicado por associação representativa da 

comunidade e aprovado pelo Conselho Superior. 

Art. 4o Os membros constituintes da CPA terão mandato de 02 (dois) anos prorrogáveis, com 

exceção do representante discente, cujo mandato obedecerá à legislação específica. 

Art. 5o A cada 02 (dois) anos, uma nova comissão será eleita, contendo pelo menos um terço 

dos constituintes da CPA anterior, visando manter das bases dos trabalhos de avaliação 

efetuados. 

Capitulo II 

Dispõe sobre as competências da CPA 

Art. 6o Compete à Comissão Própria de Avaliação – CPA: 

I –  Eleger, entre seus membros, seu secretário; 

II – Organizar, coordenar e participar da produção de informações e demais procedimentos a 

serem usados na avaliação da instituição, incluindo elaboração de grupos de trabalho; 

III - Articular a participação de toda a comunidade interna e externa no processo de avaliação 
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institucional por meio da promoção de seminários, debates e outros procedimentos que se 

fizerem necessários. 

IV - Garantir a integridade na coleta de dados e outras informações, bem como em todas as 

atividades avaliativas. 

V - Promover a ampla divulgação do desenvolvimento dos trabalhos, dos processos e métodos 

utilizados nas etapas de avaliação e dos resultados da avaliação institucional por meio de 

relatórios, informativos e boletins. 

VI – Propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos internos da avaliação 

institucional, de cursos e de desempenho dos estudantes. 

VII – Estabelecer diretrizes e indicadores para organização dos processos internos de 

avaliação, analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações à direção 

superior da Faculdade. 

VIII – Acompanhar permanentemente o Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI, propondo 

alterações ou correções, quando for o caso. 

IX – Acompanhar os processos de avaliação desenvolvidos pelo Ministério da Educação, 

realizando estudos sobre os relatórios avaliativos institucionais e dos cursos ministrados pela 

Faculdade. 

X – Formular propostas para a melhoria da qualidade do ensino desenvolvido pela Faculdade, 

em parceria com os coordenadores de curso, com base nas análises e recomendações 

produzidas nos processos internos de avaliação e nas avaliações realizadas pelo Ministério da 

Educação. 

XI – Articular-se com as comissões próprias de avaliação das demais IES integrantes do 

Sistema Federal de Ensino e com a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES), visando a estabelecer ações e critérios comuns de avaliação, observado o perfil 

institucional da Faculdade.  

XII – Submeter, até o mês de março, à aprovação da Direção Geral, o relatório de atividades 

do ano findo. 

Realizar reuniões ordinárias trimestrais e extraordinárias, convocadas pelo Coordenador da 

CPA.   

XIII - Elaborar o relatório final da avaliação institucional que será apresentado ao INEP. 

Parágrafo único: Cabe à CPA, ainda:  

– Acompanhar a avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação da IES, 

realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

– Realizar estudos sistemáticos sobre o desempenho dos estudantes dos cursos de graduação 

participantes do ENADE, em confronto com o desempenho demonstrado pelos mesmos no 

processo regular de avaliação da aprendizagem.  

Art. 7o Compete ao coordenador/Presidente da CPA: 

I - Convocar e presidir as reuniões. 
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II - Representar a CPA junto aos órgãos competentes que tratem de assuntos ligados à 

avaliação institucional. 

III - Cumprir e fazer cumprir os termos deste Regulamento. 

IV - Desempenhar outras atribuições não especificadas neste Regulamento, inerentes ao 

cargo. 

Art. 8o Compete ao secretário da CPA: 

I – substituir o Presidente em sua ausência; 

II - proporcionar o necessário apoio técnico-administrativo aos trabalhos da CPA; 

III - lavrar atas das reuniões, receber e expedir correspondências, organizar arquivos e 

fichários, e secretariar os trabalhos da comissão; 

VI - cumprir as demais tarefas inerentes à secretaria da CPA. 

Capitulo III 

Dispõe sobre as atividades da CPA 

Art. 9o A CPA manterá reuniões ordinárias semestrais e, extraordinariamente, sempre que 

necessário, por convocação do presidente ou requerimento da maioria de seus membros. 

Art. 10o O presidente da CPA deverá elaborar o calendário das reuniões ordinárias e a pauta 

das mesmas, que será comunicada aos demais membros com um mínimo de 48 horas de 

antecedência e mantida em impresso na secretaria da CPA. 

Art. 11 Todas as reuniões realizadas pela CPA deverão ser registradas em ata, de acordo com 

modelo em anexo (anexo A). 

Art. 12 A CPA funcionará e deliberará, com a presença da maioria de seus membros, 

homologando as decisões pela maioria simples de votos. 

Art. 13 O membro da CPA que faltar a três reuniões consecutivas deverá apresentar uma 

justificativa aos demais membros na reunião subsequente. Poderá ser excluído da comissão o 

membro que não cumpra esse requisito ou tenha sua justificativa não aceita. 

 

Capitulo IV 

Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 14 Os casos omissos e as dúvidas suscitadas nas aplicações do presente Regulamento 

serão resolvidos pela CPA, observada a legislação em vigor e, quando necessário, 

submetendo-os à apreciação do Conselho Superior. 

Art. 15 Este Regulamento entrará em vigor, após aprovação do Conselho Superior da 

Faculdade. 

 

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS COMPONENTES DA CPA 

Para a constituição da CPA, no cumprimento desta etapa formal do projeto de Avaliação 

Institucional, serão eleitos os seus membros, com base nas normas prescritas: 
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REPRESENTANTE DO CORPO DOCENTE: 

Nome: 

Telefone: 

E-mail: 

Fax:  

Membro da CPA: (  ) Sim  (  ) Não 

Coordenador da CPA: (  ) Sim  (  ) Não 

Dirigente: ( ) Sim  ( ) Não 

Sexo: ( ) Masculino   ( ) Feminino 

RG: 

CPF: 

Orgão Expedidor: 

UF: 

Cargo: 

 

REPRESENTANTE DO CORPO DISCENTE: 

Nome: 

Telefone: 

E-mail: 

Fax:  

Membro da CPA: (  ) Sim  (  ) Não 

Coordenador da CPA: (  ) Sim  (  ) Não 

Dirigente: (  ) Sim  (  ) Não 

Sexo: (  ) Masculino   (  ) Feminino 

RG: 

CPF: 

Orgão Expedidor: 

UF: 

Cargo: 

 

REPRESENTANTE DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO: 

Nome: 

Telefone: 

E-mail: 

Fax:  

Membro da CPA: (  ) Sim  (  ) Não 

Coordenador da CPA: (  ) Sim  (  ) Não 

Dirigente: (  ) Sim  (  ) Não 

Sexo: (  ) Masculino   (  ) Feminino 

RG: 

CPF: 

Orgão Expedidor: 

UF: 

Cargo: 

 

REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL: 

Nome: 

Telefone: 

E-mail: 

Fax:  

Membro da CPA: (  ) Sim  (  ) Não 

Coordenador da CPA: (  ) Sim  () Não 

Dirigente: (  ) Sim  () Não 

Sexo: () Masculino   (  ) Feminino 

RG: 

CPF: 

Orgão Expedidor: 

UF: 

Cargo: 

 

PLANEJAMENTO DO PROJETO 

O plano de ação estabelecido para implantação dos processos de avaliação foi 
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estabelecido de acordo com as seguintes etapas: 

1. Estabelecimento das normas para execução da avaliação Institucional; 

2. Elaboração dos mecanismos a serem utilizados na campanha de sensibilização; 

3. Descrição das dimensões institucionais a serem avaliadas e terminação das atividades 

correspondentes a serem executadas; 

4. Identificação das ferramentas de coleta de dados a serem utilizadas nos processos 

avaliativos em cada uma das dimensões descritas. 

 

11.7 REGULAMENTO QUE ESTABELECE AS NORMAS PARA EXECUÇÃO DA 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Capitulo I 

Dispõe sobre aspectos gerais da avaliação 

Art. 1o A avaliação institucional tem por objetivo identificar seu perfil e significado de sua 

atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as 

diferentes dimensões institucionais. 

Art. 2o A avaliação institucional deverá abranger o núcleo básico e comum das dez dimensões 

especificadas na Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, sendo respeitadas as características da 

Instituição por meio da execução do núcleo de temas optativos, de acordo com as orientações 

da CONAES, especificadas a seguir: 

I – A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

II - A responsabilidade social da instituição (especialmente no que se refere à sua contribuição 

ao desenvolvimento social e econômico e à inclusão social); 

III – Políticas para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas 

de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as 

bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 

IV - Comunicação com a sociedade; 

V - As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, 

seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho; 

VI - Organização e gestão da instituição, relação com a mantenedora e a participação dos 

segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios; 

VII - Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação; 

VIII - Políticas de atendimento aos estudantes; 

IX - Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior; 

X - Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da avaliação 

institucional. 
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Art. 3o Os dados obtidos serão apreciados pela CPA e, a seu critério, confirmados por meio de 

visitas “in loco”, de entrevistas, revisão em documentos ou outro procedimento que se fizer 

necessário. 

Art. 4o Os resultados obtidos com o desenvolvimento dos trabalhos de avaliação serão 

apresentados a coordenadores, chefes, diretores, estudantes e representantes da comunidade 

externa por meio de diferentes meios de comunicação, incluindo impressos e eletrônicos. 

Art. 5o A CPA deverá apreciar todas as contribuições orais ou escritas trazidas por pessoas 

das comunidades interna ou externa, independentemente dos dados levantados pelos 

processos formais de avaliação. 

 

Capitulo II 

Dispõe sobre a Avaliação da Estrutura Física e Organizacional 

Art. 6o As avaliações das estruturas física e organizacional da Faculdade deverão obedecer 

aos questionamentos do núcleo básico e comum estabelecidos pelo MEC/CONAES. 

Art. 7o As avaliações das estruturas física e organizacional da Faculdade serão 

complementadas com questões do núcleo de temas optativos que forem adequados ao perfil 

da instituição. 

Art. 8o As avaliações das estruturas física e organizacional da Faculdade serão efetuadas pelo 

corpo docente, pelo corpo discente e pelo corpo técnico-administrativo. 

Art. 9o Deverá ser realizada uma avaliação “in loco” com representantes da comunidade não 

acadêmica para fortalecer os resultados obtidos. 

Art. 10o A CPA utilizará os seguintes mecanismos para avaliar as estruturas física e 

organizacional da Faculdade: 

I – Seminário informativo; 

II - Questionário auto-aplicável para a equipe de docente, discente e técnico-administrativo; 

III – Avaliação “in loco”. 

Capitulo III 

Dispõe sobre a Avaliação do Corpo Docente 

Art. 11 A avaliação da docência, parte do núcleo básico e comum do processo de avaliação 

institucional, será aplicada a todos os professores que se encontrarem ministrando disciplinas 

nos cursos de graduação. 

Art. 12 Será realizada anualmente, somente em turmas com número de alunos ingressantes 

superior a 25% (vinte e cinco por cento) e somente após a conclusão de 75% do semestre 

letivo. 

Art. 13 Os processos de avaliação da docência compreenderão três mecanismos distintos: 

I – Auto-avaliação do corpo docente, procedida pelo corpo discente; 

II – Auto-avaliação do discente; 

III -Auto-avaliação do docente. 
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Capitulo IV 

Dispõe sobre a Avaliação da Missão e do PDI 

Art. 15 A avaliação da Missão e do PDI deverá ser realizada depois de obtidos e analisados os 

resultados de todas as demais dimensões institucionais, as quais fornecerão os subsídios para 

análise crítica e as bases para reformulações que se mostrarem necessárias. 

Art. 16 A avaliação da Missão e do PDI ocorrerá em etapas, por meio do estudo do próprio 

Projeto de Desenvolvimento Institucional e de sua inter-relação com outros documentos oficiais 

da Instituição: PDI; Regimento Institucional; Projetos de Monitoria, Extensão, manuais e 

regulamentos existentes, quanto aos seguintes aspectos: 

I – Coerência entre as propostas dos documentos oficiais da Faculdade e os aspectos 

organizacionais desenvolvidos até o momento da avaliação. 

II – Coerência entre as propostas dos documentos oficiais e as metodologias de ensino-

aprendizagem utilizadas e o desempenho do corpo docente até o momento da avaliação. 

III – Avaliação da eficiência dos mecanismos de divulgação da missão, do PDI e das atividades 

acadêmicas desenvolvidas até o momento da avaliação. 

Capítulo V 

Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 17 Caberá a CPA, com aprovação do Conselho Superior, decidir sobre os casos omissos e 

os recursos interpostos em decorrência da aplicação do presente Regulamento. 

Art. 18 Este Regulamento sendo aprovado pela CPA e pelo Conselho Superior, entra em vigor 

após o registro no órgão competente, ficando revogadas quaisquer disposições em contrário.  

 

11.8 MECANISMOS A SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO 

Os membros da CPA, no desempenho de suas funções, deverão desenvolver o processo 

de sensibilização de toda a comunidade: professores, alunos e corpo técnico-administrativo da 

instituição, bem como a comunidade regional. Este processo prevê a divulgação do Projeto de 

Avaliação por meio de variados meios de comunicação, de maneira a atingir o público-alvo da 

maneira mais ampla possível.  

O processo de divulgação deverá ocorrer dentro e fora da instituição. Neste sentido, a 

CPA organizou as seguintes estratégias de divulgação, informação e conscientização: 

– Artigo publicado em revistas e jornais eclesiásticos locais, contendo explicações mais 

detalhadas do processo; 

– Texto apresentado na página eletrônica da Faculdade, apresentando a CPA – Comissão 

Própria de Avaliação da Faculdade, as bases legais do processo de Avaliação Institucional, um 

resumo da proposta de avaliação da CPA; 

– Convites e e-mailsa serem enviados as entidades de classe, sindicatos, representantes da 

administração pública e privada, especialmente convidados para os eventos da CPA; 

_ Convites e divulgações em redes-sociais. 
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A seguir, serão informadas à população acadêmica e geral, as datas de realização de 

palestras, seminários, conversas, debates, reflexões e reuniões nas quais será apresentado à 

comunidade o plano de desenvolvimento da Faculdade e as etapas realizadas no decorrer do 

processo. Será apresentada, na sequência, a Comissão Própria de Avaliação, suas propostas, 

bem como os métodos e os mecanismos a serem utilizados pela comissão, e o papel de cada 

integrante da comunidade acadêmica e da sociedade geral no processo. 

Os participantes serão convidados a emitir opiniões sobre tópicos que a CPA achar 

pertinentes, e será aberto um espaço para sugestões e críticas. Todas essas ações serão 

contabilizadas e convertidas em dados a serem utilizados no desenvolvimento do processo 

avaliativo. 

 

11.9 AS DIMENSÕES INSTITUCIONAIS E AS AÇÕES AVALIATIVAS 

11.9.1 METAS DAS AÇÕES AVALIATIVAS 

As dimensões a serem avaliadas serão as seguintes metas: 

– Realizar investigações contínuas no âmbito de todas as áreas de funcionamento da IES com 

ênfase no desempenho dos coordenadores, professores e alunos. 

– Avaliar os projetos pedagógicos dos cursos visando à melhoria da qualidade dos mesmos e 

das atividades desenvolvidas nos projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

– Diagnosticar constantemente cada curso, visando à identificação de seus problemas, das 

mudanças necessárias e as inovações exigidas pelo mercado de trabalho. 

– Sensibilizar constantemente os diferentes segmentos: professores, funcionários e alunos, 

para a importância da avaliação como instrumento de melhoria da qualidade e como recurso a 

ser utilizado para prestar contas aos próprios alunos, seus pais e a sociedade em que o curso 

a ser reconhecido está inserido. 

– Diagnosticar permanentemente as atividades curriculares e extracurriculares a fim de verificar 

de que maneira elas atendem as necessidades do mercado de trabalho. 

– Propor mudanças do projeto pedagógico ouvindo os alunos, professores e funcionários 

técnico-administrativos e estimulando-os a participarem ativamente do processo. 

 

11.9.2 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES AVALIATIVAS 

Estão descritas, a seguir, as ações avaliativas propostas pelo projeto da CPA. Os 

mecanismos foram eleitos, de acordo com os pressupostos do núcleo básico e comum e com 

alguns elementos do núcleo optativo, adequados às características e dimensões da Faculdade, 

especificados na Lei 10.861, de 14 de abril de 2004. 

As ações avaliativas deverão ser desenvolvidas de maneira a atender às Diretrizes para 

a avaliação das instituições de educação superior (BRASIL, 2004a) e responder às questões 

relacionadas no “Roteiro de avaliação institucional: orientações gerais” (BRASIL, 2004b). O 

relatório parcial e final serão de acordo com modelo proposto pelo INEP/MEC (BRASIL, 2005). 
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11.9.3 A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E A 

RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

A Instituição, com base nos princípios do respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas 

portadoras de deficiência como parte da diversidade humana, da autonomia individual, da igualdade de 

direitos e condições para o acesso e permanência na escola, da liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; do pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, é sensível a necessidade de rompimento de todas as barreiras físicas, de comunicação e 

ideológicas hoje existentes na vida do portador de necessidades especiais e corrobora o estímulo à 

inserção destes ao convívio sócio acadêmico e de trabalho.  

Esta IES compromete-se a dispor e manter aos seus alunos, quais sejam, portadores de 

deficiência física, auditiva, visual, mental, com transtorno do espectro autista ou de deficiência múltipla, 

estrutura física e apoio pedagógico adequado para o seu melhor desenvolvimento dentro do âmbito de 

sua atuação acadêmica. 

 

AÇÕES AVALIATIVAS 

– Análise dos documentos oficiais da Faculdade: PDI, PPC, Regimento Institucional e 

regulamentos. 

– Análise dos aspectos administrativos e organizacionais e de sua compatibilidade com as 

demais atividades acadêmicas e com a integração social da instituição. 

– Análise dos desafios regionais de fundo econômico, social e cultural e do mundo 

contemporâneo. 

– Levantamento das expectativas de cidadãos, comunidades e sociedade civil organizada em 

termo de comunicação com a Faculdade. 

– Análise de todos os meios estabelecidos de comunicação com a sociedade, referindo as 

formas de viabilização, incluindo canais de comunicação permanente, com associações, 

sindicatos e conselhos e órgãos Municipais. 

– Análise da qualidade dos meios de comunicação estabelecidos com a sociedade. 

– Análise dos projetos educativos, sócio-culturais e empreendedorísticos a serem 

desenvolvidos em parceria com a comunidade. 

 

11.9.4 POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A EXTENSÃO E 

AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUÍDOS OS 

PROCEDIMENTOS PARA ESTÍMULO À PRODUÇÃO ACADÊMICA, AS BOLSAS DE 

PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES. 

 

AÇÕES AVALIATIVAS - ENSINO 

– Análise dos projetos pedagógicos dos cursos e sua compatibilidade com as práticas de 

ensino. 
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– Levantamento dos documentos existentes na instituição sobre essa dimensão. 

– Análise da política institucional para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão, com 

ênfase nas atividades de ensino. 

– Análise dos projetos educativos, sócio-culturais e empreendedorísticos do ponto de vista 

didático-pedagógico. 

– Análise das perspectivas dos alunos com relação ao próprio curso e à instituição. 

– Análise das perspectivas da comunidade regional com relação à instituição e aos cursos de 

graduação. 

 

AÇÕES AVALIATIVAS - PESQUISA 

– Análise da política institucional para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão, com 

ênfase nas atividades de pesquisa. 

– Análise dos projetos educativos, de pesquisa e extensão, sócio-culturais e 

empreendedorísticos do ponto de vista à produção acadêmica. 

– Análise do perfil regional e de suas potencialidades para atividades de pesquisa. 

– Levantamento do potencial institucional e de possíveis entraves relativos à produção 

acadêmica. 

– Analise das perspectivas docentes e discentes com relação ao desenvolvimento de 

atividades de pesquisa. 

 

AÇÕES AVALIATIVAS - EXTENSÃO 

– Análise da política institucional para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão, com 

ênfase nas atividades de extensão. 

– Análise dos projetos educativos, de pesquisa e extensão, sócio-culturais e 

empreendedorísticos do ponto de vista à produção acadêmica. 

– Análise do perfil regional e das possibilidades para implantação de atividades de extensão. 

– Análise das perspectivas docentes e discentes com relação ao desenvolvimento de 

atividades de extensão. 

 

AÇÕES AVALIATIVAS - PÓS-GRADUAÇÃO (LATO SENSU) 

– Análise da política institucional para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão, com 

ênfase nos cursos de capacitação e de especialização a serem implantados. 

– Análise da qualidade acadêmica e estrutural dos cursos de pós-graduação a serem 

oferecidos pela Faculdade. 

– Análise das perspectivas presentes e futuras do corpo docente e discente com relação ao 

desenvolvimento de cursos de pós-graduação a serem implantados na Instituição. 

 

AÇÕES AVALIATIVAS – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
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– Análise da qualidade do atendimento prestado aos alunos e á comunidade em geral. 

– Análise dos meios externos de comunicação quando à eficiência na divulgação da Instituição 

e de suas propostas. 

– Análise dos projetos educativos, de pesquisa e extensão, sócio-culturais e 

empreendedorísticos do ponto de vista da integração social. 

– Análise das perspectivas presentes e futuras da comunidade em relação à instituição. 

 

11.9.5 AS POLÍTICAS DE PESSOAL, AS CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E DO CORPO 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

AÇÕES AVALIATIVAS 

– Levantamento de aspirações e expectativas do corpo docente e técnico-administrativo 

relativo à ascensão na carreira. 

– Análise de programas de aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e de integração 

social.  

– Análise das condições de trabalho dos docentes e do corpo técnico-administrativo. 

 

11.9.6 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO, RELAÇÃO COM A MANTENEDORA 

E A PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA NOS 

PROCESSOS DECISÓRIOS 

AÇÕES AVALIATIVAS 

– Análise dos documentos oficiais quanto à coerência, pertinência e clareza e fidelidade às 

propostas organizacionais e acadêmicas. 

– Avaliação da organização e gestão da instituição em relação a outras instituições particulares 

de mesmo porte. 

– Análise de propostas e sugestões de docentes, discentes e do corpo técnico-administrativo 

para melhoria do funcionamento geral da instituição e/ou de setores específicos. 

 

11.9.7 INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA, 

BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

AÇÕES AVALIATIVAS 

– Levantamento do patrimônio existente caracterizando sua utilidade, sua adequação, estado 

de conservação. 

– Análise de demandas de outros equipamentos e instrumentos segundo a perspectiva dos 

docentes, dos discentes e dos técnico-administrativos. 

– Levantamento das políticas institucionais de manutenção física e manutenção de 

equipamentos.  

– Levantamento das condições físicas, operacionais e de acervo das bibliotecas segundo a 
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perspectiva dos docentes, dos discentes e dos técnico-administrativos. 

 

11.9.8 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 

 AÇÕES AVALIATIVAS 

– Levantamento das aspirações e expectativas dos estudantes em termos de atendimento 

formal/burocrático de expediente e de orientação pedagógica. 

– Avaliação dos programas de incentivo, de apoio ao ensino e pesquisa, de monitoria e de 

extensão a serem implantados. 

 

11.9.9 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL DA 

CONTINUIDADE DOS COMPROMISSOS NA OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

AÇÕES AVALIATIVAS 

– Análise do orçamento e seus limites para funcionamento pleno da instituição. 

– Análise do custo individual do estudante por curso.  

– Definição de custos para ampliação da oferta de vagas. 

– Análise de custos para implantação do projeto de extensão e outros planos de 

desenvolvimento previstos no PDI. 

 

11.9.10 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, ESPECIALMENTE OS PROCESSOS, 

RESULTADOS E EFICÁCIA DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

AÇÕES AVALIATIVAS 

– Análise do orçamento e de seus limites para funcionamento pleno da instituição. 

– Análise de formulários e roteiros para levantamento de dados quantitativos e qualitativos 

universais e amostrais. 

– Análise e tratamento dos resultados quantitativos e qualitativos da avaliação por meio de 

métodos estatísticos.  

– Organização de dados e resultados, avaliação de sugestões de professores, alunos e da 

comunidade para tomada de decisões. 

– Apresentação dos resultados ao MEC e à comunidade acadêmica e externa, prestação de 

contas, apresentação das propostas em busca da qualidade de ensino e da participação da 

Faculdade no desenvolvimento regional. 

 

11.10 IDENTIFICAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE COLETA DE DADOS 

 

De acordo com a metodologia e as ações avaliativas propostas no projeto, foram 

estabelecidosos seguintes modelos avaliativos: 
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a) Avaliação Quantitativa 

1. Entrevistas 

2. Questionários auto-aplicativos 

3. Censo - avaliação prévia – Faculdade (em números) 

4. Avaliação “in loco” 

 

b) AVALIAÇÃO QUALITATIVA 

1. Seminários (roteiro geral – ANEXO E) 

2. Mesas-redondas 

3. Debates 

4. Observação 

5. Descrição 

6. Entrevistas 

 

11.10.1 RELAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS E OUTROS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

1. Avaliações do aluno: 

a) Avaliação diagnóstica inicial (questionário –ANEXO F) 

b) Avaliação de diversas dimensões institucionais (questionário - anexos H): 

I. O professor: atuação didática e postura profissional; 

II. A disciplina: o contexto do curso; 

III. A instituição: infraestrutura; 

IV. O aluno: avaliação. 

 

2. Avaliações do professor: 

a) Relatório anual das atividades em sala de aula (ANEXOG). 

b) Avaliação de diversas dimensões institucionais (questionário - ANEXOH): 

I. O professor: atuação didática e postura profissional (avaliação); 

II. A instituição: infraestrutura; 

III. Coordenação e corpo técnico-administrativo. 

 

3. Corpo técnico-administrativo 

a) Seminários, Treinamentos, Debates com e temas a serem definidos ao longo das atividades 

de avaliação. 

 



MODELO DE AVALIAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS E PREVISÃO DO CUSTO ANUAL PARA 

REALIZAÇÃO DO PROJETO DA CPA 

 

CAMPANHA DE 

SENSIBILIZAÇÃO 

RECURSOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO PLENO 

DO PROJETO 

CUSTOS 

RECURSOS MATERIAIS  

 QUANTIDADE CUSTO*  

Folhetos XXX XXX  

Mala-direta XXX - Via internet 

Convites XXX XXX  

Seminários XXX XXX  

Outros    

ESTIMATIVA DO CUSTO TOTAL ANUAL PARA REALIZAÇÃO DESTA ETAPA                      XXX 

 

* Unidade de reais 
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MODELO DE CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO DA CPA 

AÇÕES 

2013 

Jan. Fev. Mar. Abril Maio Jun. Julho Agost. Set. Out. Nov. Dez. 

Avaliação do perfil dos estudantes da Faculdade   X           

Constituição da CPA  X           

Elaboração do projeto de avaliação  X X          

Elaboração dos instrumentos de avaliação  X X          

Divulgação do SINAES   X X         

Divulgação do projeto de avaliação da Faculdade a 

comunidade 
  X X   

      

Realização de debates, seminários e mesa redonda 
  X X   

      

Aplicação dos instrumentos de coleta de dados     X     X   

Realização da análise dos dados     X     X   

Elaboração dos relatórios parciais     X     X   

Realização de debates com a comunidade      X     X  

Divulgação dos resultados      X     X  

Descrição das decisões tomadas com base nos 

resultados e debates 
     X 

    X  

Elaboração do relatório final      X     X  
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ANEXOS 

PROJETOS DE AUTO AVALIAÇÃO 

 

ANEXO A – ATA DE REUNIÃO MODELO 

 

Roteiro de ATA das reuniões 

 

Identificação do setor a se reunir: 

 

ATA DE REUNIÃO DA CPA 

 

  

Data: ___/___/___ 

  

  

  

Pauta:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Deliberações:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Lista de Presença: (assinatura dos participantes no verso deste rascunho). 
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ANEXO B – DIVULGAÇÃO PÁG. ELETRÔNICA 

 

Texto a ser exibido na página eletrônica da Faculdade, apresentando à CPA – 

Comissão Própria de Avaliação da Faculdade, as bases legais do processo de 

Avaliação Institucional, um resumo da proposta de avaliação da CPA. 

 

A Avaliação Institucional é um instrumento que integra o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES, juntamente com a Avaliação Institucional 

Externa e o Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE). É um processo 

que, além de deslocar a ênfase no desempenho do aluno para a instituição, fornece 

aos dirigentes, subsídios para o desenvolvimento institucional.  

 

Os processos de avaliação que orientam o desenvolvimento institucional não são 

novos no campo da gestão. O desenvolvimento de uma empresa deriva de uma 

dinâmica gerada pelo ritmo das transformações sociais e, numa Instituição de Ensino 

Superior, esta dinâmica é essencial para o desempenho de suas funções sociais. A 

Avaliação Institucional pode desempenhar papel fundamental no monitoramento 

dessas transformações sociais. 

 

O processo de avaliação institucional apresenta mecanismos que desencadeiam a 

participação social na formulação de políticas educacionais, no planejamento, na 

tomadas de decisão e na organização de ações, promovendo um modelo de gestão 

democrática. 

 

O Programa de Avaliação da Faculdade, objetiva à melhoria da qualidade de seus 

serviços, atendendo aos desafios inerentes no SINAES/MEC. Propõe-se ao 

cumprimento dos princípios básicos que devem reger os seguintes processos 

avaliativos: 

a) › O da credibilidade, fundado na competência técnica e na fidedignidade dos dados 

e evidências utilizadas; 

b) › O da legitimidade, decorrente de sua relevância social e instrumental para a 

qualidade da formação oferecida; 

c) › O da transparência dos procedimentos, critérios e resultados, e; 

d) › O da participação, a começar pelo caráter voluntário e aberto que as avaliações 

devem conter.  
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ANEXO C – CARTA-CONVITE 

 

 

CARTA-CONVITE A SEGMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL DE CURITIBA E REGIÃO 

– expedição na forma de mala-direta 

 

Curitiba, __________________ de 2013. 

 

A Faculdade Teológica Betânia convida: 

 

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade – CPA convida todos os membros da 

sociedade civil de Curitiba e região, representantes dos poderes executivo, legislativo 

e judiciário; Igrejas; Superintendência Regional de Ensino, diretores das escolas de 

ensino fundamental e médio; associações comerciais, associações de bairros, 

sindicatos; todos os grupos organizados (inclusive ONGs), dirigentes de empresas 

públicas e privadas; Conselhos Municipais de Educação e de Desenvolvimento Local, 

entre outros, para as solenidades de iniciação dos processos de Avaliação 

Institucional. 

 

Os processos de Avaliação Institucional compõem o Sistema Nacional de Avaliação do 

Ensino Superior – SINAES, desenvolvido pelo Governo Federal, através do MEC. O 

SINAES propõe, às Instituições de ensino superior, uma forma sistemática de 

avaliação que ocorre em etapas distintas e consecutivas. A primeira etapa será a 

definição da forma e processo de avaliação interna. Para tanto, foi criada a CPA 

(Comissão Própria de Avaliação Institucional) que, na Faculdade Teológica Betânia, 

tem como membros: 

  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Os processos de avaliação da Faculdade prevêem a realização de diversos eventos 

nos quais serão apresentados, à comunidade, a Faculdade, sua missão, suas 

propostas de ensino e integração social e seu papel no desenvolvimento local, além 

de apresentar as maneiras como a sociedade pode participar do processo; sendo que 

este se completa com a preparação de um relatório a ser apresentado ao INEP/MEC. 
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A qualidade dos serviços da Faculdade irá contribuir para o desenvolvimento local à 

medida que seus integrantes (educadores, empresários, governos municipais 

regionais, dentre outros) participem do processo e auto-avaliação. Para uma 

Instituição jovem como esta, a avaliação será voltada ao estudo das propostas de 

desenvolvimento a serem implantadas a partir de 2013. Portanto, contar com sua 

participação é muito importante. 

 

Atenciosamente, 

Comissão Própria de Avaliação Institucional da FACULDADE Teológica Betânia. 

 



122 

 

ANEXO D – ALUNO – PERFIL DO INGRESSANTE 

 

Diagnóstico inicial: perfil dos ingressantes 

 

Nome: 

_____________________________________Curso_________________________ 

Data___________ 

 

Assinale, em cada uma das perguntas abaixo, a alternativa que melhor define o seu 

perfil. Preencha os espaços, quando for o caso. 

 

1. Sua faixa etária: 

(1) abaixo de 21 (6) 46 a 50 

(2) 21 a 25 (7) 51 a 55 

(3) 26 a 30 (8) 56 a 60 

(4) 31 a 35 (9) 61 a 65 

(5) 36 a 40 (10) acima de 65 

(6) 41 a 45  

 

2. Sua experiência profissional até o momento: 

(1) menos de 1 ano 

(2) 1 a 2 anos 

(3) 3 a 5 anos 

(4) 6 a 10 anos 

(5) acima de 10 anos 

(6) Nenhuma 

 

3. Ramo de atividade (ou negócio) você já trabalhou/trabalha: 

(1) Clube/ Associação (10) Saúde 

(2) Industrial (11) Educação 

(3) Telecomunicações (12) Varejo 

(4) Transporte, estocagem (13) Atacado 

(5) Prestação de serviços (14) Construção Civil 

(6) Agricultura (15) Órgão Federal/ Estadual 

(7) Financeira (16) Militar 
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(8) Seguros (17) Nunca trabalhou (neste caso ignore a questão 4) 

(9) Imobiliária (18) Outra (especificar) _______________________ 

 

4. Porte da organização onde trabalhou/trabalha: 

a) Número de empregados b) Faturamento (se souber) em milhares de 

reais 

(1) 1-100 

(2) 101-500 

(3) 501-1000 

(4) 1001-5000 

(5) acima de 5 mil 

(1) abaixo de 5 

(2) 5-10 

(3) 11-50 

(4) 51-100 

(5) 101-500 

(6) acima de 500 

 

5. Escolaridade do pai: 6. Escolaridade da mãe: 

(A) não sabe escrever 

(B) saber assinar o nome 

(C) lê e escreve mais ou menos 

(D) cursou até a 4a.série 

(E) cursou até a 8a.série 

(F) cursou até o 2o. grau 

(G) Tem curso superior 

(A) não sabe escrever 

(B) saber assinar o nome 

(C) lê e escreve mais ou menos 

(D) cursou até a 4a.série 

(E) cursou até a 8a.série 

(F) cursou até o 2o. grau 

(G) Tem curso superior 

 

7. Ramo de atividade (ou negócio) em seu pai [P] e sua mãe [M] 

trabalharam/trabalham: 

[P] [M] (1) Industrial [P] [M] (11) Varejo 

[P] [M] (2) Telecomunicações [P] [M] (12) Atacado 

[P] [M] (3) Transporte, 

estocagem 

[P] [M] (13) Construção Civil 

[P] [M] (4) Prestação de serviços [P] [M] (14) Órgão Federal/ Estadual 

[P] [M] (5) Agricultura [P] [M] (15) Militar 

[P] [M] (6) Financeira [P] [M] (16) Clube/ Associação 

[P] [M] (7) Seguros [P] [M] (17) Atividades domésticas (para terceiros) 

[P] [M] (8) Imobiliária [P] [M] (18) Atividades domésticas (em seu lar) 

[P] [M] (9) Saúde [P] [M] (19) Outra (especificar) _______________ 

[P] [M] (10) Educação  
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8. Você frequentou algum curso técnico profissionalizante: (1) Sim (2) Não  

Qual/Quais? 

(1) inglês 

(2) espanhol 

(3) informática 

(4) contabilidade 

(5) preparatório para concurso público 

(6) outro (especifique) ___________________ 

 

9. Maiores dificuldades encontradas nestes cursos: (explique em poucas palavras) 

 

 

 

10. Outros cursos de interesse que frequentou: 

(1) teatro 

(2) música (especifique) 

(3) dança (especifique) 

(4) artes plásticas 

(5) Esporte (especifique) 

(6) Outro (especifique) 

 

11. O que o levou/motivou a inscrever-se no curso da Faculdade? 

 

 

 

 

12. Onde você obteve maior incentivo/apoio para investir no curso de graduação? 

(1) Pais 

(2) Empregador/profissão 

(3) Marido/Mulher 

(4) Amigos 

(5) Filhos 

(6) Si mesmo 

(7) Escola 

(8) Igreja 

(9) Outro 

 

13. Meta ou ambição futura/ sonho: 

( ) Emprego em empresa 

privada 

( ) Emprego em empresa 

publica 

( ) Ter o próprio 

negócio 

( ) atuar no sacerdócio de 

tempo integral 

( )atuar no sacerdócio de 

tempo parcial 

( ) atuar na área de 

ensino  
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( ) atuar em ong (terceiro 

setor) 

( )atuar em instituições 

religiosas 

( ) outro, especificar 

 

 

14. Em qual área? 

(1) Religião (11) Ongs, instituições religiosas 

(2) Indústria (12) Comércio Varejista (especificar) _________ 

(3) Órgão Federal/ Estadual (13) Comércio Atacadista (especificar) ________ 

(4) Transporte, estocagem (14) Telecomunicações (especificar) __________ 

(5) Construção Civil (15) Prestação de serviços (especificar) _______ 

(6) Turismo (16) Esporte/Cultura (especificar) ____________ 

(7) Financeira (17) Promoção de eventos (especificar) _______ 

(8) Seguros (18) Militar 

(9) Imobiliária (19) Clube/ Associação 

(10) Saúde (20) Outra área (especificar) ________________ 

(1) Agricultura (11) Educação 

 

15. Residência em Curitiba: 

(1) nasceu no município 

(2) 10 anos ou mais 

(3) 5 anos ou mais 

(4) menos de cinco anos 

16. O que Curitiba tem de melhor, no aspecto: 

Social:  

Religioso: 

Econômico:  

Outros: Especificar 

17. Maiores problemas do município, no aspecto: 

Social - 

 

Econômico - 

 

18. Qual a vocação econômica do município de Curitiba, na sua opinião: 
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ANEXO E – QUESTIONÁRIO ALUNO 

 

Questionário auto-aplicativo de avaliação pelos alunos do curso, dos docentes e 

estruturas de apoio didático-pedagógico. 

 

Comissão de Própria de Avaliação – CPA 

 

Atenção: Os quesitos de avaliação estão redigidos na forma de afirmativas referentes 

aos comportamentos dos professores, da instituição e do aluno. 

 

5 4 3 2 1 

Sempre/ou 

Concordo 

Plenamente 

Na maioria das 

vezes/ou 

Concordo 

Parcialmente 

Algumas 

vezes/ou Não 

Opino 

Raramente/ou 

Discordo 

Parcialmente 

Nunca/ou 

Discordo 

Totalmente 

 

Curso: Período: Turno: 

 

 

Parte I – Indicadores específicos sobre as Disciplinas, Professor(a)(es) e 

Aluno(a)(s). 

Em relação ao professor/disciplina: 

 

1. Os conteúdos abordados na disciplina são importantes para o curso.  

2. Apresenta, inicialmente, Plano de Curso, detalhando conteúdos, objetivos, 

metodologias, critérios de avaliação e a bibliografia necessária. 

 

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

letivo. 

 

4. Demonstra domínio atualizado da disciplina no tocante aos conteúdos 

tratados na disciplina. 

 

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

lógica. 

 

6. A relação entre teoria e prática, na disciplina, permite desenvolver habilidades 

para a solução de problemas da profissão/sacerdócio. 

 

7. Relaciona adequadamente o conteúdo das disciplinas com aplicações 

práticas e sacerdotais/profissionais. 
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8. É pontual no início e no término do período das aulas e assíduos no decorrer 

do período letivo. 

 

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

10. Relaciona as disciplinas lecionadas com outras do curso, visando à 

interdisciplinaridade necessária na era da globalização. 

 

Em relação as suas atitudes, enquanto aluno:  

11. A minha preparação anterior é adequada para acompanhar as disciplinas.  

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

13. Consulto regularmente livros, periódicos, revistas e dicionários e outros 

meios facilitadores da aprendizagem. 

 

14. Nas disciplinas em geral sou um aluno muito bom e esforçado, em virtude da 

afinidade com elas estabelecidas. 

 

15. Encontro dificuldade na compreensão do conteúdo.  

 

Questionário auto-aplicativo de avaliação da infraestrutura, serviços de apoio e 

atendimento do corpo técnico-administrativo pelos alunos. 

 

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. 

 

24- O ambiente físico para as aulas é apropriado quanto à acústica, 

luminosidade e ventilação. 

 

25- O posto de atendimento do curso (secretaria) responde com eficiência às 

solicitações. 

 

26- O pessoal do posto de atendimento (tesouraria) age com respeito e 

eficiência para com os que o procuram. 

 

Quanto ao uso da biblioteca, você considera que:  

27- A biblioteca dispõe da bibliografia básica recomendada nas disciplinas.  

28- A biblioteca oferece condições satisfatórias de atendimento, estudo e à 

consulta. 

 

29- Os recursos de acesso ao acervo de livros e periódicos atendem as 

exigências. 

 

Quanto ao uso do laboratório de informática, você considera que:  

30- O(s) laboratório(s) é(são) adequado(s) em termos de espaço e 

equipamentos. 

 



129 

31- Os softwares utilizados atendem as exigências das práticas das disciplinas 

específicas. 

 

32- O número de alunos no(s) laboratório(s) é dimensionado às necessidades 

das disciplinas. 

 

Do ponto de vista da proposta didático-pedagógica do curso, você considera 

que: 

 

33- A proposta curricular do curso - via projeto pedagógico - é transparente e 

atende as expectativas. 

 

34- O curso estimula o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão.  

35- As Jornadas ou Semanas Temáticas realizadas pelo curso atendem às suas 

expectativas. 

 

 

Espaço para registro de outras informações que você julgar pertinentes: 
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ANEXO F – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE ENSINO 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE ENSINO 

 

CURSO: DISCIPLINA: 

SEMESTRE: CARGA HORÁRIA TOTAL: CARGA HORÁRIA SEMANAL: 

PROFESSOR: 

FORMAÇÃO ACADÊMICA (NOME DO CURSO) – INSTITUIÇÃO 

Graduação: 

Especialização: 

Mestrado: 

Doutorado: 

Outros cursos relevantes para a atual atividade acadêmica: 

 

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (RELEVANTES PARA A ATUAL ATIVIDADE 

ACADÊMICA) 

Cargo e tempo (em anos) – Empresa 

 

 

 

 

Ementa: 

 

 

Objetivos: 

 

 

Pré-requisitos: 

 

Conteúdo programático – descrever mês a mês, ou aula a aula, os conteúdos 

trabalhados. 
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Habilidades - após a conclusão da disciplina, o aluno deverá estar apto a: 

 

 

Estratégias de ensino – métodos e meios selecionados para que o aluno adquira as 

aptidões descritas no item anterior: 

 

 

MÉTODOS, MEIOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (EXEMPLO) 

TEMA INSTRUMENTO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO3 PESO 

Tema 1 
Seminário em 

grupo (2) 

Domínio do conteúdo. 

Utilização adequada da linguagem. 

Qualidade da apresentação 

5 

Tema 2 
Prova escrita 

individual 

Compreensão dos conceitos e 

temas trabalhados em sala de 

aula. 

10 

Tema 3 

Atividade de 

intervenção 

prática 

Compreensão dos conceitos e 

temas e aplicação prática dos 

mesmos. 

10 

Todo o conteúdo da 

disciplina 

Prova escrita 

individual 

Compreensão dos conceitos e 

temas trabalhados em sala de 

aula. 

10* 

Conteúdos específicos 

da disciplina 

Listas de 

exercícios 

Compreensão dos conceitos e 

temas e aplicação prática dos 

mesmos. 

5 

Tópico selecionado do 

conteúdo da disciplina 

Trabalho de 

pesquisa 

Compreensão dos conceitos e 

temas trabalhados em sala de aula 

e aplicação prática dos mesmos. 

5 

Forma de cálculo da média (critério de arredondamento): 

 

*Substitui a menor nota entra as provas anteriores, pode ser solicitada substitutiva. 
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Atividades complementares: 

(anexar uma relação destas atividades – a lista de exercícios e descrição do 

trabalho/pesquisa e demais atividades oferecidas e indicar relação com conteúdo, 

habilidades e avaliação) 

Trabalhos: 

Listas de exercícios: 

Pesquisas: 

Outros: 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

AULA – DATA CONTEÚDO ATIVIDADES 

Aula 1 – xx/xx/xx Tema 1 

(Ex: Aula expositiva, estudo de caso, 

exercícios, leitura, pesquisa, dinâmica de 

grupo, jogos etc) 

Aula 2 – xx/xx/xx   

Aula 3 – xx/xx/xx   

...   

 

Bibliografia básica: 

 

 

Bibliografia complementar – livros, revistas, jornais e qualquer outro material 

indicado/utilizado como fonte complementar: 

 

 

 

Caro Professor, 

> Os critérios de avaliação devem ter como base as habilidades esperadas/descritas. 

> Lembre-se sempre que a prática gerou a teoria e não o contrário; (descreva apenas 

as atividades complementares que foram realmente desenvolvidas). 

>> Tente ser fiel ao conteúdo trabalhado e como foi trabalhado durante este ano. 

 

__________________________________ 

Assinatura do Professor 

Data: ____/_____/______. 
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ANEXO G – QUESTIONÁRIO DOCENTE 

 

 

Questionário auto-aplicativo de avaliação da infraestrutura, serviços de apoio e 

atendimento do corpo técnico-administrativo. 

 

Questionário de avaliação do professor e de sua disciplina. 

 

Sr(a) Professor(a), 

 

Você provavelmente gostaria de colaborar para a consolidação da qualidade de nossa 

Instituição. Respondendo a este instrumento de investigação você estará apontando 

para questões relevantes deste processo participativo. 

 

Disciplina (s): Turma/Período: 

Professor(a): 

Classifique como: O = ÓTIMO B = Bom R = Regular I = Insuficiente  O B R I 

1 

Os conteúdos trazidos pelos alunos 

necessários para o bom andamento de 

sua disciplina 

    

2 
A relação ética professor/aluno em sala 

de aula 
    

3 
O desempenho dos alunos na 

aprendizagem teórico-prática 
    

4 

A interdisciplinaridade no 

desenvolvimento dos conteúdos de sua 

disciplina 

    

5 
A participação dos alunos em sala de 

aula 
    

6 
O espírito de iniciativa, a criatividade e a 

produtividade da turma 
    

7 
O cumprimento do horário e assiduidade 

da turma como um todo 
    

8 
A análise realizada pela turma, com o 

professor, após as avaliações 
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9 
Alcance dos objetivos enunciados na 

disciplina 
    

10 
O aproveitamento da infraestrutura dos 

laboratórios pelos alunos 
    

 

INSTITUCIONAL 

Classifique como: O = ÓTIMO B = Bom R = Regular I = Insuficiente  O B R I 

11 
A sua produção científica e atividades de extensão e sua vinculação à 

Instituição 
    

12 O acervo bibliográfico da Instituição, referente a sua disciplina     

13 
Os recursos audiovisuais necessários aos procedimentos pedagógicos 

no atendimento as suas aulas 
    

14 
Os recursos em novas tecnologias – informática para o 

desenvolvimento acadêmico de sua disciplina 
    

15 A atuação da coordenação de estágio de seu curso     

16 A atuação da coordenação de seu curso     

17 A participação na gestão acadêmica colegiada em seu curso     

18 A condução das questões acadêmicas institucionais pela Direção     

19 
A discussão e operacionalização das Diretrizes Curriculares 

Nacionais/MEC referentes ao curso 
    

20 O seu envolvimento profissional docente com a Instituição     

 

Prezado(a) Docente 

 

a) JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA CASO VOCÊ ASSINALE O (ÓTIMO) EM ALGUMA 

ALTERNATIVA 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

b) JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA CASO VOCÊ ASSINALE I (INSUFICIENTE) EM 

ALGUMA ALTERNATIVA 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



135 

c) RELACIONE OS ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS NO 

DESENVOLVIMENTO DE SUA DISCIPLINA 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

d) NA SUA OPINIÃO, O QUE PODERIA SER MELHORADO OU IMPLEMENTADO, 

PARA ATINGIR OS OBJETIVOS DA DISCIPLINA E DO CURSO? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

e) OUTRAS OBSERVAÇÕES PERTINENTES 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Apresentamos as Instalações Físicas da Instituição, descritas abaixo: 
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ANEXO H - BIBLIOTECA 

O acervo é composto de livros, periódicos, folhetos, apostilas, mapas, filmes 

didáticos, fitas de vídeo, monografias, teses e vários materiais de referência, 

compatível com as necessidades dos usuários, dando o suporte necessário ao 

cumprimento dos objetivos dos cursos oferecidos pela IES. 

 

DADOS DA BIBLIOTECÁRIA: 

Nome:  Maria Regina Sbalqueiro Honororio. 

CPF: 313.119.469-34 

Registro: CRB/09 – nº 187 

 

10.2 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO, EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DO 

ACERVO 

O acervo bibliográfico será 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, além da aquisição 

sistemática de publicações destinadas a subsidiarem os projetos de pesquisa e 

extensão desenvolvidos pela IES nas diversas áreas do conhecimento humano. 

 

10.3 INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA 

 

A IES utiliza uma plataforma própria para gerenciamento bibliográfico, 

denominada “Biblioteca Online”, com acesso total via Internet. Esta 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 computar ligado à internet, inclusive do 

laboratório de informática, com oito computadores com acesso à internet à disposição 

dos discentes. 

 O sistema de biblioteca online possibilita, dentre outros: 

 Cadastro de livros, periódicos, monografias e outros; 

 Consulta livros, periódicos, monografias e outros; 

 Reserva online, de livros, periódicos, DVDs e outros 

 Relatórios de materiais emprestados, com quem está e quando deverá ser 

devolvido; 
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 Relatórios de materiais atrasados, com quem está e quando deverá ser 

devolvido; 

 Consulta de multas, valor, se pagas ou não; 

 Cadastro usuários; 

 Cadastro DVD; 

 Consulta DVD; 

 Realização de empréstimos; 

 Devoluções; 

 Back-Ups e atualização automática da plataforma. 

 

10.4 REGULAMENTO DA BIBLIOTECA 

 

TÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 

Art. 1º. À Biblioteca, órgão suplementar, nos termos do disposto no 

Regimento da Faculdade Teológica Betânia, compete: 

 

I - Reunir, organizar e difundir a documentação bibliográfica, física e online, e 

audiovisual necessária aos cursos e demais atividades universitárias; 

II - Proporcionar serviços bibliográficos e de informações ao corpo docente, 

discente, técnico e administrativo da Faculdade Teológica Betânia, de forma a permitir 

o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração 

universitária; 

III - Coordenar e supervisionar suas atividades técnicas, visando assegurar a 

padronização dos serviços, atualização do acervo e evitar a duplicação de meios para 

os mesmos fins; 

IV - Manter intercâmbio com instituições nacionais e internacionais. 

 

TÍTULO II 

DO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

Art. 2º. O acervo da Biblioteca inclui livros, periódicos, teses, publicações 

oficiais, mapas, atlas, DVDs, VHS entre outros. 

Art. 3º. Toda aquisição de material bibliográfico é feita através da Biblioteca, 

que deve dispor de dotação orçamentária específica. 
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Art.4º. Não é permitida a existência de coleções isoladas, nem a criação de 

bibliotecas departamentais ou para cursos de pós-graduação. 

 

TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 5º Para o desempenho de suas atribuições a biblioteca dispõe da 

seguinte estrutura operacional:  

I - Chefia da Biblioteca – Bibliotecária responsável, com formação em biblioteconomia   

II auxiliar – técnico para auxiliar nas atividades e atendimento  

 

TÍTULO IV 

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS 

 

CAPÍTULO I 

DA CHEFIA DA BIBLIOTECA 

 

Art.5º. À Chefia da Biblioteca, órgão de coordenação e supervisão executiva, 

compete: 

I - Estabelecer diretrizes e supervisionar os setores; 

II - Coordenar e supervisionar as atividades técnicas da Biblioteca; 

III- Propor recomendações para a política biblioteconômica da Faculdade; 

IV - Manter a Biblioteca articulada com as demais unidades da Instituição; 

V - Propor e fazer cumprir convênios realizados na área e atuação da 

Biblioteca; 

VI - Incentivar e propor medidas que possibilitem o aperfeiçoamento do 

quadro de pessoal, visando à melhoria dos serviços; 

VII - Despachar com a Diretoria; 

VIII - Promover reuniões periódicas com o pessoal sob sua chefia; 

IX - Baixar Instruções de Serviço, visando o bom funcionamento da biblioteca; 

X - Determinar o horário de funcionamento da Biblioteca e do pessoal nela 

lotado, conforme as necessidades de serviço; 

XI - Propor à Diretoria-Geral a contratação de pessoas ou serviços 

necessários ao bom andamento das atividades da biblioteca; 

XII - Autorizar a requisição do material necessário à execução dos serviços da 

Biblioteca, procedendo ao devido encaminhamento pelos canais competentes; 

XIII - Sugerir a criação, quando julgar necessário, de comissões técnicas para 
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o atendimento de assuntos específicos, na sua área de competência; 

XIV - Elaborar e submeter à aprovação da Diretoria-Geral o plano anual de 

atividades e a proposta orçamentária da Biblioteca; 

XV - Apresentar à Diretoria-Geral o relatório anual da Biblioteca; 

XVI - Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento. 

 

Art. 6º. A Chefia da Biblioteca é designada pela Diretoria-Geral, a qual suas 

atividades estão subordinadas. 

 

Parágrafo único - A escolha da Chefia da Biblioteca deve incidir sobre 

profissional com Bacharelado em Biblioteconomia. 

 

Art. 7º. Em suas faltas e/ou impedimentos, compete à Chefia da Biblioteca 

indicar o seu substituto à Diretoria-Geral. 

 

CAPÍTULO II 

DO (A) AUXILIAR DA BIBLIOTECA 

I. Auxiliar a chefia em suas atribuições  

II. Auxiliar  o atendimento ao usuário  

III. Orientar os leitores na procura das informações e o uso das fontes existentes na 

Biblioteca, auxiliando-os em suas necessidades de estudo e pesquisa; 

IV. Realizar pesquisas bibliográficas e, a pedido, listas bibliográficas; 

V. Promover a consulta e o empréstimo do material bibliográfico,  

VI. Fornecer informações solicitadas pessoalmente, por telefone, ou por 

correspondência; 

VII. Auxiliar no cumprimento e zelo das normas relativas à consulta e empréstimo; 

VIII. Fazer cobrança de material bibliográfico em atraso; 

IX. Auxiliar na ordem dos catálogos a serem utilizados pelo público, segundo 

sistema pré-estabelecido; 

X. Manter em ordem as estantes o material bibliográfico, separando-os para 

restauração e encadernação quando necessário; 

XI. Recolocar nos respectivos lugares, após a devolução, todo material consultado e 

emprestado; 

Executar outras tarefas afins. 

 

TÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES 
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Art. 18. Aos servidores compete executar as ordens de seus superiores ou 

quem as suas vezes fizer, de conformidade com o presente Regimento. 

 

TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 19. As normas de funcionamento da Biblioteca são estabelecidas e o 

Regulamento aprovado por ato da Diretoria-Geral. 

Art. 20. Os casos omissos neste Regimento são resolvidos pela Chefia da 

Biblioteca em comum acordo com a Diretoria-Geral. 

 

10.5 REGULAMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º. A Biblioteca da Instituição, órgão suplementar, subordinada à 

Diretoria-Geral, é tecnicamente responsável pelo provimento de informações 

bibliográficas necessárias às atividades de ensino, pesquisa e extensão da 

comunidade interna da Instituição e do público em geral. 

 

Art. 2º. O horário de funcionamento da Biblioteca é das 13:30 às 22:30 horas, 

de segunda a sexta-feira e nos sábados letivos, conforme calendário.  

 

Parágrafo único - Durante as férias letivas, a Biblioteca é aberta de segunda a 

sexta-feira, das 14:00 às 22:00 horas. 

 

Art. 3º. Os usuários devem manter silêncio no recinto da Biblioteca. 

Art. 4º. É proibida a entrada de pessoas na Biblioteca com bolsas, sacolas, 

pastas e similares, assim como, em trajes não-apropriados ao ambiente. 

Art. 5º. É vedada a entrada na Biblioteca com bebidas, alimentos.  

Art. 6º. Ao sair da Biblioteca, o usuário deve ter em mãos o material 

bibliográfico apresentando-o ao servidor responsável pela fiscalização. 

 

CAPÍTULO II 

DOS EMPRÉSTIMOS E CONSULTAS 
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Art. 8º. Para efeito de empréstimo, podem inscrever-se junto à Biblioteca: 

I - Os alunos matriculados regularmente nos cursos da Instituição; 

II - Os docentes e demais servidores. 

 

Parágrafo único – Exige-se, ainda, apresentação de documento de 

identificação pessoal. 

 

Ar. 9. Os usuários da comunidade em geral pedem utilizar o acervo da 

Biblioteca, apenas na área de leitura. 

Art 10. O empréstimo de material bibliográfico deve ser efetuado 

pessoalmente e com o mesmo em mãos. 

 

 Art 11 O usuário é diretamente responsável pelas obras que retirar da 

Biblioteca, não podendo sub emprestá-las. 

 

Art. 12. Aos discentes e servidores é permitido o empréstimo de até 2 (duas) 

obras pelo período de pelo menos 3 (três) dias, de acordo com o tipo de material. 

Art. 13. Aos docentes é facultado o empréstimo de até 3 (três) obras pelo 

período de 6 (seis) dias. 

Art. 14. O empréstimo de periódicos e teses é facultado somente aos 

docentes pelo prazo de 3 (três) dias. 

Art. 15. Obras de referência e mapas, estão disponíveis apenas para consulta 

local, ou uso do docente em sala de aula.  

Art. 16. Os prazos para empréstimos devem ser rigorosamente observados. 

 

CAPÍTULO III 

DO REGIME DISCIPLINAR 

 

Art. 17. O usuário é responsável pelo material bibliográfico emprestado e, no 

caso de perda ou dano, fica obrigado a repor ou indenizar de acordo com o valor atual. 

 

Parágrafo único – Tratando-se de livros comprovadamente esgotados, é 

aceita a reposição de outro título da mesma área e do mesmo porte da obra 

extraviada, de acordo com indicação da bibliotecária responsável.  

 

Art. 18. O aluno surpreendido levando material Bibliográfico irregularmente, é 

suspenso do empréstimo domiciliar por 1 (um) semestre, sendo a falta comunicada à 
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Diretoria-Geral e ao Departamento do curso. 

 

Parágrafo único - Havendo reincidência a falta é notificada à Diretoria-Geral 

para as providências cabíveis. 

 

Art.19. O aluno que não cumprir o prazo de entrega do material previamente 

estabelecido fica sujeito a multa diária após o vencimento. 

 

Art.20. Aplica-se ao usuário, pelo não-cumprimento das disposições destas 

normas, as sanções disciplinares previstas no Regimento. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 20. É obrigatório o atestado da Biblioteca referente à existência ou não, 

de débito com a mesma, para instrução de processos de renovação ou trancamento 

de matrícula, de transferência de alunos; de preparação para colação de grau; de 

demissão ou exoneração de servidores (docentes e técnico-administrativos); de 

autorização para afastamento, para trato de assuntos particulares ou correlatos. 

Art. 21. As dúvidas surgidas na aplicação deste Regulamento e os casos 

omissos são resolvidos pela Chefia da Biblioteca, ou submetidos à Diretoria-Geral da 

Instituição. 
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ANEXO I - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

Apresentamos o Regulamento do Laboratório de Informática da IES: 

 

I. DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

 

Art. 1.  O Laboratório de Informática pode ser utilizados das 9:00 às 22 horas, de 

segunda a sexta-feira. 

 

II. DOS USUÁRIOS 

 

Art. 2. Pode cadastrar-se como usuário do LABORATÓRIO, todo docente ou discente 

dos cursos mantidos pela Faculdade. 

 

Art. 3. Deixando de fazer parte do quadro funcional da Instituição, o professor é 

imediatamente descredenciado como usuário dos Laboratórios, cabendo à Divisão de 

Recursos Humanos proceder à comunicação formal sobre esse desligamento. 

 

Art. 4. Após conclusão do curso, transferência ou trancamento de matrícula, o 

acadêmico é imediatamente descredenciado como usuário do Laboratório, cabendo à 

Secretaria de Controle Acadêmico proceder à comunicação formal sobre o 

afastamento do mesmo. 

 

III. DAS RESERVAS 

 

Art. 5. As reservas de equipamentos devem ser feitas pessoalmente, sempre com a 

recepcionista de plantão, indicando: 

- Horário inicial e final da reserva; nome completo de quem reservou; 

- Curso, turno e ano que estuda ou leciona; software que pretende utilizar. 

 

Art. 6. Somente professores podem reservar mais de um equipamento em um mesmo 

horário. 

 

Art. 7. O atraso de mais de 15 minutos implica no cancelamento automático da 

reserva, gerando disponibilidade imediata do (s) equipamento (s) para outro (s) 

usuário (s). 
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Art. 8. O usuário pode utilizar o Laboratório sem ter feito reserva, desde que tenha 

equipamento disponível no momento. Nesse caso, deve ser informada a hora final da 

utilização, que não pode sobrepor a próxima reserva para o computador a ser 

utilizado. Casos excepcionais são deferidos pelo responsável pelo Laboratório. 

 

Art. 09. O usuário deve liberar o computador no máximo, e impreterivelmente, 

na hora final reservada, salvo em situação prevista acima. 

 

Art. 10. O horário de referência, para efeito de reservas, utilização e liberação 

de equipamento, é o do computador servidor. 

 

Art. 11. Fica a critério do professor liberar para outros usuários, professores ou 

discentes, as máquinas disponíveis na sala, no momento de sua aula prática. Ao 

professor é resguardado o direito de cancelar a liberação de equipamento, a qualquer 

momento, principalmente em situações em que o usuário estiver prejudicando o 

andamento da aula. 

 

Art. 12. Todo usuário, mesmo aquele que estiver assistindo aula prática, deve 

obrigatoriamente, no início da utilização do computador, assinar o livro de controle de 

presença. 

 

Art. 13. Reservas de usuários estão sujeitas à aprovação do responsável pelo 

Laboratório. 

 

IV. DA UTILIZAÇÃO 

 

Art. 14. O Laboratório deve ser utilizado única e tão-somente para atividades 

acadêmicas da Instituição que necessitem da utilização prática do computador e 

estiverem ligadas ao ensino, pesquisa ou extensão. 

 

Art. 17. É vedada a utilização dos computadores para fins não relacionados com 

as atividades acadêmicas. O aluno que incorrer em tal situação pode, a critério do 

responsável pelo Laboratório, ser suspenso temporária ou definitivamente da 

utilização do mesmo. 

 

Art. 18. É dever de todo usuário zelar pelos equipamentos e instalações do 
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Laboratório. 

 

Art. 19. Todos os softwares instalados podem ser utilizados pelo usuário, 

indistintamente, cabendo-lhe solicitar ao técnico de plantão que libere para a sua 

senha do software desejado. 

 

Art. 19. Fica terminantemente proibida a utilização de jogos eletrônicos no 

Laboratório. Em situações especiais, onde o jogo for objeto de estudo, deve haver 

autorização por escrito do responsável pelo Laboratório e de um professor 

responsável pelo acompanhamento dos trabalhos. 

 

Art. 20. A impressão de faixas, cartazes, cartões, capas e similares, somente 

pode ser realizada para apoiar a apresentação de trabalhos na Instituição, devendo 

antes da impressão serem submetidos à avaliação do professor, técnico ou monitor de 

plantão. 

Art. 21. Sendo solicitado pelo professor, técnico ou monitor de plantão, o aluno 

usuário deve, obrigatoriamente, mostrar a atividade que está desenvolvendo. 

 

Art. 22. Cada computador pode ser usado, no máximo, por 02 (dois) alunos ao 

mesmo tempo, salvo em situações de aula em que o número de computadores não 

seja suficiente para a quantidade de alunos. 

 

Art. 23. É terminantemente proibido beber, comer ou mesmo portar alimentos 

no Laboratório de Informática. 

 

Art. 24. É obrigação de todo usuário deixar sua bancada limpa, após utilização do 

equipamento. 

 

Art. 25. Nenhum aluno pode utilizar o equipamento por mais de 08 horas, salvo 

autorização do responsável pelo Laboratório. 

 

V. DA SEGURANÇA 

 

Art. 26. O Laboratório adota procedimento de backup, e não se responsabiliza 

pela integridade dos arquivos gravados no Winchester do servidor, devendo cada 

usuário ser responsável pela cópia de segurança dos seus arquivos. 
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Art. 27. Fica expressamente proibida a instalação de software em qualquer 

equipamento do Laboratório, sem autorização prévia e escrita de seu responsável. 

 

VI. DO SUPRIMENTO 

 

Art. 28. É de responsabilidade do Laboratório de Informática o fornecimento de 

suprimentos (tinta para impressora, papel...) para os professores utilizarem nas aulas 

práticas. 

 

Art. 29. É de responsabilidade do aluno usuário custear a impressão ou 

suprimentos para os seus trabalhos. 

 

VII. DA DISCIPLINA 

 

Art. 30. É de responsabilidade do professor, técnico e monitor de plantão 

manter a disciplina e a ordem no Laboratório de Informática. 

 

Art. 31. Qualquer conduta indevida deve ser comunicada ao responsável pelo 

Laboratório, através de Comunicação Interna, com provas anexadas, e se for o caso, 

indicação de medidas cabíveis. 

 

ATUALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

A modernização dos equipamentos terá como critério: 

 Parecerda área técnica; 

 Indicação dos docentes; 

 Avanços da área tecnológica; 

 Disponibilidade de recursos. 

 Ampliar os laboratórios, atualizando os equipamentos de acordo com a necessidade do curso e 

atendendo as necessidades da Instituição de Ensino. 

 

Para definir a necessidade de infraestrutura do laboratório, a instituição leva em conta 

os critérios de qualidade definidos pelo Ministério da Educação (MEC) para cada área. 

É com a relação à quantidade mínima e máxima de alunos em cada disciplina 

laboratorial que é estabelecida compras de equipamentos e melhoria na infraestrutura. 
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ANEXOS J  - PLANO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E ATENDIMENTO 

PRIORITÁRIO 

Para todos os efeitos deste documento, entendemos como portador de necessidade 

especial a pessoa portadora de deficiência física, auditiva, visual, mental, pessoa com 

transtorno global do desenvolvimento - TGD (inclusive a pessoa com transtorno do 

espectro autista) ou pessoa com deficiência múltipla, nos termos dos dispositivos 

legais previstos nas diretrizes norteadoras.  

DIRETRIZES NORTEADORAS:  

CF/88, Art. 205, 206 e 208;  

NBR 9050/2004, da ABNT;  

Lei N° 10.098/2000;  

Decreto N° 5.296/2004;  

Decreto N° 6.949/2009;  

Decreto N° 7.611/2011;  

Portaria N° 3.284/2003;  

Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012 

A IES, em cumprimento ao disposto no art. 16, inciso VII, alínea "c" do Decreto nº 

5.773/2006 e art. 14, § 1º, inciso VIII do Decreto nº 5626/2005, a IES prevê seu 

PLANO DE ACESSIBILIDADE E ATENDIMENTO PRIORITÁRIO, descrito abaixo: 

 A IES garantirá o direito de acesso ao portador de deficiência auditiva disponibilizando, sempre 

que necessário, um intérprete em LIBRAS e corpo docente e técnico-administrativo com 

capacitação básica em LIBRAS. 

 Oferecerá treinamentos contínuos e palestras com o corpo administrativo e docente, a fim de 

disseminar a cultura de acolhimento às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida. Também será oferecido palestras ao corpo discente, com o objetivo de promover a 

socialização entre esse grupo e o portador de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 Contará com uma estrutura física completamente adequada para o acesso à pessoa com 

mobilidade reduzida, mantendo vaga privativa em seu estacionamento, sanitários apropriados 

(com assentos de uso preferencial, barras de apoio), elevador ligando todos os pisos, com 

sinalização em Braile, indicação digital dos andares, sinal sonoro. Portas acessíveis em todos 

os ambientes, banheiros adaptados, lavabos e bebedouros acessíveis aos usuários de 

cadeiras de roda e superfície tátil instalada em todo o ambiente acadêmico, bem como portas 

de entrada e rampas, permitindo total mobilidade em toda estrutura da IES. 

 Disponibilizará em seus laboratórios computadores com ferramentas específicas para 

atendimento à portadores de necessidades especiais, tais como, DOSVOX, para garantir ao 

deficiente visual o acesso a textos e conteúdos utilizados nos cursos. 

 Disponibilizará a disciplina de libras, como disciplina optativa. 

 Adotar flexibilidade nas metodologias de avaliação sempre que se fizer necessário para o aluno 



148 

com alguma deficiência. 

 Proporcionará aos professores acesso à literatura e informações sobre a especificidade 

linguística do portador de deficiência auditiva e visual. 

 Disponibilizará Atendimento Psicopedagógico, a fim de garantir apoio a pessoas que tenham 

alguma dificuldade cognitiva no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem. 

 As novas tecnologias da informação e comunicação têm permitido inúmeros avanços quanto a 

acessibilidade. Desde já nos comprometemos em disponibilizar, sempre que necessário: 

software de produção de textos e teclado especial em Braile, programas como o Dosvox, 

produzido pela UFRJ, que garante autonomia ao deficiente visual para usar o computador e 

navegar na rede,  sistema de síntese de voz; fotocopiadora que amplie textos; software de 

ampliação de tela; como o NVDA, ampliador de tela, LentePro e equipamento para ampliação 

de textos para atendimento a aluno com visão subnormal; lupas e réguas de leitura ,  

tradutores on line de Libras, ProDeaf, para deficientes auditivos e ainda o software Motrix, 

criado pelo NCE/UFRJ, que permite que pessoas com deficiências motoras graves, em 

especial tetraplegia e distrofia muscular, possam ter acesso ao computador, por meio de 

comandos que são falados num microfone ou ainda o Software HeadDev;  onde a interação 

homem-computador é realizada por meio de uma webcam, USB convencional, que reconhece 

os movimentos e gestos do rosto do usuário;  Utiliza a área do nariz para o movimento do 

mouse ou  também pode fazer uso de um teclado virtual. 

Estas entre outras, são soluções inovadores pesquisas pela IES, para garantir através 

da tecnologia, acessibilidade ás pessoas portadoras de necessidades educacionais 

especiais ou com modalidade reduzida. 

 Contratação de profissional habilitado e qualificado para casos específicos e quando 

necessário de acompanhamento para a deficiência apresentada. 

 Em face ao dinamismo das legislações e normas específicas, realizar, a cada 02 anos, 

revisão técnica do ambiente acadêmico por profissional arquiteto/engenheiro afim de garantir o 

pleno cumprimento aos dispositivos legais pertinentes ao atendimento à portadora de 

necessidades especiais.  
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ANEXO K - DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE 

FINANCEIRA 

Entradas 

 2014 2015 2016 

Receitas Próprias 252.585,08 329.651,29 333.375,45 

Transferências 86.492,85 57.875,87 100.0151,40 

Outras Receitas  64.597.14 70.888,47 88.170,80 

Total Entradas 403.675,07 458.415,63 512.697, 56 

 

Saídas 

 

 

Descrição 2014 2015 2016 

Pessoal  Remuneração de professores ativos 40.158,28 43.744,83 49.712,22 

Pessoal – Remuneração de pessoal técnico/administrativo ativo: 61.058,87 65.027,59 68.514,28 

Pessoal – Benefícios e encargos sociais: 48.987,25 51.448,96 55.329,09 

Outras despesas de custeio: 139.578,87 142.689,26 176.757,61 

Investimentos (despesas de capital): 32.020,58 47.037,76 14.920,77 

Pesquisa e desenvolvimento 4.890,57 13.448,59 8.400,00 

Outras despesas 44.181,84 88.251,01 102.590,68 

Total de despesas: 370.876,26 451.648,00 476.224,65 
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ANEXO L - REGULAMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 

 

CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Art.1º. O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) do Curso de Teologia da Faculdade Teológica Betânia, de 

acordo com a lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, inciso 01 do artigo 6.º, e o disposto 

no parecer CONAES N.º 04, de 17 de junho de 2010 e Resolução N.º 01 de 17 de 

junho de 2010. 

 

Art.2º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo responsável pela 

concepção do Projeto Pedagógico do Curso de Teologia e tem, por finalidade, a 

implantação do mesmo. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art.3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

 

a) Elaborar o Projeto Pedagógico do Curso definindo sua concepção e fundamentos 

de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais; 

b) estabelecer o perfil profissional do egresso do Curso; 

c) atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso,conduzindo os trabalhos de 

reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado de Curso;  

d) supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do Curso; 

e) zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino; 

f) indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

oriundas de necessidades da formação e de exigências do mercado de trabalho; 

h) acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao Colegiado de Curso 

a indicação ou substituição de docentes, quando necessário. 

 

CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
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Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído de cinco docentes vinculados 

ao Curso, sendo: 

 

a) o Coordenador do Curso,seu presidente nato, com mandato enquanto durar sua 

permanência no cargo; 

b) demais integrantes com mandato de dois anos. 

 

Art.5º. A indicação dos representantes docentes será feita pelo Colegiado de Curso 

para um mandato de 02 (dois) anos, com possibilidade de recondução. 

 

CAPÍTULO IV 

DA TITULAÇÃO E FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS DOCENTES DONÚCLEO 

Art. 6º. Os docentes que compõem o NDE possuem titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, atendendo aos requisitos 

legais previstos. 

 

Art. 7º. O percentual de docentes que compõem o NDE com formação acadêmica na 

área do Curso é, de pelo menos, 80%. 

 

CAPÍTULO V 

DO REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES DO NÚCLEO 

 

Art.8º. Os docentes que compõem o NDE são contratados em regime de horário, 

parcial e integral. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO NÚCLEO DOCENTEESTRUTURANTE 

 

Art.9º. Compete ao Presidente do Núcleo: 

 

a) convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 

b) representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 

c) encaminhar as deliberações do Núcleo; 

d) designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida e também um 

dos integrantes como secretário ad hoc para secretariar e lavrar as atas; 

f) coordenar a integração com os demais Colegiados e setores da instituição. 
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CAPÍTULO VII 

DAS REUNIÕES 

 

Art.10. O Núcleo reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa do seu 

Presidente,  uma vez por semestre e extraordinariamente, sempre que convocado pelo 

Presidente ou pela maioria de seus membros titulares. 

 

Art.11. As decisões do Núcleo serão tomadas por maioria simples de votos, com base 

no número de presentes. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo ou órgão superior, de acordo 

com a competência dos mesmos. 

 

Art. 13. O presente Regulamento entra em vigor após aprovação pelo Colegiado do 

Curso. 
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ANEXO M - REGULAMENTO COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. A Comissão Própria de Avaliação, adiante apenas CPA, prevista no art. 11 da 

Lei nº 10.861, de 14 de Novembro de 2004, e criada pela Resolução CONSUN nº 

195/2004, rege-se pelo presente Regulamento e Regimento Institucional da Faculdade 

Teológica Betânia, pelas decisões dos órgãos colegiados superiores desta e pela 

legislação e normas vigentes para o Sistema Federal. 

 

Art. 2º. A CPA integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), sendo composta por integrantes da IES. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 3º. À CPA compete a condução dos processos internos de avaliação da IES e de 

sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP, com as 

seguintes atribuições: 

I - propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos internos da avaliação 

institucional, de cursos e de desempenho dos estudantes; 

II - estabelecer diretrizes e indicadores para organização dos processos internos de 

avaliação, analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações à 

direção superior da IES; 

III - acompanhar permanentemente e avaliar, anualmente, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional, propondo alterações ou correções, quando for o caso; 

IV - acompanhar os processos de avaliação desenvolvidos pelo Ministério da 

Educação, realizando estudos sobre os relatórios avaliativos institucionais e dos 

cursos ministrados pela IES; 

V - formular propostas para a melhoria da qualidade do ensino desenvolvido pela IES, 

com base nas análises e recomendações produzidas nos processos internos de 

avaliação e nas avaliações realizadas pelo Ministério da Educação; 

VI - articular-se com as comissões próprias de avaliação das demais IES integrantes 

do Sistema Federal de Ensino e com a Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (CONAES), visando estabelecer ações e critérios comuns de avaliação, 



154 

observado o perfil institucional da IES; 

VII - fornecer subsídios e propostas de solução das disfunções detectadas; 

 

Parágrafo único. Cabe à CPA, ainda: 

I - acompanhar a avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação 

da Faculdade Teológica Betânia, realizada mediante aplicação do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE); 

II - realizar estudos sistemáticos sobre o desempenho dos estudantes dos cursos de 

graduação participantes do ENADE, em confronto com o desempenho demonstrado 

pelos mesmos no processo regular de avaliação da aprendizagem. 

 

Art. 4º. Para o cumprimento de suas atribuições, a CPA contará com o apoio 

operacional e logístico da equipe técnico administrativa da IES e com os recursos 

orçamentários alocados no orçamento anual. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 5º. A CPA tem a composição prevista no art. 11 da Lei 10.861, de 14 de abril de 

2004 e do §2º, inciso I e II do Art. 7º da Portaria MEC nº 2.051, de 09 de julho de 2004 

e publicada em Diário Oficial da União dia 12 de julho de 2004 que a regulamentou, 

sendo: 

 

Um membro do Corpo Docente da IES 

Um membro do Corpo Discente da IES 

Um membro do Corpo Técnico-Administrativo da IES 

Um membro da Sociedade Civil Organizada (comunidade civil) 

 

§ 1º. Todos os representantes previstos da CPA são escolhidos e designados pelo 

Conselho Superior e nomeados pelo Diretor Geral da IES. 

§ 2º. A presidência da Comissão será exercida pelo representante do Corpo Docente 

da IES, que inclusive se valerá do voto de desempate, em caso de necessidade. 

 

CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO INTERNA 

 

Art. 6°. A CPA deve observar o caráter público de todos os procedimentos, dados e 



155 

resultados dos processos avaliativos, levando em consideração, em suas atividades: 

I. A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

II. A política para o ensino, pós-graduação, extensão e as respectivas formas de 

operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica e 

demais modalidades; 

III. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se 

refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico 

e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural; 

IV. A comunicação com a sociedade; 

V. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições 

de trabalho; 

VI. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 

mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade acadêmica nos 

processos decisórios; 

VII.Infraestrutura física, especialmente a de ensino, biblioteca, recursos de informação 

e comunicação; 

VIII. Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da 

auto-avaliação institucional; 

IX. Políticas de atendimento aos estudantes; 

X. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 7°. A CPA será instalada no prazo máximo de trinta dias, a contar da data de 

aprovação deste Regulamento, cabendo ao Diretor Geral tomar as providências 

necessárias ao cumprimento deste artigo. 

 

Art. 8°. Os relatórios da CPA devem ser submetidos, previamente, à deliberação do 

Conselho superior  

 

Art. 9°. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação. 
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ANEXO N – IMPLANTAÇÃO EAD 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO 

Com o grande avanço tecnológico estimulado e produzido nos últimos 

anos, especificamente nas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC), faz-se necessário uma reconfiguração do ensino com o intuito de 

propiciar uma formação compatível com as necessidades da sociedade 

hodierna, visando a contribuição do exercício pleno da cidadania, bem como 

investigar e explorar possibilidades pedagógicas e ou ministeriais oriunda do 

uso destas tecnologias na educação. 

É com esse alicerce e ímpeto que se busca a ampliação e implantação de 

novos cursos e disciplinas na modalidade à distância. 

A IES disponibilizará treinamentos e capacitações em períodos regulares, 

tanto para o corpo docente, quanto técnico-administrativo com o objetivos de  

mantê-los  atualizados quantos aos métodos e tecnologias para o ensino a 

distância. 

Quanto ao aspecto pedagógico, a FATEBE valorizará o trabalho em 

equipe que contará com professores autores, tutores presenciais, tutores a 

distância, tutores online, além de toda a equipe de apoio, composta por 

profissionais responsáveis pela parte técnica, documental de secretaria, 

aspectos administrativos e equipe de produção e disponibilização do material 

nos ambientes virtuais de aprendizagem, entre outros. 

Não distante desta realidade, no meio eclesiástico e ministerial, 

especificamente, é observado e de conhecimento notório, que existe uma 

grande demanda em locais onde não há oferta de cursos teológicos,  de 

público interessado em realizar sua formação sem ter que se locomover 

diariamente para um local que oferte o curso presencial de Teologia, o que 

reforça o desejo da IES em atender essa demanda. 

  

2. ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

A estrutura de EAD na FATEBE será composta da seguinte forma: 

a – Órgãos de Administração superior: 
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 - Conselho Superior de Ensino a Distância – CONSUP EAD 

 - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão de Ensino a Distância – 

CONSEP EAD 

 - Direção de Ensino a Distância – DG EAD 

 - Comissão Própria de Avaliação de Ensino a Distância – CPA EAD 

b – Órgãos de Administração Básica: 

 - Coordenador de Curso 

 - Núcleo Docente Estruturante de Ensino a Distância – NDE EAD 

 - Tutores 

c – Órgãos Suplementares: 

 - Secretaria Geral de Ensino a Distância  

 - Tesouraria 

 - Serviço de Atendimento Psicopedagógico de Ensino a Distância – SAP 

EaD 

 - Suporte de Tecnologia de Comunicação e Informação de Ensino a 

Distância -  STCI EaD 

 

OBS: As competências encontram-se descritas em seu PPC de forma detalhada. 

 

3. POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

Em vigência no País a educação a distância é concebida como 

“modalidade educacional na qual a mediação didático pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos”. 

 

Neste sentido a FATEBE entende que a EAD preconiza de ditames 

especiais que norteiam o curso, bem como de instruções direcionadas aos 

meios de comunicação por meio da tecnologia e estruturas organizacionais e 

administrativas específicas para tal finalidade. 

Corroborando com isto a FATEBE, traça como política a educação à 

distância: 
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* Implantação de uma estrutura curricular atendendo as diretrizes da 

educação, mas com flexibilidade curricular; 

* Credenciar junto ao MEC para fins de cursos EAD (graduação, pós-

graduação e ou extensão); 

* Promover programas novos de EAD baseados e direcionados buscando 

a necessidade do público-alvo, em consonância com o perfil socioeconômico e 

cultural; 

* Monitorar constantemente as necessidades do público-alvo; 

* Prever suporte de parceiros juntos aos programas em EAD; 

* Selecionar docentes que possam atuar no sistema EAD; 

* Desenvolver programas de treinamento direcionados ao uso de novas 

tecnologias e metodologias no EAD; 

* Utilizar um sistema de tutoria com o intuito de possibilitar o 

desenvolvimento de atividades e ou exercícios em geral; 

* Desenvolver políticas culminante a teoria que viabilizem práticas através 

de estágios; 

* Conscientizar ao aluno buscando sua compreensão no tocante a sua 

qualidade de autonomia, autodidata e autodisciplina; 

* Aprimorar acervo bibliográfico periodicamente. 

 

Este projeto será protocolado (almejando o credenciamento do curso de 

Teologia na modalidade EAD) após o reconhecimento do curso presencial de 

teologia, visando implantar pólos distribuídos no território nacional. 

 

4. PROCESSO DE INTERAÇÃO 

A interação ocorrerá de várias maneiras, possibilitando assim uma melhor 

adaptação  do aluno em todos os aspectos de cunho educacional. 

Meios e métodos de interação: 

a – Tutor presencial no Polo Local – com agendamento junto ao 

responsável local e ou conforme cronograma definido pelo Polo Sede. 

b – Tutor presencial no Polo Sede – conforme cronograma definido pela 

IES 

c – Tutor online – uso de e-mail, ou chat, conforme cronograma definido 

pela IES 
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d – Atendimento via telefone – conforme cronograma definido pela IES 

 

Ressaltando que nos cronogramas deverá haver flexibilidade de dias e 

horários para o atendimento ao aluno. 

 

5. PROCESSOS DE AVALIAÇÕES 

As avaliações ocorrerão nos seguintes níveis: 

a – Institucional  interna e externa– conforme diretrizes da CPA e 

normativas vigentes.  

b – acadêmica – o aluno desenvolve atividades de tal maneira a alcançar 

um resultado mínimo (média 7,0 ou 5,0 para exames). Onde estas atividades 

irão ocorrer em formas de avaliações e ou produções e ou relatórios, 

prevalecendo o sigilo de cada aluno sobre seus resultados e forma de 

execução. 

 

Demais detalhamentos presentes no Projeto pedagógico dos cursos.  

 

 


