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INTRODUÇÃO

Este relatório da Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Teológica Betânia,

conforme previsto do Plano de Desenvolvimento Institucional e instituída pela lei nº 10.861

de 14 de Abril de 2004, visa apresentar a análise dos dados obtidos pela implantação da

oitava ação avaliativa promovida por essa CPA e realizada em 2021, na qual procurou

recolher informações para o melhor desenvolvimento de um plano de ação da instituição

nos anos vindouros, a partir das percepções, observações e considerações da comunidade

interna, tanto docentes como discentes e colaboradores internos, bem como as da

comunidade externa.

Semelhantemente ao período de 2020, em 2021 a pandemia do Coronavírus

seguiu impactando na dinâmica das Instituições e exigiu estratégias para a

manutenção e permanência nos âmbitos institucionais e da comunidade acadêmica.

O trabalho desta comissão foi de suma importância neste processo, pois através da

apropriação dos resultados do ciclo anterior, foi possível planejar e direcionar os

instrumentos para continuar mantendo uma avaliação efetiva e culminar em ações

que beneficiem aos pares.

No primeiro semestre, as aulas permaneceram em modo remoto, atendendo

aos decretos estaduais e municipais. No segundo semestre, seguindo as normativas

federais do MEC, bem como os decretos estadual e municipal, voltamos ao modelo

híbrido. Outrossim, todos os discentes foram motivados a voltar de forma presencial.

Os alunos de alto risco, por conta das comorbidades, permaneceram assistindo às

aulas por meios digitais.

Neste sentido, os questionários online foram muito importantes para o

levantamento de informações. Como a realidade da pandemia persistiu, os

questionários, que haviam sido adaptados no ano anterior, foram mantidos também

para as avaliações de 2021. Ainda assim é importante ressaltar que quando da

adaptação, houve o cuidado para que eles fossem mantidos o mais original possível,

a fim de atender às disposições de análise comparativa ao fim do triênio.

Isto posto, apresenta-se a seguir o relatório referente à avaliação de 2021, ou

seja, o relatório parcial.
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A CPA, em prol de ser partícipe no processo de melhoria contínua da IES, articula

todo o trâmite avaliativo em consonância com os documentos internos tendo como

referencial os projetos de autoavaliação (intrinsecamente fazendo parte de um planejamento

estratégico), com o intuito de verificar sua aplicabilidade e funcionalidade. Dentre os itens

observados, estão:

a) O cumprimento da missão e objetivos institucionais;

b) O acompanhamento das metas institucionais;

c) A eficácia da própria autoavaliação institucional - CPA;

d) Coerência do currículo com os objetivos do curso;

e) Coerência do currículo com o perfil do egresso;

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

g) Coerência do currículo face às diretrizes curriculares nacionais;

h) Adequação da metodologia de ensino à fundamentação teórico-metodológica do

curso;

i) A interdisciplinaridade dos conteúdos;

j) Relevância e atualidade dos conteúdos de acordo com a área de atuação

profissional/ministerial que o curso propõe; e

k) Adequação e atualização das ementas e programas das disciplinas;

l) Atendimento às DCNs.

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO

Nome da IES: Faculdade Teológica Betânia

Sede IES: Avenida Iguaçu, 1700 – Curitiba – PR

Caracterização da IES: Instituição privada sem fins lucrativos

CNPJ: 182082070005-45

Recredenciamento: Portaria nº 579, de 13 de março de 2019, publicada no Diário

Oficial da União nº 50, seção 1, pág. 36, de 14 de março de 2019.

Renovação de reconhecimento do curso de Teologia: Portaria nº 208, de 25 de

junho de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 128, seção 1, pág. 82, de 07 de

julho de 2020.

Mantenedora: Missão Evangélica Betânia – Pessoa Jurídica de Direito Privado –

Sem fins lucrativos – Associação Privada.
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Sede Mantenedora: Ruas das Missões, 186 – Venda Nova – MG CNPJ:

182082070001-11

Diretores e Coordenadores da Fatebe:

Diretor Geral: Prof. Rogério Leoderio de Souza

Diretora de Ensino: Prof.ª. Lidiane Ribeiro da Silva de Souza

Coordenador Acadêmico: Prof. Nilton Mauricio Martins Torquato

Coordenador de Pós-Graduação: Prof. Cícero Manoel Bezerra

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Teológica Betânia foi designada

pela portaria 003 / 2014 datada de 10 de junho de 2014 e assinada pelo Diretor Geral, Prof.

Rogério Leoderio de Souza, com o período de mandato dos integrantes da Comissão de 10

de junho de 2014 a 10 de julho de 2016, sendo eleitas novas comissões periodicamente,

conforme regulam os documentos da instituição.

Sendo assim, no ano de 2022 quando este relatório foi concluído, a composição da

CPA era a seguinte:

a) Coordenador (a) da CPA: Lidiane Ribeiro da Silva de Souza;

b) Representante do corpo docente: Ilda Malena Ribeiro Oliveira Clower;

c) Representante do corpo técnico-administrativo: Grazielle Silva de Carvalho

Abreu;

d) Representante do corpo discente: Bruno Hilgenberg Martins;

e) Representante da sociedade civil: Camila da Silva Tavares.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Faculdade Teológica Betânia, doravante Fatebe, está inserida em um contexto

sociocultural amplo e complexo e quer dar a sua contribuição à comunidade, sobretudo, por

meio da área de ciências humanas e sociais. A formação profissional é um elemento

imprescindível na formação do cidadão enquanto oferece a ele a possibilidade de participar

do mundo do trabalho e a se inserir positivamente na sociedade. Ao mesmo tempo, é

preciso reconhecer que a formação profissional não é tudo. As interações sociais do ser

humano vão muito além da sua relação com o mundo do trabalho e com o mundo dos

negócios. Para constituir uma comunidade capaz de respeitar o outro na sua diversidade e

na sua dignidade, torna-se fundamental uma formação também humanística. É nesse

âmbito que se insere a Fatebe e é a partir dessa ótica que ela pretende dar sua contribuição

à comunidade.

A qualidade de vida de uma população não depende apenas de seu bem-estar

econômico, mas de um saber viver que engloba as quatro relações fundamentais da

pessoa: sua relação com o transcendente, com o outro, consigo mesmo e com o mundo.

Essa reflexão filosófica tem uma contribuição fundamental na formação do ser humano

enquanto leva a uma interpretação mais profunda da pessoa, da sua liberdade e das suas

relações consigo mesma, com os outros, com o mundo e com Deus.

A situação hodierna na qual se encontra a maioria das pessoas, na exaltação do

subjetivismo como critério e medida da verdade, requer, como contraponto, uma sã filosofia,

capaz de ajudar todos a desenvolverem uma consciência reflexiva da relação existente

entre o espírito humano e a verdade. Entender este momento em que o mundo atravessa é

de vital importância para um diálogo com a sociedade no intuito de fomentar a reflexão e a

ação transformadora; é nisto que a Faculdade Teológica Betânia acredita.

Breve histórico da IES

A origem da Fatebe tem como base o Seminário Teológico Betânia de Curitiba, que

por muitos anos trabalhou na formação de líderes que servem a diversas igrejas e missões

nos ministérios pastoral, missionário, evangelístico e educacional por meio da oferta do

Curso Livre em Teologia.
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Oficialmente, a atuação da Missão Evangélica Betânia em Curitiba teve início em

1982, com a vinda do Pr. Angus Plummer e de sua esposa, Carmem. Eles iniciaram o

trabalho por meio da instituição denominada Recanto da Paz, que acolhia e buscava

reintegrar à sociedade jovens mulheres marginalizadas e em situação de risco. Por 22 anos

o Recanto da Paz ofereceu esse atendimento e, com a ajuda de profissionais voluntários,

atendeu em torno de 700 mulheres nesse programa.

Juntamente com esse trabalho teve início o então denominado Seminário e Instituto

Bíblico Betânia de Curitiba – SEMIBC. A primeira turma teve início em 1999, com 42 alunos

e dirigida pelo Pr. João Domingues Malta. O curso começou como um curso livre em

Teologia, que oferecia três níveis de formação, o Básico Livre em Teologia (com 1 ano de

duração), o Médio Livre em Teologia (com 3 anos de duração) e o Bacharelado Livre em

Teologia (com 4 anos de duração), com o intuito de formar pastores e missionários para as

diversas denominações (igrejas). Além dos cursos de Teologia, o seminário oferecia ainda o

curso de missões, destinado a fomentar o tema missões entre os cristãos.

No ano de 2002 houve a formatura da primeira turma de Bacharelado Livre em

Teologia. Em 2004 a mantenedora resolveu fechar o Recanto da Paz, em função da baixa

procura de interessadas, que nos últimos anos vinha progressivamente diminuindo. Em

2005 dois novos cursos livres com duração de um ano começaram a ser ofertados, a Escola

de Pregadores e a Escola de Aconselhamento Cristão, destinados a treinar cristãos na arte

da homilética e do aconselhamento.

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

MEC, em 2009 foi aprovado pelo conselho administrativo da mantenedora a proposta de

iniciar o processo de credenciamento da instituição junto ao Ministério de Educação e

Cultura. Isso permitiria que a instituição passasse a operar como instituição de ensino

superior e não mais como curso livre em Teologia.

A Faculdade Teológica Betânia – Fatebe - teve seu credenciamento por meio da

Portaria nº 391, de 06 de maio de 2014, publicada no Diário Oficial da União em 07 de maio

de 2014, e recebeu a autorização para o curso de Bacharelado em Teologia pela Portaria nº

306, de 20 de maio de 2014, publicada no Diário Oficial da União em 21 de maio de 2014.

Isto posto, houve o primeiro processo seletivo (vestibular), o qual foi realizado em três datas

(11 de junho, 15 e 23 de julho de 2014), oficializando, assim, a primeira turma para o curso

de Bacharelado em Teologia, iniciada em 28 de julho de 2014. Simultaneamente a esse

processo seletivo, foi realizada a seleção de alunos para o curso de Pós-Graduação Lato
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sensu em Aconselhamento e Gestão de Pessoas, com início em 09 de agosto de 2014 e

conclusão 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 Famílias” e em “Aconselhamento

Cristão”, além de curso para formação e capacitação de pregadores leigos (Escola de

Pregadores). Outra novidade iniciada em 2015 foi a disponibilização para a sociedade em

geral do curso básico de Inglês.

No ano de 2016 a IES continuou oferecendo os cursos de Bacharelado em Teologia

e também abriu nova turma para o curso de Pós-Graduação lato sensu em Aconselhamento

e Gestão de Pessoas, bem como cursos de curta duração.

Em 2017 houve continuidade para o curso de Bacharelado em Teologia bem como

de Pós-Graduação, vindo a fazer parte do processo de continuidade de formação os cursos

de curta duração (cursos de extensão). No final do ano foi realizado um novo planejamento

para a ampliação de cursos de extensão para os próximos anos, como a inclusão do curso

de Inglês para crianças, curso de Capelania e Finanças, além dos já existentes.

Em 2018 houve continuidade dos cursos existentes e a concretização de novos

cursos como, Inglês para crianças e de Capelania, sendo este último realizado com três

turmas, o curso de Sexualidade Humana e a Escola de Música.

Já em 2019, foram ofertados novos cursos de extensão, a saber, Comunicação que

Transforma, Aconselhamento em Sexualidade e Liderança de Jovens e Adolescentes, além

de dar continuidade aos demais cursos da instituição.

No ano de 2020 houve oferta dos cursos de extensão em Capelania e Comunicação

que Transforma, além dos cursos de Bacharelado em Teologia na graduação e o curso de

Aconselhamento e Gestão de Pessoas na modalidade de pós-graduação lato sensu, os

quais também abriram oferta de disciplinas isoladas.

Em 2021, em meio a um momento pandêmico, a instituição precisou se reinventar

para poder continuar a cumprir sua missão institucional. Desta forma buscou-se adaptar

vários cursos para a modalidade híbrida e, em alguns casos, totalmente online. Os cursos

oferecidos foram de Capelania (turmas no primeiro e no segundo semestre), Comunicação

que transforma e Inglês. Foram abertas ofertas de disciplinas isoladas da pós-graduação:

Inteligência Emocional e Relacional, Modelos e Técnicas de Aconselhamento. Foi oferecido

o curso de Liderança de Jovens e Adultos visando instrumentalizar líderes eclesiásticos
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desta faixa etária. Na área de missões tivemos o curso Missões ontem, hoje e até que ele

venha.

A IES contava em 2014 com 9 professores e 139 alunos, sendo 40 da graduação,

23 da pós-graduação e 76 nos cursos de extensão.

Em 2015 a IES contava com 10 professores e 237 alunos, sendo 51 na graduação,

62 da pós-graduação e 124 nos cursos de extensão.

Em 2016 a IES passou a contar com 13 professores e durante o ano a faculdade

esteve com 172 alunos sendo 53 na graduação, 57 na pós-graduação e 62 nos cursos de

extensão.

Em 2017 a IES passou a contar com 15 professores e durante o ano a faculdade

esteve com 263 alunos sendo 64 na graduação, 26 na pós-graduação e 173 nos cursos de

extensão.

Em 2018 a IES contou com 13 professores durante o ano letivo para o curso de

Bacharelado em Teologia e somou 249 alunos, sendo 52 na graduação, 24 na

pós-graduação e 173 nos cursos de extensão.

Para 2019 a IES teve em seu rol 15 professores durante o ano letivo para o curso

de Bacharelado em Teologia e somou 253 alunos, sendo 66 na graduação, 19 na

pós-graduação e 168 nos cursos de extensão.

Em 2020 teve 15 professores para o curso de Teologia e somou 214 alunos, sendo

64 na graduação, 21 na pós-graduação e 129 nos cursos de extensão.

Em 2021, a IES teve em seu rol 13 professores atendendo às demandas

acadêmicas. O curso de Bacharelado em Teologia somou 44 discentes e o de

Pós-graduação 22. 185 alunos estiveram presentes nos cursos de extensão. Abaixo é

possível ver a alocação de alunos de forma discriminada:

Quantidade de alunos por curso e turma em 2021

Bacharelado

1º Ano 15

2º Ano 6

3º Ano 13

4º Ano 10

Total 44
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Pós-graduação

Aconselhamento e gestão de pessoas 22

Total 22

Extensão

Aconselhamento Cristão 3

Capelania (abril) 26

Capelania (outubro) 22

Extensão - Inteligência emocional e relacional 5

Comunicação que transforma 28

Inglês 11

Revitalização e crescimento de Igrejas 17

Missões ontem, hoje e sempre 25

Extensão em Teologia 4

Extensão - Modelos e técnicas de Aconselhamento 4

Liderança de jovens e adolescentes 40

Total 185

Conceitos obtidos pela IES nas avaliações externas institucionais e de curso

No ano de 2013, data da primeira avaliação externa do INEP a Fatebe obteve o

conceito institucional (CI) 3 de credenciamento (Portaria nº 391 de 06/05/2014, DOU nº 85,

seção 1, pág. 29 de 07/05/2014) e o conceito de curso presencial em teologia (CC) 4 na

autorização de curso (Portaria nº 306 de 20/05/2014, DOU nº 95, seção 1, pág. 19 de

21/05/2014).

Já no ano de 2017 na avaliação do Curso de Graduação presencial em Teologia

(Reconhecimento do curso) a nota foi mantida (CC) 4, embora tenha melhorado em quase

todos os índices (Portaria nº 744, de 14/07/2017, DOU nº 135, seção 1, pág. 18 de

17/07/2017) , e em 2018 o conceito obtido no recredenciamento subiu para nota 4 (CI)

(Portaria nº 579, de 13/03/2019, DOU nº 50, seção 1, pág. 36, de 14/03/2019).

Em 2020 foi publicada a portaria de renovação de reconhecimento automático do
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curso. (Portaria nº 208, de 25/06/2020, DOU nº 128, seção 1, pág. 82, de 07/07/2020).

Tabela 1: Conceitos obtidos pela Fatebe nas avaliações externas

Ano ENADE Conceito do Curso da Graduação Conceito Institucional
2013 Autorização - 4 Credenciamento - 3
2017 Reconhecimento - 4 -
2018 - Recredenciamento - 4
2018 Conceito   4 - -

2. METODOLOGIA

Projetos e processos de autoavaliação

O processo de autoavaliação institucional realizado pela Fatebe fundamenta-se nas

disposições da Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, a qual instituiu o Sistema Nacional de

Avaliação da Educação Superior – SINAES.

A CPA utiliza-se de questionários, aplicados eletronicamente, dirigidos aos diversos

segmentos integrantes da instituição: corpo discente, docente, coordenação, funcionários e

comunidade externa. Tais questionários foram aplicados no mês de Outubro, no segundo

semestre de 2021.

Em um primeiro momento, houve uma campanha de sensibilização de toda a

comunidade acadêmica sobre a relevância e o papel de cada um na CPA, por meio da

utilização de aplicativo de mensagens, reunião presencial e remota, e chat “tire suas

dúvidas sobre a CPA.”

Posteriormente, os questionários foram aplicados, eletronicamente, aos alunos do

curso de Bacharelado em Teologia e da Pós-Graduação. O corpo docente também

participou da avaliação da instituição, respondendo a questionários próprios, bem como o

corpo técnico, tendo a oportunidade de dar suas impressões e sugestões com relação à

IES. Representantes da comunidade externa também participaram do processo de

avaliação institucional através de questionários encaminhados via aplicativo de mensagens.

Para composição deste relatório, concomitantemente aos formulários eletrônicos,

esta CPA utiliza-se de outros aportes metodológicos, a saber:

a) Alunos: através de conversas com a coordenação do representante de turma;

atendimento da coordenação e do SAP; avaliação da atuação didática e postura profissional

do docente, via instrumento eletrônico preenchido pelos alunos semestralmente; avaliação

dos conteúdos curriculares, semestralmente, mediante instrumento eletrônico; ouvidoria;
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entre outros;

b) Docentes: através de conversas com a coordenação e direção de ensino;

avaliação da atuação e postura profissional da coordenação e demais técnicos, via

instrumento eletrônico anual; reuniões docentes de feedback e análise das avaliações dos

alunos; ouvidoria, entre outras;

c) Corpo técnico-administrativo: através de reunião e roda de conversas e

conversas informais;

d) Comunidade externa: através de formulário eletrônico disponibilizado em eventos

presenciais e online; solicitação de feedbacks dos participantes em eventos promovidos com

esta finalidade e possibilidade de feedback via ouvidoria.

Todas as informações coletadas nestes aportes são confrontadas nas reuniões da

CPA na busca da aproximação entre os dados e os sujeitos.

Por fim, os resultados de todos os questionários do formulário eletrônico foram

devidamente tabulados e seus resultados foram apresentados e discutidos internamente

entre os componentes da atual CPA, junto às informações e contribuições de toda a

comunidade quanto às potencialidades e às fragilidades da instituição.

Todas as informações foram confrontadas com os documentos oficiais da

instituição, gerando as diversas conclusões deste relatório, o que contará, neste sentido,

com a divulgação permanente de resultados parciais e integrais.

Para todos os níveis as questões foram distribuídas dentro de seus eixos e

dimensões com alternativas objetivas, onde o participante poderia fazer a escolha de uma

única resposta e para cada dimensão havia também espaço para comentários, sugestões e

ou observações, gerando uma pesquisa tanto quantitativa, quanto qualitativa.

Em termos de participações dos resultados das pesquisas, ficou assim distribuído:

a) Graduação: 88% (39);

b) Pós-graduação: 50% (11);

c)   Docentes: 92% (12);

d) Corpo-técnico administrativo: 87% (7);

e) Comunidade externa: 36 participantes (o que será considerado como 100% para

fins de análise);

f) Cursos de extensão: estes avaliaram os conteúdos das disciplinas, porém as

percepções da IES foram coletadas junto aos alunos; ressalta-se também que alguns

cursos encerraram no primeiro semestre e outros antes mesmo da coleta das informações.
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Os resultados estarão dispostos integralmente no corpo deste relatório em forma

gráfica com seus respectivos percentuais e em tabela com seus respectivos quantitativos,

de acordo com as perguntas que foram apresentadas durante o processo de avaliação.

3. DESENVOLVIMENTO

Neste tópico serão explicitados os dados e informações dos questionários, que,

defrontados aos demais instrumentos e metodologias de avaliação e documentos

institucionais (PPC, PDI, etc.), seguem com os resultados, as análises e as observações dos

membros da CPA.

As subdivisões deste item seguem apresentados de acordo com os Eixos e

Dimensões propostos pelo MEC.

EIXO 1: Planejamento e Avaliação Institucional

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação

A Fatebe realiza reuniões com os colegiados regularmente e mantém um diálogo

aberto visando, desse modo, monitorar sistematicamente eventuais problemas e

dificuldades na condução das questões de gestão e das disciplinas ofertadas. A IES sempre

abre espaço a CPA para conscientizar a todos da importância deste momento avaliativo,

prova disto está no alto índice de participação em todas as esferas.

Em relação às avaliações externas,

também há um trabalho de conscientização sobre

a sua importância e contribuição para a IES, o

qual tem apontado para bons índices de

participação e engajamento de toda a

comunidade acadêmica.

Uma ratificação disto foi o resultado do

primeiro ENADE realizado pelos discentes da

IES, o qual apresentou um resultado

grandemente satisfatório. A nota obtida foi a

maior entre todas as instituições protestantes de
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ensino teológico de toda a região sul do Brasil e a segunda melhor nota do país no

seguimento.

Tendo isso em vista, passaremos para as avaliações da comunidade acadêmica

correspondentes à dimensão planejamento e avaliação.

a – CORPO DOCENTE

Para efetivar a avaliação por parte dos professores, foi solicitado formalmente que

os mesmos respondessem ao questionário avaliativo da CPA. A adesão foi excelente,

atingindo a participação de 100% dos docentes que lecionavam no momento (12

professores). O resultado relacionado ao planejamento e avaliação foi o seguinte:

Docentes:
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Docentes:

docentes: Internas e externas 9; Apenas internas 2; Apenas externas 1

Docentes:

docentes: Sim 11; Parcialmente 1

Docentes:
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Os resultados do processo de planejamento e avaliação por parte do corpo

docente revelam uma excelente compreensão desta dimensão, haja vista que a maior parte

das questões apontaram um resultado 100% positivo.

Entretanto, entre os doze docentes, apenas três não se sentiram partícipes das

divulgações dos resultados das avaliações externas, sendo uma resposta para as internas e

duas respostas para as externas. Outra questão a ser pontuada é que somente um dos

docentes respondeu que os resultados são parcialmente apropriados na instituição, o que

evidencia que a apropriação é notável.

Isto aponta para o efetivo trabalho da CPA, que é amplamente divulgado e informa

a toda a comunidade sobre as avaliações e resultados, bem como sobre a relevância e

adequação às suas necessidades, a saber, em reuniões de colegiados, reuniões com o

corpo discente e por seus meios de comunicação. Também reitera que todos os docentes

são informados sobre as avaliações externas e convocados para a sua participação.

b - CORPO DISCENTE

Com o objetivo de promover a divulgação e apropriação dos resultados da CPA pelos

diversos segmentos, várias metodologias são adotadas. São realizadas reuniões e eventos

com os grupos abordados na busca da aproximação entre os dados e os sujeitos, viabilizando

assim a divulgação permanente dos resultados por diversos meios, como:

a) Exposição de Banners em lugares estratégicos;

b) Por meio do AVA;

c) Correspondências via correio eletrônico;

d) Redes sociais;

e) Whatsapp;

f) Página eletrônica da instituição;

g) Em reuniões e eventos com a comunidade interna e externa.

Os resultados foram apresentados diretamente a todos os membros da comunidade

interna (docentes, discentes e técnicos) em reunião presencial e de forma remota, por meio

das tecnologias de comunicação. Foi formulado um resumo com os principais dados e

informações da CPA. É importante lembrar que antes, foi realizada uma campanha de

sensibilização sobre a importância da participação dos alunos em todo o processo de
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avaliação. Assim, em outro momento, a CPA reuniu seus alunos e disponibilizou o formulário

de avaliação aos alunos no auditório. A percepção dos alunos sobre planejamento e avaliação

foi positiva, conforme segue:

Graduação:

Pós-graduação:

Graduação:

Graduação: sim 38; não 1 (2,6%)
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Pós-graduação:

Graduação:

Graduação: sim 34; apenas internas 4 (10,3%); não tenho acesso 1 (2,6%)

Pós-graduação:

pós-graduação: sim 4; apenas internas 3; não tenho acesso 1; não tenho opinião 3.



19

Graduação:

Pós-graduação:

Pós-graduação: sim 9; não 1; não tenho opinião 1.

Graduação:

Graduação: sim 35; não tenho opinião 4.
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Pós-graduação:

Pós-graduação: sim 9; não tenho opinião 2

Dos 39 alunos da graduação que responderam sobre esta dimensão, a grande

maioria demonstrou ter conhecimento e acompanhar o processo de planejamento e

avaliação, atingindo índices maiores que 80%, ou seja, um mínimo de 31 alunos

respondendo positivamente sobre análise, apropriação, divulgação e resultados, e índices

maiores que 95%, ou seja, pelo menos 38 alunos respondendo positivamente sobre sua

relevância (se o processo de avaliação atende às necessidades da IES e se ele é

importante).

Sobre a participação da divulgação dos resultados das avaliações internas e

externas, apenas cinco alunos não percebem a divulgação do resultado internos e externos

(4 internos e 1 externo). Todos os alunos compreenderam que o resultado da CPA está

disponível e de fácil acesso. Em relação à percepção das melhorias resultantes do processo

de avaliação, 10,3% (4 discentes) assinalaram que não tinham opinião.

Entre os alunos da pós-graduação, somente 36,4% (4 alunos) compreendem que

participam da divulgação dos resultados internos e externos. Três alunos (27,3%) afirmam

só participar da divulgação interna, um discente (9,1%) afirma não ter acesso e três alunos

(27,3%) não possuem opinião. A maioria dos alunos (81,8% - 9 discentes) percebem que

existe uma análise dos resultados disponível para os alunos. Um dos discentes (9,1%)

afirma que não, assim como um aluno (9,1%) afirma não ter opinião.

81,8% dos discentes de pós-graduação (9 alunos) percebem melhorias

resultantes das avaliações, enquanto 18,2% (2 discentes) não possuem opinião. As outras

questões receberam 100% de votação positiva.
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c - COMUNIDADE EXTERNA

A comunidade externa participou da avaliação através de formulários on-line que

foram encaminhados via aplicativo de mensagens e por e-mail. Recebemos o retorno de 36

avaliações. O resultado relacionado à percepção e apreciação da comunidade foi positivo,

conforme será demonstrado na dimensão 4, que aborda sobre a comunicação com a

sociedade.

A IES disponibiliza para a CPA um espaço em seu site destinado à divulgação dos

relatórios oriundos das avaliações institucionais, sendo este de caráter público e sem

restrição de acesso.

A divulgação também é realizada com a comunidade externa em eventos de extensão

onde são apresentados os resultados e as propostas da CPA.

Para uma maior visibilidade, como de praxe, são confeccionados banners, os quais

sempre ficam de fácil visibilidade a toda a comunidade.
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d – CORPO TÉCNICO

O corpo técnico também participou do processo avaliativo via digital e as

percepções dos sete membros participantes foram muito positivas, conforme segue:

Corpo Técnico:

Corpo Técnico:

sim 6; não tenho opinião 1.
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Corpo Técnico:

Corpo Técnico:

sim 6, não tenho opinião 1.

É preciso pontuar apenas duas questões sobre esta avaliação. Um integrante do corpo

técnico (14,3%) não tem opinião sobre a divulgação de resultados. Também observa-se um

integrante do corpo técnico (14,3%) sem opinião sobre melhorias resultantes da autoavaliação,

o que reforça para o bom andamento desta dimensão.

EIXO 2: Desenvolvimento Institucional

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional

A Fatebe mantém como identidade de missão “desenvolver ensino de qualidade,



24

gerar e transmitir conhecimentos e interagir com a comunidade através de ações religiosas,

educacionais e sociais visando à formação integral do ser humano e uma sociedade mais

solidária”. Esta missão é o norteador da IES e do próprio Plano de Desenvolvimento

Institucional (PDI). A definição dos objetivos da IES no PDI e no Plano Pedagógico do Curso

(PPC) são compatíveis com a estrutura curricular e com as atividades previstas. O PPC

prevê a implantação de políticas institucionais coerentes com o que estabelece o PDI, com

destaque para os projetos e atividades de extensão, que envolvem os alunos da instituição.

Esta ação vem sendo desenvolvida por meio dos cursos de extensão oferecidos

rotineiramente, e pela política de ações que envolvem os discentes e docentes em

atividades extracurriculares e sociais.

O perfil do profissional a ser formado acentua a formação do caráter, a postura ética

e a capacidade de diálogo, respondendo às necessidades da sociedade, conforme

percebidas pela instituição. Assim, o curso continua atraindo pessoas adultas, já diplomadas

em outras áreas do conhecimento ou em busca de sua primeira formação acadêmica de

nível superior e empenhadas em atividades religiosas nas comunidades em que atuam,

pois, a metodologia apresenta-se adequada, privilegiando a reflexão sobre a própria prática.

As metas indicadas no PDI para a IES no ano de 2021 estão abaixo elencadas,

com a avaliação da CPA em seguida em negrito.

Metas 2021

1. Novo processo seletivo de verão e inverno para o curso presencial de Teologia -

Realizado. No primeiro semestre houve possibilidade em dois formatos: de

modo remoto com supervisão de um monitor ou agendado para realização

presencial em atendimento individual com as devidas precauções sanitárias.

2. Continuação da oferta de Pós-Graduação Lato-Sensu, em Aconselhamento e Gestão

de Pessoas – Houve turma cursando com início em 2020 e término em 2021.

3. Ofertar até 20% da carga horária da graduação na modalidade EAD –

Implementado. Foi realizado em 2019 um planejamento e adequação das

matrizes junto ao NDE e o início à oferta se deu em 2020.

4. Oferta e implantação de um novo curso de pós-graduação lato sensu – Meta não

cumprida devido à avaliação de viabilidade e demanda ter apontado que seria

mais estratégico concentrar os esforços de divulgação e captação na proposta

já existente.
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5. Manter atualizado o acervo bibliográfico da IES, semestralmente. – Acervo em

constante atualização e de acordo com as solicitações dos professores e

análise da coordenação.

6. Manter o acompanhamento e avaliações das ações do PDI - Realizadas reuniões de

acompanhamento com o Conselho Superior da Instituição.

7. Intensificar o desenvolvimento e utilização das tecnologias da comunicação e

informação na oferta educacional. – Esta tem sido uma prática constante na IES, a

partir do desenvolvimento e atualização de suas plataformas digitais. Além

disso, foi realizada a construção do Estúdio de Gravações.

8. Incentivar a formação continuada aos docentes em Universidades com Programas de

Pós-Graduação Stricto-sensu, em nível de Mestrado ou Doutorado, credenciado

pelas CAPES - Dentro das metas segue o quadro comparativo do corpo docente

e sua titulação:

Titulação 2021
Quantidade %

Doutores 04 31
Mestres 04 31
Especialistas 05 38
Total 13 100

Lista de professores e titulação:

DOCENTE TITULAÇÃO 2021

1.    Lidiane Souza Mestre
2. Cícero Bezerra Doutor
3. Roberto Rohregger Mestre
4. Rodrigo Rangel Especialista
5. José de Godói Especialista
6. Rogério de Souza Especialista
7. Marlon Fluck Doutor
8. Fred Bornschein Mestre
9. Nilton Torquato Mestre
10. Malena Clower Especialista
11. Juliano Abreu Especialista
12. Maria Aparecida Ribas Doutora
13. Eduardo Medeiros Doutor

9. Manter as políticas de inclusão social e acessibilidade – A IES atende aos

requisitos necessários de mobilidade (cadeirantes, deficientes auditivos e

visuais) através de software apropriado, professor para LIBRAS,
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estacionamento reservado, espaços identificados em braile e piso tátil, além de

banheiros com dimensões conforme legislação e tem um programa de bolsas e

descontos para alunos carentes.

10.Manter atualizado o laboratório de informática – O sistema é atualizado

periodicamente e possui instalações de software para atender a sua demanda,

incluindo portadores de necessidades especiais.

11. Incentivar e apoiar a qualificação/capacitação do Técnico-administrativo – O Plano

de carreira da IES viabiliza este incentivo e apoio. Além disso, há possibilidade

de auxílio financeiro para custear estudos, bem como bolsas integrais em

cursos da própria IES.

12.Manter uma gestão transparente e democrática – Cumprido através de uma gestão

acessível e com abertura para o diálogo. Através das reuniões, toda a

sociedade acadêmica tem acesso às informações e se presta para apreciação,

sugestões e aprovações das atividades acadêmicas e administrativas.

13.Participação do egresso no processo de avaliação institucional – Não atendido.

14.Manutenção constante da estrutura física da IES anualmente, de acordo com

previsão orçamentária e necessidades detectadas – No ano de 2021 houve a

construção do Estúdio de Gravações na IES e a sala de operação e edição de

vídeos. O prédio também conta com uma pessoa responsável e qualificada para

realizar manutenções que se fizerem necessárias e que estejam previstas no

planejamento deste setor.

15. Ampliar a oferta de novos cursos de extensão no formato EAD após pesquisa de

mercado - Atendido. Curso Missões: Ontem, Hoje e Até que Ele Venha.

16.Fortalecer a identidade da Instituição perante a Comunidade – Há projetos de

divulgação da marca e da identidade nas redes sociais de forma constante, seja

em campanhas publicitárias ou através do serviço à comunidade por meio da

produção de conteúdo.

17.Fomentar novos mecanismos de interação com a sociedade e investir cada vez mais

nos projetos de extensão da IES – Atendido. No decorrer deste relatório poderão

ser conferidas várias atividades nesse sentido, como lives com professores

especialistas abordando vários assuntos pertinentes para a comunidade

externa, promoção de bazar beneficente e outras ações de comunicação e

extensão. Os cursos de Liderança de Jovens e Adolescentes e Comunicação
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que Transforma foram continuados com êxito e houve edição do novo curso

Missões Ontem, Hoje e Até que Ele Venha.

18.Expandir e aperfeiçoar a oferta de conteúdos educativos gratuitamente à comunidade

através das tecnologias de informação e comunicação (2017-2022) – A IES

disponibiliza à comunidade conteúdos e aulas gratuitas através de suas redes

sociais e plataformas digitais.

19.Promoção de encontros de egressos da IES – Não atendido em evento específico,

embora eles sejam convidados a participar das conferências e semanas

interdisciplinares.

20.Preparar o material didático para o curso de teologia EAD – Atendida. Boa parte do

material em produção.

21.Contratar novos docentes e técnicos de acordo com a demanda do novo curso.
Atendida. Contratações realizadas de acordo com a demanda.

22.Aplicar políticas de acompanhamento dos egressos permanentemente – Há um

canal de comunicação exclusivo com o egresso, onde estes recebem as

informações das atividades desenvolvidas, bem como um diferencial

financeiro, quando houver custo para eventos e cursos.

23.Criar e trabalhar nos documentos institucionais para um novo curso na área de

ciências humanas EAD - Atendida.

Uma vez evidenciadas as metas do PDI e o seu cumprimento, outrossim, é importante

ressaltar que a IES, ao oferecer cursos tendo como componente curricular estágio e

atividades complementares, bem como cursos e projetos de extensão, possibilita uma

educação baseada no equilíbrio teoria/prática e na busca permanente da melhoria e do

atendimento às necessidades da comunidade em que está inserida, cumprindo assim sua

missão diante de sua comunidade e o seu papel perante uma sociedade regional

enfrentando os desafios que permeiam todas as atividades desse novo milênio.

Visando esta articulação, como mencionado anteriormente, a IES, no decorrer do

ano de 2021, desenvolveu cursos e atividades de extensão, como: Capelania, Comunicação

que Transforma, Inglês, Revitalização e Crescimento de Igrejas, Liderança de Jovens e

Adolescentes, Missões Ontem, Hoje e Até que Ele Venha, Vocação, Aconselhamento

Cristão, Oferta de Disciplinas Isoladas, aulas especiais abertas e gratuitas à Comunidade,

deu continuidade ao curso de Inglês, Conferências Teológicas, Semanas Interdisciplinares
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abertas e gratuitas, Bazar Beneficente, deu continuidade ao Programa “Fala aí, Professor!”

e apoiou a projetos sociais parceiros.

Imagens da divulgação de alguns destes eventos:

Conferências Teológicas Remotas:

Semana Interdisciplinar em Formato Híbrido:
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Curso de Extensão Online gratuito “Missões: Ontem, Hoje e Até que Ele Venha”:
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Curso Presencial “Liderança de Jovens e Adolescentes'':

Aula Prática de Antropologia Cultural, com jantar de comida típica indiana:

Assim, seguem as percepções do CORPO TÉCNICO sobre a Missão e Plano de

Desenvolvimento Institucional:
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Corpo Técnico:

Excelente 6; muito bom 1

Corpo Técnico:

Corpo Técnico:
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Corpo Técnico:

Nota-se pelos gráficos que o corpo técnico demonstrou ter conhecimento e

considerar que a IES está comprometida com sua missão e desenvolvimento. Das respostas

obtidas apenas 1 (14,3%) considera que o cumprimento da missão ainda não alcançou

excelência, mas ainda considerou muito bom.

SEGUEM AS RESPOSTAS DO CORPO DOCENTE:



33

Corpo docente:

Docentes: excelente 9; muito bom 3

Corpo docente:

Corpo docente:
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Corpo docente:

Docentes: Sim, conheço e considero adequado e bem executado 10; Sim, conheço e considero
adequado 1; Não conheço 1.

Corpo docente:

Docentes: Sim, conheço e considero adequado e bem executado 10; Sim, conheço e considero
adequado 2.

Entre os doze docentes que responderam às questões, todos concordam que a IES

possui uma missão alinhada às suas práticas institucionais e que tem se desenvolvido

constantemente. Apenas um docente (8,3%) afirma desconhecer o PDI, enquanto dois

docentes (16,7%) conhecem o PPC e o consideram adequado. Os gráficos indicam que os

docentes estão bem alinhados com a IES, conhecendo seus objetivos, documentos

principais e entendendo que os objetivos estão sendo corretamente executados.

Seguem as percepções do CORPO DISCENTE:
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Graduação:

Pós-graduação:

Graduação:

Graduação: sim 37; não 1 (2,6%); não tenho opinião 1 (2,6%)
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Pós-graduação:

Graduação:

Pós-graduação:
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Tanto entre os discentes da graduação como entre os discentes da pós-graduação, a

missão e o desenvolvimento institucional atingiram níveis excelentes de avaliação, com

resultados positivos acima dos 94,9%, o que corrobora com a relevância e coerência da IES

nesta dimensão. Apenas um discente da graduação (2,6%) considera que a IES não tem

evoluído constantemente, o que corresponde a apenas 1 discente. Como se trata de um

caso isolado, é plausível compreender que reflete uma posição isolada na IES, não

retratando a coletividade.

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição

Atendendo a este pressuposto, na articulação dos princípios e valores institucionais

balizadores e facilitadores dos processos decisórios e de direcionamento do seu

comportamento global e de seus membros para com o cumprimento de sua filosofia

institucional, a Fatebe oferece à sociedade cursos livres de extensão e incentiva a

participação de seus alunos em ações sociais sempre culminando e articulando a teoria e a

prática dos alunos. A descrição de tais atividades encontra-se a seguir.

Em 2021, a IES precisou se reinventar por conta das regras sanitárias causadas

pela pandemia da COVID-19. Desta forma, os eventos presenciais foram suprimidos,

exigindo atender as Igrejas no formato digital. Assim, buscando responder aos desafios da

pandemia, foram realizados programas do “Fala aí Professor!” tratando da questão

emocional e social. Desta forma, “Como controlar a ansiedade no pós-pandemia” e “Dicas

para uma vida saudável”, visaram as pessoas que estão enfrentando crises, mas nem

sempre possuem recursos para buscar um psicólogo e nem sabem como desenvolver

hábitos que tragam uma saúde mental e espiritual adequadas.

Imagens: Programa “Fala aí, Professor” transmitido pelo Youtube.
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Outra ação visando a questão social envolveu o Bazar Solidário, que esteve aberto

durante todo o ano na Sede da IES e que também foi promovido em um local para vendas

coletivas em dezembro de 2021. Todos os recursos arrecadados foram investidos

integralmente na manutenção de alunos com dificuldades financeiras. Infelizmente, um dos

efeitos colaterais da pandemia foi a redução da liquidez dos alunos, o que resultou na

necessidade de ajudarmos vários deles que anteriormente eram fiéis pagantes.

Imagens: Bazar Solidário

A IES vem desenvolvendo uma caminhada junto à Missão Gênesis. Várias ações

foram realizadas no ano de 2021, como:



39

a) Campanha para doação de alimentos à comunidade carente, que vem sofrendo

os impactos da pandemia:

Imagens: 1ª Foto: Diretora de ensino e Líderes da Missão Gênesis.

Demais Fotos: Beneficiados com as doações.

b) Visita dos diretores da Fatebe à Missão Gênesis e preleção de mensagem

motivacional aos moradores em situação de rua.

Imagens: Visita à Missão Gênesis e Preleção de Mensagem Motivacional.
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c) Arrecadação de alimentos para realizar uma ceia de natal solidária, no dia 24 de

dezembro, para a sofrida população de rua.

Durante o ano de 2021, egressos e parceiros da Instituição também se mobilizaram

a arrecadar e doar alimentos para pessoas carentes. Essas ações são muito importantes

para auxiliar pessoas, especialmente no momento da pandemia, e refletem o

comprometimento e uma visão alinhada aos valores da IES.

Imagem: Alimentos arrecadados.

Ainda pode ser mencionada a campanha de arrecadação de roupas feita na própria

IES, que teve como finalidade tanto o abastecimento do bazar, quanto favorecer doações a

entidades sociais e pessoas carentes. Muitas roupas que chegavam eram lavadas e

passadas. Várias pessoas foram beneficiadas com este projeto.
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Imagem: Roupas doadas

Além disso, a Fatebe disponibiliza bolsas e auxílios para alunos que solicitam e

após análise dos pedidos, levando-se em consideração um formulário próprio que analisa os

aspectos sociais e de inclusão, além de entrevistas com os solicitantes, informa ao aluno o

seu parecer. Segue demonstrado abaixo de bolsas concedidas:

2021

Graduação - 21 bolsas, sendo uma do programa Quero Bolsa (40%), uma do programa
Quero Bolsa (45%) e as demais bolsas parciais.

Pós-Graduação - 12 bolsas, sendo duas totais e o restante parcial.

Percentual de alunos contemplados com bolsas integrais e parciais em 2021:

Uma vez evidenciada a responsabilidade social da IES, seguem as avaliações

correspondentes:
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CORPO TÉCNICO:

Corpo Técnico:

Corpo técnico: Excelente 3 (42,9%); Muito bom 4 (57,1%)

Corpo Técnico:

Corpo técnico: Excelente 4; muito bom 3.

Entre os sete membros do corpo técnico, os itens foram avaliados entre muito bom e
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excelente, o que confirma o bom desenvolvimento dos trabalhos realizados pela IES.

CORPO DOCENTE:

Corpo Docente:

Docentes: excelente 9; muito bom 2; suficiente 1.

Corpo Docente:

Docentes: Excelente 10; Muito bom 2.
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As respostas nesse item foram muito favoráveis sobre a responsabilidade social da

IES, sendo pontuados como excelentes ou muito bons. Apenas um docente (8,3%)

considerou como suficiente a responsabilidade social da instituição no momento da

pandemia. Isso pode denotar que ele não teve acesso ou não compreendeu as ações que a

IES fez durante este período.

CORPO DISCENTE (onde o primeiro gráfico representa as informações do

Bacharelado e o segundo da Pós-graduação).

Graduação:

Pós-graduação:
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Graduação:

Graduação: Excelente 27; Muito bom 10; suficiente 2 (5,1%).

Pós-graduação:

Pós-graduação: Excelente 7; Muito bom 2; Suficiente 2.

Observa-se que os discentes da graduação e da pós-graduação estão em um

consenso sobre a contribuição da IES para o desenvolvimento econômico, social e da

inclusão com percentuais positivos acima de 80%. Deve-se pontuar apenas dois alunos de

graduação (5,1%) e dois de pós-graduação (18,2%) que consideram esta atuação apenas

suficiente. Embora sejam poucos alunos, é importante a IES retomar suas ações para que

sejam corretamente apropriadas pelos alunos em geral.
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EIXO 3: Políticas Acadêmicas

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

A CPA procurou avaliar neste quesito as macropolíticas da Instituição, bem como a

percepção dos alunos e reflexos da mesma em sala de aula. Foram apresentadas algumas

orientações por parte da CPA com base nos indicadores e nas próprias sugestões dos

alunos e corpo docente.

As políticas de Ensino (um processo de aquisição, produção e disseminação do

conhecimento a que todos devem partilhar e ter acesso) são articuladas com a pesquisa e

extensão e visam levar o conhecimento produzido na academia para a comunidade e o

conhecimento produzido na comunidade para a academia, processo importante para os

avanços no campo do aprimoramento da formação consistente, contextualizada e cidadã.

Assim, a IES oferece uma educação baseada no equilíbrio teoria/prática e na busca

permanente da melhoria ao atendimento de necessidades da comunidade em que está

inserida, cumprindo sua missão diante da comunidade e o seu papel perante uma

sociedade regional e enfrentando desafios que permeiam sua realidade.

As atividades e cursos de extensão são de fundamental importância para a

integração entre a Instituição e a comunidade regional. Além de ser uma atividade capaz de

imprimir um rumo mais produtivo à sociedade regional, contribui significativamente para o

desenvolvimento da comunidade em que está inserida.

Através dos programas de extensão, a partir das disciplinas de graduação, ligando

teoria e prática, o professor e o aluno da Instituição fazem intervenções na comunidade, ao

trazer a realidade social para a sala de aula, promovendo a interação e realimentando o

processo ensino-aprendizagem. É a forma de diálogo entre a Instituição e a população

promovendo a democratização dos saberes produzidos.

Diante da situação da pandemia da COVID-19, em 2021, a Faculdade Teológica

Betânia continuou ofertando o curso de Bacharelado em Teologia no modo remoto no

primeiro semestre, e em formato híbrido no segundo semestre, ambos seguindo aos

dispostos nas legislações do Ministério da Educação e decretos estadual e municipal.

Os demais cursos, tanto de pós-graduação, quanto os de extensão, seguiram os

mesmos dispostos e ocorreram de modo presencial, híbrido ou de modo remoto, conforme

as legislações vigentes.
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Sendo assim, ressaltamos que algumas questões desta dimensão foram

reproduzidas à avaliação anterior, a qual foi adaptada para captar e avaliar as percepções

sobre as adaptações da IES dentro desta realidade.

Passemos agora para a avaliação primeira das questões e das respostas dadas

pelos DISCENTES da graduação e pós-graduação, onde o primeiro gráfico representa as

respostas do Bacharelado e o segundo da Pós-Graduação com seus respectivos

quantitativos.

Graduação:

Graduação: Excelente 29; Muito bom 9; Suficiente 1 (2,6¨%)

Pós-graduação:

Pós-graduação: Excelente 7; Muito bom 2; suficiente 2.
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Graduação:

Graduação: Excelente 28; Muito bom 10; suficiente 1 (2,6%).

Pós-graduação:

Pós-graduação: Excelente 7; Muito bom 3; Suficiente 1.

Graduação:

Graduação: Excelente 30, muito bom 9.
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Pós-graduação:

Pós-graduação: Excelente 6; Muito bom 4; suficiente 1.

Graduação:

Graduação: Excelente 30; Muito bom 7; suficiente 2 (5,1%)

Pós-graduação:

Pós-graduação: Excelente 7; Muito bom 3; suficiente 1.
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Graduação:

Graduação: Excelente 23; Muito bom 14, Suficiente 2.

Pós-graduação:

Pós-graduação: Excelente 6; muito bom 2; suficiente 3.

Graduação:

Graduação: Excelente 23; Muito bom 11; suficiente 5.
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Pós-graduação:

Pós-graduação: Excelente 6; Muito bom 2; suficiente 6.

Graduação:

Graduação: excelente 29; Muito bom 10.

Pós-graduação:

Pós-graduação: Excelente 5; muito bom 5; suficiente 1.
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Graduação:

Graduação: Excelente 33; Muito bom 5; Suficiente 1 (2,6%).

Pós-graduação:

Pós-graduação: Excelente 6; Muito bom 4; Suficiente 1.

Graduação:

Graduação: Excelente 29; Muito bom 10.
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Pós-graduação:

Pós-graduação: Excelente 6; muito bom 4; suficiente 1.

Graduação:

Graduação: Excelente 33; Muito bom 4 (10,3%); Suficiente 2 (5,1%)

Pós-graduação:

pós-graduação: Excelente 8; Muito bom 2; suficiente 1.
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Graduação:

Graduação: Excelente 25; Muito bom 11; Suficiente 2 (5,1%); Insuficiente 1 (2,6%).

Pós-graduação:

Pós-graduação: Excelente 6; Muito bom 4; suficiente 1.

Graduação:

Graduação: Excelente 26; Muito bom 9; suficiente 4.
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Pós-graduação:

Pós-graduação: excelente 5; muito bom 5; suficiente 1.

Graduação:

Graduação: Excelente 25; Muito bom 9; suficiente 5.

Pós-graduação:

Pós-graduação: Excelente 5; Muito bom 4; suficiente 1; insuficiente 1.



56

Como mencionado anteriormente, uma vez que o ano de 2021 se tratou de um ano

atípico, por conta da pandemia, várias adaptações foram realizadas no âmbito acadêmico.

Desta forma tanto as perguntas, como as respostas, refletem estas transformações.

A primeira pergunta visava avaliar as ações tomadas pela Fatebe para manter a

qualidade apesar da pandemia. A percepção dos discentes da graduação indica que 97,5%

aprovaram estas ações, recebendo apenas um voto como suficiente. Na pós-graduação,

modalidade com todas as aulas adaptadas para o modelo remoto, dois alunos (18,2%)

compreendem como sendo apenas suficiente.

Quanto à atualização dos conteúdos abordados observa-se que mais de 90% dos

alunos o consideram excelente ou muito bom.

Um elemento que precisa ser pontuado é o AVA. Se forem comparadas as respostas

da graduação e da pós-graduação observa-se uma importante discrepância. Enquanto

apenas 5,1% dos graduandos votaram como suficiente, na pós-graduação este índice chega

a 27,3% (3 votos). Sendo a mesma plataforma, pode-se inferir que o problema foi o

treinamento dado aos alunos deste segmento. Outro ponto que encontrou grande

quantidade de críticas foi o portal acadêmico (12,8% na graduação e 27,3% na

pós-graduação). Sobre este tema é importante analisar se haverá necessidade de refletir

sobre o mesmo junto aos alunos ou melhorar a capacitação dos mesmos para que possa

ser melhor aproveitado. Todos os outros ítens foram bem avaliados, chegando a mais de

85% de aprovação por ambos segmentos.

Em continuidade a esta dimensão, segue a percepção do CORPO DOCENTE:
Corpo Docente:
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Corpo Docente:

Corpo docente: Excelente 9; Muito bom 3.

Corpo Docente:

Corpo docente: Excelente 10; muito bom 2.

Corpo Docente:

Corpo docente: Excelente 10, muito bom 2.
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Corpo Docente:

Corpo Docente:

Corpo docente: Excelente 11; muito bom 1.

Corpo Docente:

Corpo docente: Excelente 9; Muito bom 3.
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Corpo Docente:

Corpo docente: Excelente 10; muito bom 2.

Corpo Docente:

Corpo docente: Excelente 8; Muito bom 3; Suficiente 1.

Corpo Docente:

Docentes: Excelente 6; muito bom 6.
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A avaliação do corpo docente expressou a aprovação das políticas para o ensino, a

pesquisa e a extensão avaliando todas as questões com um maior percentual para muito

bom e excelente.

O único ítem que recebeu 1 voto (8,3%) como sendo apenas suficiente, a área de

extensão, está passando por várias transformações para poder se adequar às exigências do

MEC. Desta forma, embora tenha uma percepção de 91,7% como sendo excelente ou muito

boa, experimenta nesse ano de 2022 grandes transformações. Essas transformações estão

afetando diretamente a forma como os professores viam os formatos avaliativos, buscando

uma inserção maior dos mesmos no âmbito da comunidade.

O bom resultado nesta dimensão se deve ao empenho de toda a comunidade

acadêmica no planejamento e execução das políticas supracitadas. A IES está

comprometida com a atuação e capacitação dos docentes e mantém a prática de algumas

medidas de incentivo dentre as quais destacam-se: o plano de carreira, que confere

aumento por titulação e publicação dos docentes; a revista acadêmica da IES, que viabiliza

as publicações e fomenta a pesquisa; e a oferta de oficinas de capacitação docente que

visam abordagens, como as metodologias ativas. Através de um planejamento e solicitação

à IES, o docente também poderá receber um apoio financeiro para custear seus estudos.

O CORPO TÉCNICO também foi consultado nesta dimensão, onde analisaram:

Corpo técnico: Excelente 3, muito bom 4.
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Corpo Técnico:

Entre o corpo técnico os índices de aprovação das ações de extensão da IES contaram

com uma ótima avaliação, o que promulga e corrobora com um bom desenvolvimento neste

departamento. No que tange a divulgação dos cursos, ações e projetos de extensão da Fatebe,

observou-se uma percepção de que não estão sendo corretamente divulgados. Seria muito

importante buscar o corpo técnico e ouvir quais as sugestões que possam ser implementadas

para potencializar a divulgação, algo essencial para a aquisição de novos alunos.

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade

A comunidade externa foi convidada a participar da avaliação institucional por meio

de disponibilização de link no aplicativo de mensagens e através de e-mails. Percebemos,

de forma geral, que há uma avaliação positiva por parte dos entrevistados, conforme abaixo

avaliado pela própria comunidade externa:
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Comunidade Externa:

.
Comunidade Externa:

Comunidade Externa:
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Comunidade Externa:

A dimensão Comunicação com a Sociedade obteve uma avaliação com um

resultado muito bom. O mínimo de aprovação chegou a 88,9% dos participantes. O item

com maior número de questionamentos foi referente aos canais de comunicação externa da

Fatebe, este recebeu dois votos como suficiente (5,6%), um voto como insuficiente (2,8%) e

um voto (2,8%) sem opinião.

Este índice elevado de aprovação deve-se à realização dos trabalhos voltados à

comunidade externa. Neste período de pandemia, o Programa “Fala aí, Professor!”, que é

transmitido ao vivo pela plataforma do YouTube, foi muito importante para gerar

aproximação e culminar na prestação de serviços e disseminação de conteúdos à

sociedade externa. Os temas abordados pelos mestres foram relevantes e geraram um bom

engajamento. Dentre estes, estão: “Como controlar a ansiedade no pós-pandemia?”, “Como

ser um pregador melhor?”, “Por que algumas igrejas não crescem?”, “Cristo e cultura”,

“Dicas para uma vida saudável”, “Liderança feminina no ministério” e “Empreender com

propósito”.
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Por conta da pandemia, os eventos presenciais não ocorreram, obedecendo às

exigências das autoridades sanitárias.

Quanto aos canais de comunicação com a sociedade, é importante reiterar que a

IES mantém um canal amplo e aberto de comunicação com a sociedade em geral e com a

religiosa em particular. Está presente em várias mídias sociais e promove a divulgação de

suas atividades através do portal de seu site (www.faculdadebetania.com.br) onde, inclusive,

há o acesso para envio de mensagens com sugestões ou críticas para a ouvidoria. Além

disso, mantém vários canais de comunicação que visam democratizar a informação e o

conhecimento, como: canal Fatebe no YouTube, Facebook, site, blog, a Revista Acadêmica

on-line e WhatsApp. Os eventos da Semana Interdisciplinar e da semana acadêmica

também foram transmitidos ao vivo e permanecem por vídeo no Youtube, bem como a

promoção de aulas e conteúdos, para que a comunidade possa se apropriar do

conhecimento aqui produzido.

O CORPO DOCENTE avaliou esta dimensão conforme a seguir:

O corpo docente teve uma percepção muito positiva da comunicação da Fatebe com

a sociedade, conforme observado no gráfico acima. É importante reiterar que os docentes

não somente são motivados a participar dos eventos da IES, bem como são parte

importante na comunicação da IES com a sociedade, na qual atuam como emissores nas

transmissões das conferências teológicas on-line e produzem conteúdo para alimentar a
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revista acadêmica, o blog, o conteúdo do Youtube, etc., difundindo o conhecimento e dando

sua contribuição para a propagação e democratização da informação.

Neste mesmo processo o CORPO DISCENTE (Bacharelado e Pós) avaliou como segue:

Graduação:

Pós-graduação:

Outra vez é possível observar uma discrepância entre a avaliação dada pelos alunos da

graduação e da pós-graduação quanto à comunicação com a sociedade ser somente suficiente

(7,7% na graduação e 27,3% na pós-graduação). É preciso investigar se os alunos deste

segmento compreenderam as ações voltadas à comunicação com a sociedade. Outra

possibilidade é abrir aos alunos a possibilidade de trazer novas ideias neste sentido.
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O CORPO TÉCNICO avaliou o mesmo quesito:

Como se pode observar, a maior parte do corpo técnico avaliou que a comunicação

com a sociedade é muito boa (71,4% - 5 participantes). Um dos integrantes votou como

excelente (14,3%) e um como suficiente (14,3%).

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

Esta dimensão apresentou bons resultados, sendo estes demonstrados a seguir

conforme respostas coletadas junto aos corpos docente, discente e técnico-administrativo.

Pontua-se aqui que, novamente, houve adaptação das perguntas à realidade pandêmica

que permeou os anos de 2020 e 2021.

CORPO DOCENTE:



67

Corpo Docente:

Como você considera o atendimento ao aluno dos seguintes setores, seja por meio das
tecnologias de comunicação (Whatsapp, e-mail, telefone) ou de modo presencial (seguindo as
recomendações de segurança, como o distanciamento físico, máscaras e álcool em gel), tendo
em vista o contexto da pandemia?

Os itens acima foram muito bem avaliados pelos docentes, ressaltando a boa

política da instituição que prioriza a resolução das demandas geradas no atendimento ao

docente e corpo discente pelos setores operacionais, administrativos e acadêmicos.

Todos os setores foram bem avaliados. Em um ambiente de adaptação causada

pela epidemia de Covid é possível observar que a IES conseguiu se superar e dar uma

resposta adequada às demandas dos docentes.

É importante ressaltar a atuação do SAP, que atua através de atendimento realizado

por profissional com formação em educação e em psicopedagogia para o acompanhamento

do discente, além de outros aportes para o bom rendimento de sua vida acadêmica. Este

serviço também colabora com o apoio para a permanência do aluno, atuando na prevenção

de trancamentos quando estes se darão por motivos afins, ou ainda auxiliando o aluno no

enfrentamento em algumas ocasiões em que o seu baixo rendimento sinaliza outras

dificuldades, recebendo assim uma orientação específica, podendo ser encaminhado para o

setor, para o profissional ou ainda, para a rede de apoio que poderá auxiliá-lo no processo.

Novamente, em 2021, o SAP foi intensificado por meio do serviço de capelania

on-line a ser explicitado na avaliação dos discentes.
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CORPO DISCENTE: (Bacharelado e pós, respectivamente):
Graduação:

Pós-graduação:

Graduação:
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Pós-graduação:

Graduação:

Graduação:
Como você considera o atendimento ao aluno dos seguintes setores, seja por meio das

tecnologias de comunicação (Whatsapp, e-mail, telefone) ou de modo presencial (seguindo

as recomendações de segurança, como o distanciamento físico, máscaras e álcool em gel),

tendo em vista o contexto da pandemia?
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Pós-graduação:

Como você considera o atendimento ao aluno dos seguintes setores, seja por meio das

tecnologias de comunicação (Whatsapp, e-mail, telefone) ou de modo presencial (seguindo as

recomendações de segurança, como o distanciamento físico, máscaras e álcool em gel), tendo

em vista o contexto da pandemia?

A maioria dos itens foram avaliados entre o corpo discente como muito bom e

excelente, corroborando para a boa política de atendimento da IES. Todos os quesitos

receberam uma avaliação positiva (excelente ou muito bom) de mais de 90% dos discentes.

Aqui é importante ressaltar que, mesmo dentro de um ambiente diverso à normalidade por

conta da pandemia, os discentes perceberam de forma positiva as mudanças promovidas

pela IES no sentido de atendê-los à distância. Também é importante ressaltar que a IES

sempre esteve aberta para receber os alunos que, por qualquer razão, estivessem com

dificuldades na adaptação às soluções educacionais e de comunicação adotadas pela IES.

A IES possui o Serviço de Apoio Psicopedagógico (SAP) para auxiliar os estudantes

recém-ingressantes, assim como os demais já matriculados, que muitas vezes apresentam

dificuldades de adaptação ao ambiente acadêmico. Para tanto, o Serviço de Apoio

Psicopedagógico (SAP), por meio de atendimento individual ou grupal, propõe-se a estar

atento a estas questões e a atuar nesta área, procurando examinar e orientar os alunos em

seus eventuais tropeços no processo de aprendizagem. Em 2021 houve continuidade do

programa de Capelania Online, um aporte ao SAP, no qual uma professora e missionária da

casa entra em contato com os alunos do ensino remoto para verificar se necessitam de

algum auxílio e oração.

O atendimento na biblioteca foi feito de forma a privilegiar a segurança durante o

período de pandemia. Os alunos podiam reservar seus livros e retirá-los na recepção da
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IES. Ao serem devolvidos, eram separados pelo prazo estipulado pelas autoridades

sanitárias a fim de evitar que se tornassem vetores da Covid-19. Caso algum aluno

precisasse consultar as obras no local adotaram-se políticas de higienização e

distanciamento social conforme indicado pelas autoridades sanitárias.

Um dado importante a ser observado, é que 94,9% dos discentes da graduação

reconhecem ou participam dos programas de monitoria e nivelamento, sendo um indicativo

do bom trabalho que vem sendo desenvolvido nesta área. A recepção dos calouros na

primeira semana do período letivo foi mantida e tem por objetivo o acolhimento e ser o

primeiro passo no programa de nivelamento, com atividades especiais para apresentação da

história e valores da instituição, orientações gerais e do corpo docente do curso,

apresentação do Manual do Aluno e palestras de orientação sobre como desenvolver

disciplina e métodos de estudo no ensino superior.

Ainda no programa de nivelamento, foi ofertado, no ano de 2021, o curso “Noções

Básicas de Tecnologia para o Ensino Superior”, em dois encontros, para os discentes

que queriam aprender sobre formatação de trabalhos, compreender as ferramentas do

Ambiente Virtual de Aprendizagem e do Portal do aluno, montar apresentações em

PowerPoint entre outros, para um bom acompanhamento do curso. Por último, é importante

frisar que há um atendimento extraclasse oferecido ao acadêmico, que é realizado sempre

que necessário pela Coordenação do Curso e pelos professores, em regime de trabalho de

Tempo Integral ou Parcial, com a função de orientador educacional.

Imagens: Divulgação e Aula do Curso de Noções Básicas de Tecnologia para o Ensino Superior
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Seguem as percepções do CORPO TÉCNICO:

Ambas as questões acima foram bem avaliadas pelo corpo técnico. Com relação à

recepção do aluno percebemos uma avaliação muito positiva tanto entre o corpo técnico

quanto nos demais departamentos.

EIXO 4: Políticas de Gestão

Dimensão 5: Políticas de Pessoal

A avaliação de Políticas de Pessoal apresentou resultados positivos de acordo com

as respostas dos corpos docente, discente e técnico-administrativo.

Apresentamos a seguir as questões que foram respondidas pelo CORPO
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DOCENTE com seus respectivos valores:

Corpo Docente:

Corpo Docente:
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Corpo Docente:

Como pode ser observado, todas as questões obtiveram a maioria das respostas

entre muito bom e excelente. Com exceção do número de colaboradores, que atingiu 83,3%

entre excelente e muito bom, todos os outros itens tiveram avaliação de 100%.

O CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO assim avaliou este quesito:

Corpo Técnico:



75

Corpo Técnico:

O corpo técnico apresentou uma avaliação que merece ser destacada. Quanto ao

número de colaboradores, 3 (42,9%) integrantes votaram em excelente, dois como muito

bom (28,6%) e dois (28,6%) consideraram apenas suficiente. Nos demais itens, a avaliação

positiva foi de 85,7%. É importante notar que, com a chegada da pandemia, a equipe teve

que ser reduzida a fim de garantir a segurança epidemiológica e o equilíbrio financeiro da

IES.

Seguem as questões desta dimensão que foram respondidas pelo CORPO DISCENTE:

Graduação:
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Pós-graduação:

Graduação:

Pós-graduação:
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Graduação:

Pós-graduação:

Graduação:
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Pós-graduação

Na avaliação da equipe docente, observou-se um voto (2,6%) por parte dos

discentes da graduação, indicando que o número de docentes e colaboradores seria

insuficiente. Esta avaliação não encontrou similaridade entre os demais grupos que

participaram da pesquisa. Excetuando-se este índice é importante notar que, nestas

questões, os discentes percebem como excelente ou muito bom, chegando a 82,1%,

enquanto na pós-graduação chega a 90,9%.

Quanto à capacitação e competência, os números indicam a satisfação dos

discentes com os docentes e equipe técnica.

O número de docentes para atender o curso permite que haja uma diversificação na

matriz curricular, oportunizando ao aluno uma boa experiência acadêmica a partir de aulas

com profissionais devidamente capacitados em suas especialidades.

Quanto à capacitação e competência do corpo técnico-administrativo, a direção tem

contribuído para que haja sempre um desenvolvimento, mantendo um diálogo aberto e

franco com os seus colaboradores e realizando periodicamente reuniões de planejamento e

capacitação da equipe.
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Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição

A IES tem sua organização e gestão da seguinte forma:

Todos os órgãos da Fatebe (CONSUP, CONSEPE, NDE, ISE, Diretoria Geral, CPA,

Colegiado dos Cursos, Diretoria de Ensino, Coordenadoria de Cursos, Secretaria,

Tesouraria e Biblioteca) funcionaram segundo as normas estabelecidas pelo regimento

interno da Instituição. Em seus processos decisórios optam por resoluções consensuais e as

atas dessas reuniões são arquivadas, encaminhadas a quem de direito e/ou publicadas no

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

As atividades de cada órgão serão brevemente descritas neste documento. O texto

na íntegra pode ser encontrado no PDI e Regimento Interno da Instituição.

● CONSELHO SUPERIOR (CONSUP): órgão máximo da administração

superior, de natureza normativa, deliberativa, consultiva e recursal da Faculdade; é

constituído pelo Diretor geral da Faculdade; pelo diretor de ensino, pelos

Coordenadores de curso; por um professor; por um representante do corpo discente;

por um representante da comunidade escolhido pelo Conselho Superior e por um

representante da mantenedora. O CONSUP reúne-se, ordinariamente, uma vez por
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semestre.

● CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CONSEPE): órgão da

administração superior, de natureza normativa, consultiva e deliberativa em matéria

de ensino, pesquisa e extensão.

● NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE): órgão composto pelo

Coordenador do curso e mais 04 (quatro) docentes que auxiliam na elaboração,

implementação e avaliação do Projeto Pedagógico do Curso.

● INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO (ISE): previsto apenas para caso de

implantação de curso de formação de professores, nesse caso terá uma

coordenação formalmente constituída, a qual será responsável por articular a

formação, execução e avaliação do projeto institucional de formação de Professores,

Pedagogos e Gestores educacionais.

● COLEGIADO DE CURSO: órgão colegiado da administração básica de

natureza normativa e consultiva.

● COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA): sua instituição, composição e

atuação foi aprovada pela Diretoria Geral e pelo Conselho Superior. Para

desenvolver seu Projeto de Avaliação, elaborou um projeto; estabeleceu ferramentas

adequadas; mobilizou e organizou os segmentos acadêmicos e a sociedade para

pensar coletivamente, construindo uma rede que articulasse os sujeitos no processo

de reflexão/ação para produzir conhecimentos sobre a Instituição, definir e assumir

compromissos coletivos, definir propostas de ação e caminhos alternativos para o

aperfeiçoamento do PDI, além de estratégias de ação para aprimorar a estrutura

organizacional e didático-pedagógica, efetivando o papel social da Instituição.

● DIRETORIA GERAL: a Diretoria Geral é o órgão executivo da Administração

Superior responsável pelo planejamento, supervisão, execução, fiscalização e

avaliação das atividades administrativas da Faculdade. O Diretor Geral é designado

pela Entidade Mantenedora para mandato de quatro anos podendo ser reconduzido

ao cargo.

● DIRETORIA DE ENSINO: é responsável por acompanhar o desenvolvimento

dos programas das disciplinas; elaborar as normas escolares; avaliar a proposta de

contratação de professores e orientá-los no sentido da interdisciplinaridade;

promover a integração do corpo docente ao projeto pedagógico; fomentar a

pesquisa, o aperfeiçoamento do corpo docente e elaborar normas próprias para
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projetos de pesquisa; assessorar a Biblioteca e outros meios pedagógicos e instruir

os funcionários encarregados desses serviços; propor novos cursos de graduação e

pós-graduação.

● COORDENADORIAS DE CURSO: é o órgão da administração básica,

responsável pelo planejamento, supervisão, coordenação, execução, fiscalização e

avaliação das atividades de ensino, pesquisa e extensão do referido curso, analisar

a equivalência de matérias; organizar e viabilizar o calendário escolar.

● DIRETÓRIO ACADÊMICO: há ainda o Diretório Acadêmico, que representa o

corpo discente e que está em pleno funcionamento.

● SECRETARIA: é o órgão que coordena os registros da Faculdade.

● TESOURARIA: os serviços de Tesouraria serão executados por funcionários

habilitados, contratados pela IES e subordinados à Diretoria Geral.

● BIBLIOTECA: os serviços da Biblioteca são dirigidos por um(a)

Bibliotecário(a) com a devida formação em biblioteconomia e indicado(a) pelo Diretor

de Ensino, homologado(a) pelo Diretor Geral e contratado(a) pela Entidade

Mantenedora e uma auxiliar. A Biblioteca é organizada segundo os princípios da

Biblioteconomia, com recursos informatizados e tem um Regulamento, aprovado

pelo Conselho Superior.

A Missão Evangélica Betânia, como entidade Mantenedora, é a responsável,

perante as autoridades públicas e o público em geral pela Fatebe, incumbindo-se de tomar

as medidas necessárias para o bom funcionamento, respeitando o corpo docente e discente

e as autoridades de seus órgãos deliberativos e executivos. No entanto, a IES pode realizar

convênios com empresas, comunidade e instituições religiosas para programas de extensão

universitária.

Após apresentar a maneira como a Fatebe é organizada, segundo os documentos

institucionais (especialmente regimento interno), serão abordados alguns dos dados sobre a

gestão da Faculdade, avaliados nos questionários respondidos pelos DISCENTES da

graduação e da pós-graduação, onde cada proposição permitiu também avaliar a questão

da gestão da instituição, uma vez que pode indicar acertos e possíveis melhorias no

desenvolvimento do seu planejamento e organização.
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Graduação:

Pós-graduação:

Graduação:
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Pós-graduação:

Graduação:

Pós-graduação:
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Graduação

Pós-graduação

Novamente observa-se aqui uma importante diferença entre a percepção dos

discentes da graduação e da pós-graduação. É preciso investigar o motivo pelo qual a

pós-graduação tenha avaliado alguns itens de forma menos entusiasmada que a graduação,

como o item da secretaria, que foi qualificada como insuficiente por um destes estudantes.

Embora perceba-se ainda um índice elevado de satisfação, cabe aqui uma atenção maior

para o próximo ano.
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Segue a avaliação do CORPO DOCENTE:

Corpo Docente:

Corpo Docente:
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Corpo Docente:

Corpo Docente:

Corpo Docente:
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Corpo Docente:

Corpo Docente:

Corpo Docente:
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Corpo Docente:

Corpo Docente:

A organização e gestão da IES obteve uma ótima avaliação entre os docentes.

Como pôde ser conferido nos gráficos, o resultado da maioria das questões indicou um

grande percentual de excelente. Não houve nenhuma resposta negativa ou que declarasse

alguma questão como insuficiente e os que não souberam opinar não ultrapassaram 8,3%

(1 resposta) em nenhuma das questões.

Este resultado se deve à gestão democrática e transparente da IES, na qual todos

possuem acesso aos processos gerenciais e institucionais. Nas reuniões para os docentes

há espaço para apresentação de procedimentos acadêmicos e administrativos como

relatórios financeiros, informações sobre o andamento da IES com esclarecimentos que se

fizerem necessários e diálogo sobre assuntos que competem a eles para a participação na
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tomada de decisões.

Outro ponto a ser destacado se refere ao fato de que, mesmo na situação inusitada

de uma pandemia, com aulas remotas, os professores se sentiram bem apoiados pela IES.

Desta forma, houve a percepção de que os esforços desempenhados pela IES atenderam à

demanda em um período de desafios marcantes que ainda não haviam sido enfrentados

pelos docentes ou pela própria IES.

Entre os membros do CORPO TÉCNICO foram pesquisadas as seguintes questões:

Corpo Técnico:

Corpo Técnico:
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Corpo Técnico:

Corpo Técnico:

Corpo Técnico:
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Corpo Técnico:

Corpo Técnico:

Corpo Técnico:
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Corpo Técnico:

Corpo Técnico:

As avaliações do corpo técnico apresentaram um resultado excelente, com uma

notável satisfação em quase todas as questões descritas, o que ratifica a funcionalidade e

organização existente na IES. Somente duas questões apresentaram a resposta “não tenho

opinião”, o que não interferiu no resultado final.

Quanto à comunicação interna, um integrante do corpo técnico respondeu que era

apenas suficiente. Embora este voto represente apenas 14,3% é importante buscar a

compreensão da percepção deste integrante a fim de contribuirmos com melhorias na área.

Entre as percepções do corpo técnico-administrativo, destacam-se como

potencialidades nesta dimensão a representatividade do corpo técnico nos órgãos e

colegiados, a gestão transparente e democrática da IES, a apropriação dos resultados das

decisões através de sua divulgação à comunidade interna e a sustentabilidade financeira,
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ambos com 100% de afirmação.

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira

Os recursos oriundos da Fatebe em sua grande maioria são das mensalidades pagas

pelos alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação e dos cursos de extensão. Mas,

como Instituição inserida no contexto religioso e pela percepção da importância do seu

trabalho e da qualificação dos discentes, a IES recebe também doações voluntárias que

reforçam o caixa da instituição.

No ano de 2021, foram realizados investimentos que visam o projeto de expansão da

IES através da implantação do curso de Teologia na modalidade de EAD. Em Maio

foram pagas as taxas do credenciamento do curso EAD no valor de R$17.400,00 e até o dia

28/12/21 foram investidos R$26.671,22 no Estúdio do EAD e na sala de operação de

vídeos. Assim, o total das entradas foi de R$376.471,24 e das despesas foi de

R$399.634,39. Embora, num primeiro momento, este resultado demonstre que se gastou

mais do que os recebidos, é preciso pontuar que se abatermos estes investimentos do saldo

total do ano, percebe-se que o caixa da IES estaria superavitário. Além disso, a IES possui

uma poupança, e, desta forma, o ano terminou com um saldo positivo em caixa de

R$84.035,02, que garante liquidez para o ano de 2022.

Por fim, depreende-se que a IES é sustentável financeiramente e que os investimentos

realizados tendem a agregar valor à arrecadação da própria IES. Um bom exemplo se refere

ao estúdio de gravação das aulas de EAD que pode ser locado para outros grupos

interessados neste tipo de serviço.

Imagens: Novo Estúdio de Gravações e sala de operação e edição de vídeos.
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As origens de entradas e saídas estão detalhadas abaixo:

Entradas 2021

RECEITAS PRÓPRIAS Média mensal

Mensalidades R$    292.794,45 R$   24.399,54

Taxas e Serviços R$    1.096,22 R$   91,35

TRANSFERÊNCIAS

Doações e Rendimentos R$    82.580,57 R$  6.881,71

TOTAL ENTRADAS R$    376.471,24 R$   31.372,60

Saídas 2021

PESSOAL - PROFESSORES ATIVOS

Salários Docentes R$   51.350,90

PESSOAL - TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Salários R$   77.219,66

PESSOAL - BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS

FGTS R$   13.270,88

GPS R$   30.478,34

13º Salário R$   10.968,99

DESPESAS DE CUSTEIO

Água R$  13.712,68

Alimentação R$   1.807,34

Aluguel de impressora R$   2.186,69

Despesas bancárias R$   2.201,53

Energia R$   16.491,07

Gás R$    2.115,00

Honorários R$   10.776,59

Impostos e taxas R$   22.506,68

Aquisição e Manutenção de computadores R$     7.127,39
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Manutenção de elevador R$     6.281,61

Manutenção geral R$     3.629,98

Material de consumo (escritório e limpeza) R$     9.233,71

Missionários (diretoria, comissões, serviços de terceiros) R$     84.619,00

Publicidade e Propaganda R$     3.011,00

Telefone / Internet R$     5.418,12

Transporte (combustível/viagens) R$     1.296,80

INVESTIMENTOS - DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição de produtos e mobílias R$     6.607,96

Biblioteca R$     257,51

Pesquisa e desenvolvimento R$     7.145,00

OUTRAS DESPESAS

Reembolso de mensalidades R$     759,96

Doações R$     4.360,00

Presidente R$     4.800,00

TOTAL SAÍDAS R$   399.634,39

Percebe-se que o desafio de manter uma IES com apenas um curso de graduação,

no caso teologia, tem sido encarado com sucesso ao longo dos anos e mesmo em meio a

um período de crise mundial e Pandemia a IES, mesmo apresentando perda de

arrecadação, conseguiu fazer significativos investimentos e manter uma reserva em caixa,

sem ter que recorrer a nenhum tipo de financiamento bancário ou do gênero.

EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA

Dimensão 7: Infraestrutura Física

A IES possui quatro salas de aula, que comportam uma média de 40 alunos cada,

dois gabinetes individuais de trabalho para os docentes, uma sala coletiva de professores, um

laboratório de informática e sala de estudos individuais com oito computadores, uma sala para
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a direção de ensino e atendimento psicopedagógico, uma sala de estudo em grupo, um

auditório que comporta até 120 lugares, instalações administrativas – uma secretaria, uma sala

de financeiro, uma sala de coordenação de curso, a sala do diretor e a biblioteca, que será

mais detalhada abaixo. Possui também uma sala de reuniões e uma sala exclusiva para

trabalhos da CPA e NDE e instalações sanitárias (com dois banheiros adaptados) que são em

número suficiente para atender ao curso e estão em boas condições de limpeza e ventilação.

Existe elevador com acesso a todos os andares e rampas de acesso na cantina/espaço de

convivência.

A entrada é totalmente acessível a pessoas com necessidades especiais e o

estacionamento conta com vagas destinadas a portadores de necessidades especiais.

A Fatebe conta com uma biblioteca com acervo variado, apresentando obras nas

diversas áreas do conhecimento teológico e também de cultura geral.

Todo o prédio da Fatebe está coberto pela rede de wi-fi disponível para os alunos e

professores. Além disso, a IES dispõe de:

- Laboratório de informática, com oito computadores devidamente preparados para

elaboração de trabalhos e pesquisas na internet e em bom estado de conservação.

- Aparelhos de multimídia, totalizando 08 projetores, dos quais 05 estão instalados

nas salas de aula e 02 no auditório e 01 de reserva. Ambos estão em bom estado de

conservação.

- Caixas de som, sendo 01 Equipamento de som completo no auditório e 05

caixas de som distribuídas pelo prédio, das quais 04 em salas de aula e 01 de reserva.

Ambos estão em bom estado de conservação.

Acervo Biblioteca:

Descrição Quantidade
Assentos 46
Empréstimos domiciliares 816
Títulos do acervo em periódicos impressos 69
Exemplares dos periódicos impressos 446
Títulos do acervo em livros impressos 5841
Exemplares dos livros impressos 10467
Títulos do acervo em livros em braille 41
Exemplares dos livros em braille 41
Títulos de outros materiais (Incluso livros em braille) 1059
Periódicos eletrônicos 23
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Condições da Biblioteca quanto ao acervo e ao acesso

Aos alunos devidamente matriculados e aos professores é permitido o empréstimo

de livros ou demais materiais de pesquisa e à comunidade externa é permitida a pesquisa e

a consulta dos materiais nas dependências da biblioteca da Fatebe.

O período coberto por esta pesquisa sofreu o impacto direto da pandemia da

COVID. Desta forma os alunos podiam pegar os livros em forma de Drive-Thru. Os alunos

que desejassem consultar os livros localmente eram incentivados a fazer o agendamento,

sempre que possível. Para evitar o contágio entre os alunos também foi adotado o

distanciamento social, razão pela qual o número de assentos reduziu em relação ao ano

anterior. Também adotou-se a separação dos livros usados pelo período estipulado pelas

autoridades sanitárias, evitando que os mesmos se tornassem veículos contaminantes. No

local da biblioteca, assim como no restante da IES, foi disponibilizado álcool em gel e a

obrigatoriedade de uso de máscara de proteção. O que se observou foi uma redução no

empréstimo de exemplares em relação ao ano anterior. Esta redução é típica de um período

em que as pessoas reduziram sua saída de casa, evitando contágio no percurso até a IES.

O acervo bibliográfico teve um incremento de 682 exemplares referentes a 495

títulos durante o ano. Todo este investimento busca atender às demandas de um curso

antenado com as questões mais atuais e as publicações de novas literaturas. A teologia é

uma ciência de caráter dinâmico no qual as pesquisas acabam refletidas na grande

quantidade de títulos publicados pelas editoras mundiais. Neste contexto, não basta apenas

a quantidade, a qualidade da seleção das obras é essencial e esta tem sido a tônica das

aquisições da biblioteca da Fatebe.

Também é importante notar a incorporação de 41 títulos em braille. Embora a IES

não possua ainda alunos com deficiência visual, esta aquisição é muito importante por criar

as condições para uma aproximação com este tipo de inclusão, tão essencial em nossa

sociedade.

Isso posto, seguem as percepções de acordo com as respostas obtidas junto aos

DISCENTES do Bacharelado e Pós-graduação (primeiro gráfico respostas do bacharel e

segundo da Pós-graduação com seus respectivos quantitativos), no quesito de estrutura

física da IES.
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Graduação:

Pós-graduação:

Graduação:
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Pós-graduação:

Graduação:

Pós-graduação:
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Biblioteca
Graduação:

Pós-Graduação

Graduação:
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Pós-graduação:

Graduação:

Excelente: 29; Muito bom: 9; Suficiente: 1.

Pós-graduação:

Excelente: 7; Muito bom: 3; Suficiente: 1

Novamente é preciso ressaltar que estas avaliações respondem a um momento de

exceção, marcado por uma epidemia de caráter mundial. A IES sempre prezou, em especial

neste momento, pela manutenção da integridade física e emocional de todos os seus
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docentes e discentes. Desta forma foi necessária a adoção de medidas de distanciamento

social, redução de quadro funcional presencial e priorização de atendimento por meios

digitais.

Na avaliação sobre as instalações administrativas observou-se 2 votos (5,1%) da

graduação e dois votos (18,5%) identificando como suficientes. Um discente da graduação e

um da pós-graduação não possuem opinião. Os demais discentes, 92,3% da graduação e

72,7% da pós-graduação, consideraram excelente ou muito boa, levando em conta a

adequação aos protocolos sanitários. Desta forma as adaptações, além de se mostrarem à

altura do desafio, demonstraram um esforço conjunto de todas as pessoas que compõem a

IES.

Nos demais ítens, observa-se uma média bastante alta. Como se trata de uma

conjuntura para a qual nenhuma instituição estava preparada, pode-se afirmar que a IES

superou as expectativas ao atender às demandas das autoridades sanitárias. Outro ponto

importante se refere às questões financeiras que nossa IES, assim como a grande maioria

das empresas mundiais, teve que enfrentar por conta da redução das suas receitas,

contudo, mesmo diante de um desafio que fez quebrar grandes empresas mundiais, a IES

conseguiu se reinventar e prestar um atendimento avaliado acima da média por docentes e

discentes. Compreende-se que esta aprendizagem pode ser levada para os novos desafios

que se interpõem frente à retomada da economia e ao afrouxamento das restrições

sanitárias. Desta forma a IES sai fortalecida, mesmo com grandes desafios, deste período

marcado pela COVID.

Percepção do CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO acerca da estrutura física:

Instalações administrativas:
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Corpo Técnico:

Corpo Técnico:

Corpo Técnico:
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Corpo Técnico:

Corpo Técnico:

Corpo Técnico:
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Corpo Técnico:

Alguns itens precisam ser analisados antes de darmos continuidade a este

documento. O acesso a internet, atualização dos softwares, serviços e suporte foi pontuado

como suficiente por 28,6% do corpo técnico. Embora este percentual indique apenas a

opinião de dois componentes é importante pontuar que se trata de um tema que merece ser

melhor analisado em reuniões com os integrantes. Nos demais itens é possível observar que

um dos componentes compreende apenas como suficiente a motivação e o respeito. De

novo, embora se trate de apenas um componente é imprescindível que os integrantes do

corpo técnico se sintam bastante motivados para que o desempenho de suas funções

alcancem excelência. Segue aqui a sugestão de que a IES possa investir tempo em uma

investigação sobre como melhorar a relação com este integrante e a forma de motivá-lo,

contudo, sem o expor nem constrangê-lo. Cabe esta reflexão.

Agora serão pontuadas as respostas do CORPO DOCENTE:
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Corpo Docente:

Corpo Docente:

Corpo Docente:
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Corpo Docente:

Corpo Docente:

Corpo Docente:
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Corpo Docente:

Corpo Docente:

A avaliação dos docentes evidenciaram ótimos índices de satisfação com a

infraestrutura e com a própria IES, mesmo em um cenário de exceção provocado pela crise

sanitária que atravessou a nação brasileira. Todas as respostas indicam excelente ou muito

bom. Desta forma é possível observar que os docentes se sentem bem amparados e

motivados no exercício de suas funções. Isso é perceptível quando buscamos as avaliações

feitas pelos discentes indicando a qualidade e motivação dos docentes.

Novamente, é essencial ressaltar que a IES conseguiu responder com maestria às

demandas das autoridades sanitárias durante o período de pandemia. Mesmo com uma

equipe mais reduzida e com os espaços reestruturados para atender o distanciamento

social, a avaliação dos docentes, discentes e corpo técnico indicam que os desafios foram

encarados com coragem, resultando na mitigação dos efeitos da pandemia sobre a

comunidade acadêmica e externa.
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4. A ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES

A fim de melhor explorar os dados e informações obtidas sobre cada eixo e

dimensão, a CPA optou por analisar individualmente os mesmos, conforme relatados e

analisados no corpo do relatório.

Esta prática já vem sendo adotada desde o início das atividades da CPA, onde os

relatórios foram apreciados pelas comissões externas e sem ressalvas e ou observações.
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5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE

Segue o relatório de acompanhamento das ações propostas em 2020 para 2021 e se

foram atendidas e as novas propostas de melhorias sugeridas pela CPA para o ano de

2022.

Com base nos dados e análises obtidas a CPA propõe as seguintes melhorias de 2020 para 2021:

Item Ação Sugerida Direcionamento Dimensão

1 Implementar o modelo de recepção e
ambientação do calouro para os discentes
da pós-graduação.

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

2

Continuar ofertando oficinas de capacitação
docente, com temáticas voltadas para as
metodologias no ensino virtual.

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

3

Continuar a promoção da revista acadêmica
para que tenha maior visibilidade, bem
como as publicações de textos dos
discentes no Blog.

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

6

Continuar a Intensificação das campanhas
para o envolvimento da comunidade interna
nas redes sociais da IES como estratégia
de propagação de suas informações à
comunidade externa.

Atendido/Realizado Eixo 3:
Políticas Acadêmicas
Dimensão 4:
Comunicação com a
sociedade.

7 Pesquisa junto aos usuários da biblioteca Não atendido por causa
da pandemia

Comissão CPA

8

Intensificar os trabalhos do SAP, disseminar
a informação e incentivar o aluno a procurar
este suporte.

Atendido Eixo 3: Políticas
Acadêmicas
Dimensão 9: Política
de Atendimento aos
Discentes

9 Criar uma apresentação da biblioteca pela
bibliotecária para demonstrar as
funcionalidades, esclarecer dúvidas e
incentivar maior autonomia na pesquisa.

Não atendido pela
bibliotecária ser do

grupo de risco
(pandemia).

Eixo 3: Políticas
Acadêmicas

Dimensão 9:
Política de
Atendimento aos
Discentes

10Dar continuidade ao modelo de Capelania
Online enquanto durar a pandemia

Atendido Eixo 3: Políticas
Acadêmicas

Dimensão 9:
Política de
Atendimento aos
Discentes

11
Incentivar os alunos da pós-graduação a
conhecer melhor todos os serviços
disponíveis na IES

Atendido parcialmente
por conta da pandemia

Eixo 5:
Infraestrutura física

12Atualização de hardware do laboratório de
informática.

Atendido
Eixo 5:

Infraestrutura física



111

Com base nos dados e análises obtidas a CPA propõe as seguintes melhorias de 2021 para 2022:

Item Ação Sugerida Direcionamento Dimensão

1 Implementar o modelo de recepção e
ambientação do calouro para os discentes
da pós-graduação.

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

2

Continuar a promoção da revista acadêmica
para que tenha maior visibilidade, bem
como as publicações de textos dos
discentes no Blog.

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

3

Pesquisa junto aos usuários da biblioteca Comissão CPA

4

Criar uma apresentação da biblioteca pela
bibliotecária para demonstrar as
funcionalidades, esclarecer dúvidas e
incentivar maior autonomia na pesquisa.

Eixo 3: Políticas
Acadêmicas
Dimensão 9: Política de
Atendimento aos
Discentes

5 Incentivar os alunos da pós-graduação a
conhecer melhor todos os serviços
disponíveis na IES

Eixo 5:
Infraestrutura física

6
Criar um formulário específico quanto a
alguns pontos de menor satisfação
apresentados neste relatório para melhor
análise e intervenções.

Eixo 5:
Infraestrutura física

7 Incentivar a participação do egresso no
processo de autoavaliação institucional

Eixo 2:
Desenvolvimento
Institucional
Dimensão 1:
Missão e Plano
de
Desenvolvimento
Institucional

8 Melhorar a campanha de sensibilização
para a pós-graduação e aumentar a
participação dos alunos da pós.

Comissão CPA
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O exercício da CPA no ano de 2021 foi muito importante para a avaliação dos

cursos no contexto da pandemia. Acontecendo no modo remoto no primeiro semestre e

híbrido no segundo, em atendimento aos dispostos do Ministério da Educação e aos

decretos municipal e estadual, os dados coletados trouxeram reflexões muito produtivas por

parte da CPA, que propôs várias ações com foco na comunidade discente. Basicamente,

estas ações visam engajar os alunos a aproveitarem os serviços e a conhecerem melhor a

Infraestrutura da IES, o que é aceitável, se analisado o contexto pandêmico.

Apesar dos desafios em estabelecer o andamento da IES nos novos formatos

citados, foi notável a avaliação positiva de toda a comunidade acadêmica sobre os esforços

realizados para que o curso não perdesse a qualidade, embora tenham sido evidenciados

também alguns pontos a serem melhorados, como pode ser conferido no desenvolvimento

deste relatório. Outrossim, o retorno gradativo do curso às atividades presenciais remonta

ao seu projeto original e confirma a boa adaptação obtida durante o período de calamidade

pública.

Os questionários respondidos via on-line contaram com outros aportes para

elaboração deste relatório, como as demais metodologias citadas em seu escopo, bem

como foram confrontados com os documentos institucionais. A fim de maximizar os níveis

de satisfação e eficácia de cada departamento, esta CPA trabalha junto à IES para a

apropriação dos resultados e esta tem respondido às solicitações de modo ágil na resolução

de problemas mais simples e encaminhado a quem de direito para a elaboração de projetos

que contemplem questões mais complexas, graças a um acesso e diálogo franco entre CPA,

direção, coordenação e corpo técnico.

Por fim, destacamos que este relatório de 2021 é o primeiro parcial do  triênio.
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