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1. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2018

Um processo coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), a Avaliação Interna a
própria Faculdade analisa as diferentes dimensões de seu cotidiano e traça um retrato de sua
realidade. Os resultados apurandos fornecem uma visão de como a comunidade acadêmica percebe
a IES, seus pontos fortes, potencialidades e pontos que requerem melhorias, norteando suas ações
de planejamento. Também coordenada pela CPA, a Avaliação dos Cursos e do Corpo Docente
pelos alunos de Graduação avalia os cursos de uma forma geral e os seus professores daquele
periodo.
As avaliações (a Interna da própria Faculdade e a dos Cursos e do Corpo Docente pelos alunos de
Graduação) são feitas de forma integrada, em um único formulário, sendo realizada semestralmente,
sendo a última com a participação de cerca de 200 pessoas, entre alunos, professores e funcionários.
A divulgação dos resultados visa servir de instrumento de consulta para a Direção Geral e para a
Coordenação Geral Acadêmica fornecer informações para o aprimoramento das ações da IES, do
professor e para o planejamento acadêmico, gerando dados para a análise do andamento das
disciplinas e do desempenho docente.
Diante do exposto, eis a apresentação do relato sucinto das avaliações feitas, destacando seus pontos
positivos e negativos.

2. CORPO EXECUTIVO INSTITUCIONAL
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA
Área Administrativa
Diretor Geral: Pr. Fernando Macedo Brandão
Central de Atendimento ao Estudante (CAE): Rute Felipe da Silva Albuquerque
Bibliotecária: Hevânia de Oliveira Ribeiro
Área Acadêmica
Coordenação Geral Acadêmica (CGA): Prof. Dr. Valtair Afonso Miranda
Centro de Formação Ministerial: Pr. Samuel Moutta
Centro de Pesquisa: Prof. Dr. Dionísio Oliveira Soares
Centro de Estágio: Pr. Valdeir de Souza Contaifer
Capelania: Pr. Valdeir de Souza Contaifer
Núcleo de Apoio ao Discente: Prof. Ms. Cíntia Ândria
3. MEMBROS DA CPA EM 2015

I. Presidente:
Prof. Ms. Flávio Martins da Silva

II. Representantes Docentes:
Prof.ª Ms. Cíntia Ândria Granato
Prof.Drª Teresa Cristina dos Santos Akil de Oliveira

III. Representantes Discentes:
Aluno: Raphael Andrade de Godoi
Aluna: Mariane de Carvalho Godoi.
IV. Representante Técnico-Administrativo:
Prof. Ms. Juarez Solino de Carvalho Filho

V. Representante da Sociedade Civil Organizada:
Pr. Ms. Davidson Pereira de Freitas

4. DADOS INSTITUICIONAIS

A FACULDADE BATISTA DO RIO DE JANEIRO (FABAT) é credenciada como
Instituição de Ensino Superior pela Portaria MEC nº 1.907, de 29 Dez 1999, publicada no DOU de
30 dez 1999 (na época, como FACULDADE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO). Passou a
denominar-se FACULDADE BATISTA DO RIO DE JANEIRO a partir da publicação da Portaria
MEC nº 1.375, de 19 de Maio de 2004, publicada no DOU de 20 de maio de 2004. Tem por
mantenedora o SEMINÁRIO TEOLÓGICO BATISTA DO SUL DO BRASIL (STBSB), com sede
e foro na cidade do Rio de Janeiro (RJ), uma sociedade civil filantrópica de natureza religiosa
educacional, sem fins lucrativos, fundada pela Convenção Batista Brasileira. Seu Estatuto encontrase registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, comarca da capital do Rio de
Janeiro, protocolo nº 201008261412165, averbado e arquivado sob matrícula n º 4334, em 09 Set
2010.
A MANTENEDORA: DA SUA IMPLANTAÇÃO AOS DIAS ATUAIS - O Seminário
Teológico Batista do Sul do Brasil (STBSB) existe desde 1916 e é uma Instituição de natureza
filantrópica, educacional e social, sem fins lucrativos, fundada por tempo indeterminado, pela
Convenção Batista Brasileira; relaciona-se com as igrejas batistas de todo Brasil, com as
Convenções Estaduais e Associações municipais; presta serviços educacionais a alunos de todas as
regiões do Brasil.
Localiza-se na colina da chácara do Barão de Itacuruçá, no bairro Tijuca, na cidade do Rio de
Janeiro (RJ), à Rua José Higino, nº 416, local onde compartilha com o Colégio Batista Shepard uma
propriedade numa região central da cidade do Rio de Janeiro.
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O Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil sempre teve um papel significativo na
história dos batistas brasileiros. Boa parte dos pastores batistas foi formada em suas salas de aula,
uma vez que esta Instituição já formou, desde sua abertura, milhares de egressos nas áreas da
Teologia, Música e Educação Cristã.
Nas estantes de suas bibliotecas, encontra-se parte do acervo teológico contemporâneo. Nos
seus arquivos estão manuscritos, documentos, objetos e fotografias indispensáveis à produção de
uma história do movimento batista neste país. Ao longo de sua história secular, passou por diversos
períodos administrativos, dos quais seguem alguns destaques:
PRIMEIRO PERÍODO – Implantação (1907 – 1929): Já na primeira Assembléia da Convenção
Batista Brasileira, foi eleito um Grupo de Trabalho para abrir um colégio e um seminário no Rio de
Janeiro. Este Grupo composto pelos missionários J. W. Shepard, Deter, Bagby, Hamilton, Maddox,
Taylor e Cannada, reuniu-se, pela primeira vez, no dia 27 de junho de 1907 e o Seminário foi criado
para ser um Departamento de Teologia do Colégio, visto que este poderia ajudar na sua
manutenção. O Dr. Shepard declararia em seu relatório, em 1927: “O Seminário é a coroa da
instituição, e o Colégio existe para que o Seminário tenha meios e recursos para o seu trabalho de
preparar obreiros e professores.” O Seminário, instituição que em 15 de março de 1908 abria suas
portas com 36 alunos, hoje, com 104 anos, continua lapidando vocacionados. Neste período de
implantação se formaram 39 alunos e se deu a aquisição das propriedades onde até hoje funcionam
as duas instituições.
SEGUNDO PERÍODO – Transição (1930 – 1936): No curso de preparação de pastores, previa-se o
estudo nos vários setores que devem preocupar um pastor: da teologia sistemática à pastoral; da
educação religiosa à música. Objetivando a preparação de professores, foi criado o Curso de
Mestrado em Teologia, o que demonstra uma preocupação constante com os destinos do ensino da
teologia. Nesse período, atuaram mais três missionários: A. B. Langston, H. H. Muirhead e S. L.
Watson, e formaram-se 29 alunos.
TERCEIRO PERÍODO – Separação (1936 – 1945): Em 1936, houve a separação das instituições. O
Colégio e o Seminário passaram a ter administrações próprias. Ao final deste período o Seminário
tinha entregue mais 62 bacharéis ao ministério batista, 14 dos quais no ano de 1942.
QUARTO PERÍODO – Consolidação (1945 – 1954): De 1945 a 1954, começou a circular a Revista
Teológica, que durou até 1966, nessa primeira fase. Neste período foi construído o grande prédio
que foi destinado às aulas e à administração, o prédio de numero 14. Ao final do período, a
denominação havia recebido o total de 91 bacharéis.
QUINTO PERÍODO – Expansão (1955 – 1967): A partir de 28 de janeiro de 1955 consolidou-se o
patrimônio teológico e arquitetônico do Seminário. Em 1955, construíram-se todos os prédios
modernos da instituição (capela, biblioteca, praça, dormitórios etc.). Em 1960 extinguiu-se o curso
por extensão e em 1963 criou-se o curso de Música com dois alunos e dois professores.
SEXTO PERÍODO (1967 – 1971): Neste período o Seminário foi reconhecido pela Associação de
Seminários Teológicos Evangélicos (ASTE) como instituição de nível superior.
SÉTIMO PERÍODO (1971 – 1984): Estruturou-se o curso de Mestrado em Teologia, iniciaram-se
as aulas do Bacharel em Teologia do turno da noite e iniciou-se o Curso Teológico por Extensão
(CETEX). Fundou-se o Centro de História Viva dos Batistas Brasileiros e ampliou-se a capacidade
dos dormitórios para solteiros e para casados. Nesse período formaram-se 800 alunos.
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OITAVO PERÍODO – (1985 – 1998): Foram criados os Cursos de Educação-Teologia Cristã,
Curso Técnico de Música e o Curso Noturno de Música Sacra. Reativou-se a Revista Teológica e
neste período, formaram-se 1.344 alunos.
NONO PERÍODO – (1999 – 2004): Período no qual o Seminário Teológico Batista do Sul do
Brasil torna-se mantenedor da FACULDADE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO (FACE),
credenciada como Instituição de Ensino Superior pela Portaria MEC nº 1.907, de 29 Dez 1999,
publicada no DOU de 30 Dez 1999. A partir da publicação da Portaria MEC nº 1.375, de 19 Mai
2004, publicada no DOU de 20 Mai 2004, FACE passou a denominar-se FACULDADE BATISTA
DO RIO DE JANEIRO (FABAT). A partir deste momento, o STBSB, através da FABAT, passou a
ofertar cursos de nível superior com diplomas reconhecidos pelo MEC.
DÉCIMO PERÍODO (2004-2006): Período no qual a FACULDADE BATISTA DO RIO DE
JANEIRO (FABAT) teve seu primeiro curso superior reconhecido pelo MEC, de Licenciatura em
Pedagogia, publicado no Diário Oficial da União, em 22.05.2006, Portaria 44.
DÉCIMO PRIMEIRO PERÍODO (2006-2009): A FABAT teve seus dois cursos de graduação
autorizados e em processo de reconhecimento: Bacharel em Teologia (cf. Diário Oficial da União,
em 16.11.2006, Portaria 907) e Licenciatura em Música (cf. Diário Oficial da União, em
30.07.2009, Portaria 992).
DÉCIMO SEGUNDO PERÍODO (2009-2010): Dois foram os destaques deste período: 1. O corpo
docente da FABAT teve seu regime de trabalho alterado, passando a contar com um corpo docente
altamente qualificado – com professores com titulação de Doutores, Mestres e Especialistas
reconhecidas pelo MEC – e de dedicação exclusiva (40h) e parcial (20h), bem como com o apoio de
alguns horistas; e 2. Por conta da alteração do regimento docente, a FABAT começou a ofertar
cursos de extensão (também chamados de especiais), através do Centro de Cursos de Extensão, e a
planejar e estruturar futuros cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização).
DÉCIMO TERCEIRO PERÍODO (2011 – 2012): A FABAT entendeu ser oportuno reabrir seu
Programa de Pós-Graduação, agora oferecendo cursos de Especialização – Teologia Bíblica e
Sistemática, Aconselhamento Pastoral e Educação Cristão –, oportunizando aos seus docentes de
20h e 40h um avanço nas suas linhas de pesquisa. O Programa foi formulado, em atenção aos
seguintes pressupostos: 1. um programa de pós-graduação precisa de qualidade; 2. esta qualidade
tem que ser evidente para o público externo; 3. esta evidência se alcança, entre outros fatores, pela
relevância da sua estrutura curricular, pela excelência do seu corpo de professores e pelo valor da
produção acadêmica docente e discente; 4. a excelência e o credenciamento trarão a credibilidade e
a relevância desejadas e, na sua esteira, a qualidade e a quantidade de alunos indispensáveis à sua
continuidade. Em 1 de novembro de 2012, mais uma vitória: o curso de Graduação Bacharel em
Teologia é reconhecido pelo MEC (Portaria 218 de 1/11/12).
DÉCIMO QUARTO PERÍODO (2013 – Atual): Com o reconhecimento pelo MEC do curso de
Bacharel em Teologia a FABAT pode ofertas aos seus ex-aluno e alunos de outras IES o Programa
de Integralização de Créditos (Convalidação) em Teologia. Além disso, entendeu ser oportuno abrir
seu Programa de Pós-Graduação com cursos em módulos podendo atender interessados que moram
fora do estado do Rio ou para aquele que mora fora do Estado. Em 2014, ampliando suas parcerias,
a FABAT iniciou a oferta de cursos de Pós-Graduação em parceria com instituições universitárias
internacionais.
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4.2. A ESTRUTURA INSTITUCIONAL DA FABAT

A administração da Faculdade Batista do Rio de Janeiro é exercida pela Direção Geral e pelos seus
órgãos colegiados, que poderão ter regulamentos próprios. São:
1. Administração Superior
a. Direção Geral
b. Órgãos Colegiados
i.
Câmara Superior de Gestão (CSG);
ii. Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE); e
iii. Câmara Comunitária (CAMCOM).
2. Coordenações
a. Coordenadoria Administrativa;
b. Coordenadoria Comunitária;
c. Coordenadoria de Assuntos Estudantis;
d. Coordenadoria Geral Acadêmica.

4.3. VISÃO, MISSÃO E VALORES

A Faculdade Batista do Rio de Janeiro tem por missão constituir-se em espaço fecundo para a
criação, manutenção e transformação de ideias e de valores pertinentes à cultura humana, em geral,
brasileira, em particular, e próprias da tradição cristã, com o objetivo de prover meios concretos de
reflexão para a transformação da sociedade.
De forma ímpar e inspirada na mensagem cristã, também presta um serviço especial às igrejas
batistas atuando na capacitação da sua liderança atual e futura, a fim de viabilizar sua missão
transformadora do ser humano de forma integral e holística, pautado em valores como a
fraternidade e a ética, e guiando-se, ainda, pela reflexão constante sobre o conhecimento humano à
luz da fé cristã.
Para cumprir a sua missão institucional, a Faculdade Batista do Rio de Janeiro norteará a
execução de suas atividades pelos seguintes valores e condições de desempenho:
1. Respeito à fé e aos princípios cristãos para assim vivenciar e difundir os valores e a ética do
Cristianismo;
1. Desenvolvimento de um ambiente solidário, comunal e unitário com o cultivo do convívio
social em termos de respeito e cooperação mútuos e formação da consciência crítica em
sociedade que preserve o ser humano e sua dignidade;
2. Promover uma formação integral da pessoa humana com o desenvolvimento do senso crítico
e a autocrítica, sem perda dos valores legítimos do cristianismo, com foco no aluno e na
qualidade acadêmica;
3. Busca constante de melhoria da qualidade e da profundidade no ensino, sempre norteado
pelos princípios cristãos, valorizando um aprendizado contínuo;
4. Respeito à liberdade de pensamento, ao pluralismo e à diversidade bem como ao meio
ambiente;
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5. Priorização das pessoas em detrimento das coisas com foco no ser humano e sua qualidade
de vida, preocupando-se permanentemente com a satisfação das pessoas que fazem parte da
Comunidade Acadêmica;
6. Desenvolvimento com sustentabilidade econômico-financeira visando uma qualidade e
produtividade acima da média;
7. Ética, transparência e integridade em todos os atos;
8. Excelência naquilo que fazemos.
5. CPA – CONSTITUIÇÃO E INCREMENTO

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Batista do Rio de Janeiro foi criada pelo
Documento Institucional ATO FBRJ-DG – 2004/001, em 15/06/2004 e informada às comunidades
interna e externa por meio de quadros de avisos e da página eletrônica da Instituição. No mesmo
ATO, a CPA teve seus membros nomeados e empossados. Atualmente, a CPA da Faculdade Batista
do Rio de Janeiro, cf. Documento Institucional ATO Dir FABAT– 001-MAI/2018 é constituída por
membros com mandato de 02 (dois) anos prorrogáveis, obedecendo ao disposto nos artigos 8° e 9º
do Regulamento da Comissão Própria de Avaliação da Faculdade.

A CPA é órgão de avaliação interna da Faculdade Batista do Rio de Janeiro, com autonomia em
relação a conselhos e demais órgãos colegiados da instituição, tendo a atribuição precípua de
coordenar os processos internos de avaliação institucional, sugerindo ações junto à gestão
acadêmica, além de sistematizar os resultados, informando-os aos órgãos governamentais
competentes. A consecução desses objetivos norteia-se pela consideração obrigatória das principais
dimensões institucionais, elencadas no artigo 3.º da Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004.

5.1 OBJETIVOS

5.1.1 OBJETIVO GERAL

Implementar o Sistema de Auto-avaliação Institucional da Faculdade Batista do Rio de Janeiro, de
acordo com a proposta do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES, com base
na Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004, seguindo as orientações da Comissão Nacional de
Avaliação da Educação Superior, e adaptando-as às realidades internas e regionais.

5.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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- Identificar parâmetros adequados de avaliação no âmbito institucional e educacional, que
conduzam à melhoria da qualidade no desenvolvimento das atividades da Faculdade;
- Implantar processos contínuos de investigação a todas as áreas de funcionamento da instituição;
- Avaliar e reavaliar a missão, os objetivos e o PDI da Faculdade, para que estes traduzam a
realidade da IES;
- Avaliar e reavaliar os projetos pedagógicos e as práticas de ensino, visando à sua adequação às
propostas e objetivos definidos, e à melhoria da qualidade dos mesmos;
- Avaliar e reavaliar as atividades desenvolvidas nos projetos de ensino, pesquisa e extensão;
- Sensibilizar constantemente os diferentes segmentos – professores, funcionários e alunos – quanto
à importância da avaliação como instrumento de melhoria da qualidade de ensino e como recurso a
ser utilizado para prestar contas aos próprios alunos, seus pais, e à sociedade;
- Gerar informações que orientem as tomadas de decisão necessárias ao desenvolvimento
institucional, por meio de um processo democrático que conscientize os participantes, a comunidade
acadêmica e a sociedade local quanto ao seu importante papel em todo o procedimento.

5.2 BASES DO CONCEITO DE AUTO-AVALIAÇÃO

A auto-avaliação institucional veio ao encontro das ações desenvolvidas pela equipe administrativa
da Faculdade, desde os primeiros passos dados para sua criação, visando buscar uma adequação do
sistema acadêmico e pedagógico às propostas determinadas no Projeto de Desenvolvimento
Institucional, no Projeto Pedagógico do Curso, e nos projetos institucionais deles decorrentes.

A avaliação do desempenho em todas as instâncias é uma ferramenta indispensável e norteadora do
processo de consolidação dos objetivos, além de propiciar a reavaliação das propostas e a sua
adequação à realidade local.

Tendo em vista essa meta, a CPA se propôs a avaliar os mecanismos de comunicação, divulgação e
informação disponíveis aos discentes, aos candidatos e à comunidade local e regional, bem como a
todos os segmentos acadêmicos.

As ações avaliativas foram adaptadas às condições próprias da instituição, à sua dimensão e às
características do público-alvo. Os resultados dessa análise, obtidos desde então, serviram para
demonstrar os pontos positivos, bem como os pontos a serem melhorados, orientando, assim, as
medidas a serem tomadas.
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Importante se faz destacar que esta avaliação deve ser entendida como processual, contínua e
integralizadora.

6. METODOLOGIA

Sob a coordenação da CPA, a Faculdade procedeu ao processo de auto-avaliação, considerando os
dois núcleos: docente e técnico-administrativo.

O processo auto-avaliativo objeto deste relatório bem como sua coleta de dados foi realizada
durante o ano de 2018 por meio de questionários de respostas fechadas, tabuladas por meio de
notas-conceito.

Após a coleta, os dados numéricos foram organizados em tabelas e os comentários, transcritos.
Feita a análise dos resultados, os mesmos foram divulgados em reuniões com todos os envolvidos
no processo (corpo docente, discente, técnico-administrativo e comunidade local).

6.1. ETAPAS DO PROCESSO

1ª etapa: Sensibilização
É importante seduzir o coletivo, para que a avaliação aconteça de forma responsável. Esta é
uma ação política diante das necessidades presentes no cotidiano, é um movimento de
comunicação, dialógico, nega-se, portanto, a uma ação panfletária ou promocional.

2ª etapa: Diagnóstico
São utilizados recursos metodológicos diversos, como questionários, filmagens etc. É o
estágio em que se busca o registro do presente vivido, a leitura dos diversos sujeitos
envolvidos no processo, pontos positivos e também os que precisam ser modificados.

3ª etapa: Avaliação Interna
A avaliação interna é o que dá movimento ao Projeto Político Pedagógico da IES. É a IES
olhando a si mesma, vivendo um processo de auto-avaliação, os sujeitos envolvidos buscam
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a transformação, em um movimento diagnóstico. Esta etapa é dividida em três momentos
distintos:
- 1º momento: análise do material obtido
- 2º momento: apresentação de resultados
- 3º momento: definição de prioridades, planejamento de ações e execução das mesmas.

4ª etapa: Avaliação Externa
Esta etapa conta com a participação de três atores distintos:

- Comunidade: resultados dos trabalhos desenvolvidos nesta, em conjunto com corpo docente e
discente desta IES;
- Acompanhamento da vida profissional dos alunos que formaram nesta IES, através de eventos de
reintegração, questionários, entrevistas, relatos etc;
- MEC – O Ministério da Educação promove visitas à IES, de comissões avaliadoras e realiza o
Exame Nacional de Cursos.

Os retornos desta etapa são analisados com o objetivo de somar aos resultados obtidos na avaliação
interna, e na organização das prioridades.

5ª etapa: Reavaliação
Após a realização das ações entendidas como prioridades, o processo se reinicia. Para que este
trabalho aconteça de forma processual, contínua e integralizadora, é preciso que esteja calçado em
quatro eixos:


Clareza política e relações de parceria: é necessário que exista vontade política de

transformar, deve haver noção de conjunto de departamentos (coordenação e professores),
serviços e direção; ter professores, alunos, coordenadores, funcionários diretorias e direção
como parceiros, defendendo objetivos comuns, priorizando as relações interpessoais.


Canal de comunicação: divulgação dos resultados de forma transparente, uma gestão

democrática, respeitando as representações.


Autonomia para desenvolver ações: deve haver uma autonomia sustentável, de quem

financia com os que fazem a gestão. Ambos devem buscar os objetivos da IES em seu
Projeto Político Pedagógico. Fundamental neste processo é atender a todos, respeitando as
diferenças, negando-se a tratar com igualdade os desiguais.
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Avaliação permanente: avaliar é prática cotidiana, um agir humano. Na Instituição de

Ensino Superior a avaliação deve seguir critérios democráticos, a partir de instrumentos que
respondam desde o número de alunos matriculados, valorização, capacitação etc.

Dentro deste ciclo avaliativo, a CPA da Faculdade Batista do Rio de Janeiro em 2018 promoveu
uma avaliação docente, do corpo técnico-administrativo e dos serviços gerais da IES por parte dos
discentes, aos quais, em dois momentos distintos foram aplicados questionários de avaliação.

7. RESULTADO DAS AVALIAÇÕES

7.1. AVALIAÇÃO DOS CURSOS E DO CORPO DOCENTE PELOS ALUNOS DE
GRADUAÇÃO

Esta avaliação dos cursos da Instituição foi realizada pelos alunos dos cursos de Graduação
Faculdade (Bacharel em Teologia e Licenciatura em Música). A primeira coluna registra os
elementos para serem avaliados e as colunas subsequentes registram o percentual de satisfação (0 a
100%) dos alunos. As tabelas abaixo revelam como os alunos da Instituição analisam o curso de
forma geral e o corpo docente, em particular.

7.1.1. VISÃO GERAL DO CURSO PELOS DISCENTES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
ITENS
3. Os cursos dispõe de infra-estrutura adequada para os alunos,
tais como salas de aula, de estudo e de trabalho, laboratórios,
biblioteca, recursos de informática etc.
4. Os cursos dispõe de instalações adequadas às atividades
acadêmicas e administrativas, tais como salas para as
coordenações e para os professores, secretaria, etc.
5. As disciplinas oferecidas no curso de Graduação são
modernas, integradas e abrangem adequadamente os tópicos
da área de concentração.
6. As atividades discentes estão adequadamente dimensionadas
em termos de número de horas-aula e trabalhos extra-classes.

Excelente

Bom

Regular

Ruim

28,42%

53,68%

15,79%

2,11%

43,75%

44,79%

10,42%

1,04%

41,67%

33,33%

21,88%

3,13%

25,00%

41,67%

28,13%

5,21%

7. Os alunos são estimulados a participar dos grupos e projetos
de pesquisa da Faculdade.

22,92%

37,50%

20,83%

18,75%

35,48%

34,41%

18,28%

11,83%

44,68%

30,85%

20,21%

4,26%

8. As atividades extras (tais como congressos, palestras e
seminários) realizadas pela IES são adequadas, permitindo a
troca de experiências entre alunos e professores.
9. A Coordenação do curso mostra-se disponível para o
atendimento dos alunos, quando necessário.

7.1.2. VISÃO DO CORPO DOCENTE PELOS DISCENTES
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ITENS
10. O curso apresenta quadro docente com número de
professores suficiente para a atender às demandas de ensino e
pesquisa.
11. Os professores têm domínio dos conteúdos de sua área de
cátedra.

Excelente

Bom

Regular

Ruim

23,96%

43,75%

20,83%

11,46%

46,94%

33,67%

14,29%

5,10%

12. Os professores expõem e cumprem adequadamente os
programas e os objetivos das disciplinas.

30,93%

35,05%

26,80%

7,22%

29,90%

40,21%

24,74%

5,15%

27,55%

24,49%

34,69%

13,27%

15. Os professores desenvolveram o plano da disciplina,
demonstrando preparação das aulas

27,84%

36,08%

24,74%

11,34%

16. Os professores aproveitaram adequadamente o tempo
previsto para a disciplina

18,37%

38,78%

27,55%

15,31%

17. Os professores indicaram material impresso e/ou diferentes
fontes para enriquecer a disciplina

42,86%

32,65%

19,39%

5,10%

18. Os professores comunicaram-se bem de forma clara

45,92%

40,82%

12,24%

1,02%

19. Os professores evidenciaram segurança e domínio da turma

44,90%

39,80%

12,24%

3,06%

20. Os professores relacionaram o conteúdo com a vivência
profissional e/ou com outras áreas do conhecimento.

46,94%

30,61%

20,41%

2,04%

21. Os professores responderam satisfatoriamente às perguntas
pertinentes ao conteúdo da disciplina

46,88%

32,29%

18,75%

2,08%

22. Os professores aplicaram instrumentos de avaliação
correspondentes ao conteúdo trabalhado em aula

43,30%

34,69%

17,53%

4,12%

23. Os professores integraram o ensino com a espiritualidade e a
vida ministerial dos alunos

43,88%

33,67%

16,33%

6,12%

32,99%

34,02%

17,53%

15,46%

30,16%

36,51%

15,87%

17,46%

13. Os professores incorporam recursos computacionais tais
como sites com informações e conteúdos relacionados às
disciplinas, endereço eletrônico para troca de informações com
os alunos, discussão em grupo, apoiando o aprendizado de seus
alunos.
14. Os professores são assíduos, cumprem os horários de aula e,
sempre que necessário, são acessíveis fora deles.

24. Os professores mostraram-se inspiradores em
espiritualidade e com uma teologia alinhada com a instituição na
sua perspectiva confessional
25. O orientador de TCC esteve disponível para atendimento,
reservando horário para orientação.

7.2. AVALIAÇÃO INTERNA A PRÓPRIA FACULDADE

Esta avaliação da Instituição foi realizada por alunos, funcionários e professores, revelando nas
planilhas o que estes pensam sobre os serviços, o ambiente físico, os recursos gerais da IES. Na
planilha totalizadora, a primeira coluna registra os elementos para serem avaliados e segunda coluna
registra a porcentagem por item, numa escala de 0 a 100%.

QUANTO AO SERVIÇO

Excelente

Bom

Regular

Ruim
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26. Direção Geral tem um atendimento de qualidade
28. Diretoria Financeira tem um atendimento de qualidade

28,87%
28,13%
37,50%

45,36%
46,88%
36,46%

20,62%
19,79%
16,67%

5,15%
5,21%
9,38%

29. Coordenação Geral Acadêmica tem um atendimento de
qualidade
30. CAE/Secretaria tem um atendimento de qualidade

42,86%
22,68%

40,82%
40,21%

11,22%
27,84%

5,10%
9,28%

44,90%
30,61%
38,14%
70,10%

41,84%
36,73%
37,11%
24,74%

7,14%
22,45%
16,49%
4,12%

6,12%
10,20%
8,25%
1,03%

26,53%

39,80%

24,49%

9,18%

27,55%
25,77%

43,88%
42,27%

24,49%
26,80%

4,08%
5,15%

35,05%

37,11%

20,62%

7,22%

27,84%

35,05%

24,74%

12,37%

Excelente

Bom

Regular

Ruim

30,61%

53,06%

13,27%

3,06%

32,99%

41,24%

20,62%

5,15%

33,67%

46,94%

19,39%

0,00%

43,30%

38,14%

16,49%

2,06%

50,00%

33,67%

14,29%

2,04%

48,98%

39,80%

11,22%

0,00%

43,75%

38,54%

14,58%

3,13%

18,37%

37,76%

29,59%

14,29%

25,51%

45,92%

20,41%

8,16%

23,47%

34,69%

31,63%

10,20%

65,98%

26,80%

6,19%

1,03%

21,65%

39,18%

24,74%

14,43%

20,62%

30,93%

21,65%

26,80%

Excelente

Bom

Regular

Ruim

26,04%

36,46%

30,21%

7,29%

27. Diretoria Administrativa tem um atendimento de qualidade

31. O serviço prestado na Biblioteca é realizado de forma
habilidosa e cordial
32. Telefonia/Atendimento tem um atendimento de qualidade
33. A segurança é feita de forma eficaz
34. A limpeza tem sido feita com regularidade e eficiência
35. O número de funcionários no atendimento de seu curso é
suficiente, propiciando um atendimento ágil
36. O atendimento da CAE é realizado de forma habilidosa e
cordial.
37. O atendimento da CAE é realizado com qualidade.
38. O atendimento da tesouraria é de qualidade, e os serviços
são prestados de forma habilidosa, ágil e eficiente.
39. O atendimento e o encaminhamento dos procedimentos na
matrícula, emissão e entrega de atestados e outros documentos
são realizados com presteza e eficiência pela Central de
Atendimento ao Aluno (CAE).
AMBIENTE FÍSICO
40. As áreas comuns da FABAT têm boa conservação, atendendo
às necessidades dos alunos.
41. O campus apresenta boas condições de segurança,
possuindo equipe especializada para este objetivo.
42. O campus apresenta boas condições de iluminação,
sinalização, limpeza e conservação.
43. As salas de aula têm infraestrutura adequada, dispondo de
material adequado e em bom estado de conservação.
44. As salas de aula são climatizadas ou ventiladas de modo que
proporcione condições de conforto.
45. Os banheiros têm bom estado de conservação e limpeza,
bem como se apresentam em quantidade suficiente
46. O estacionamento oferece bom atendimento, segurança e
atende às necessidades dos alunos
47. Os ambientes e serviços de alimentação apresentam-se de
forma adequada às necessidades da Faculdade
48. Os espaços de convivência no campus universitário atendem
de forma adequada às necessidades da Faculdade
49. A Biblioteca tem iluminação e condições de estudo
50. O Auditório (Capela) atende as necessidades do aluno,
estando sempre arrumado e limpo para uso
51. A Cantina atende às necessidades dos alunos em termos de
alimentação e bebidas
52. O Bebedouro atende as necessidades dos alunos

RECURSOS GERAIS
53. Utilização e disponibilidade de Projetor, som, TV, vídeo etc
estão sempre disponíveis
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54. O serviço de cópia é eficiente e atende aos alunos de forma
satisfatória
55. O site da FABAT dispõe de informações relevantes para a
divulgação da Faculdade e de seus serviços.
56. O site da FABAT dispõe de informações relevantes para a
comunidade universitária.
57. As normas e regulamentos da IES são claros e podem ser
facilmente consultados, sempre que necessário
58. Os serviços de consultas, empréstimos, renovações de livros
e periódicos e outros serviços oferecidos pela Biblioteca são
eficientes, e o atendimento é adequado.
59. O acervo da Biblioteca é atualizado e suficiente às
necessidades do aluno.
60. A FABAT tem serviços de apoio na área de informática e
comunicação, tais como acesso à Internet.
61. A FABAT dispõe de laboratórios e equipamentos de
qualidade, suficientes para atender às necessidades dos alunos.
62. O laboratório de informática dispõe de equipamentos
adequados e em bom estado de conservação, bem como
apresenta funcionamento que garante a segurança de seus
usuários

6,19%

15,46%

30,93%

47,42%

17,71%

40,63%

26,04%

15,63%

17,53%

37,11%

28,87%

16,49%

18,95%

42,11%

29,47%

9,47%

34,38%

40,63%

18,75%

6,25%

25,26%

45,26%

22,11%

7,37%

21,05%

29,47%

36,84%

12,63%

15,46%

35,05%

35,05%

14,43%

21,05%

31,58%

36,84%

10,53%

8. PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

Após o levantamento e análise dos dados obtidos durante duas pesquisas feitas em 2018 com o
corpo discente e funcionários da IES pela aplicação dos questionários, constatou-se que para os
cursos Graduação em Teologia (Bacharel) e Música (Licenciatura), bem como para os funcionários,
o que se segue abaixo.

8.1. AVALIAÇÃO DOS CURSOS E DOS PROFESSORES PELOS ALUNOS DE
GRADUAÇÃO

8.1.1. Visão Geral dos cursos de Graduação

Nos cursos de Graduação quatro itens destacam-se com percentuais acima de 70% entre bons e excelente: A
Coordenação do curso, a modernidade das disciplinas oferecidas nos cursos de Graduação e as instalações
físicas para as atividades acadêmicas e administrativas e a infraestrutura adequada aos alunos, as dimensões
das atividades discentes e as atividades extras. Os outros três itens, ficaram com percentuais acima de 60%,
entre bons e excelente.

8.1.2. Visão Geral do Corpo Docente dos cursos de Graduação
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O Corpo docente é merecedor de destaque especial. Constituído, em sua maioria, por Doutores,
Mestres em suas áreas, com amplo domínio do conteúdo a ser ensinado, dos quinze itens avaliados
nove itens têm percentual acima de 70% entre bom e excelente, quatro itens estão acima de 60%
entre bom e excelente e somente um item tem percentual acima de 50% entre bom e excelente.
Neste tópico, os maiores percentuais entre bom e excelente foram os itens 11 e 19 - 11. Os
professores têm domínio dos conteúdos de sua área de cátedra e 19. Os professores evidenciaram
segurança e domínio da turma -.

8.2. AVALIAÇÃO INTERNA A PRÓPRIA FACULDADE

Após o levantamento e análise dos dados obtidos durante as pesquisas feitas em 2018.1 com o
alunos, professores e funcionários da IES - pela aplicação dos questionários -, constatou-se o que se
segue abaixo.

8.2.1 Quanto aos serviços
Nesta categoria, dos 14 itens avaliados, dez foram classificados com percentual acima de 70% entre
bom e excelente e quatro com percentual acima de 60% entre bom e excelente. O destaques foram
os itens 29, 31 e 34 com percentual acima dos 80% entre bom e excelente- 29. Coordenação Geral
Acadêmica tem um atendimento de qualidade; 31. O serviço prestado na Biblioteca é realizado de
forma habilidosa e cordial; 34. A limpeza tem sido feita com regularidade e eficiência -.

8.2.2 Quanto ao ambiente físico

Nesta categoria, que considerou 13 itens, houve uma melhora considerável dos conceitos se
comparados com a última avaliação onde nove itens obtiveram o percentual acima dos 70% entre
bom e excelente, um item obteve o percentual acima de 60% entre bom e excelente e três itens
obtiveram percentual acima de 50% entre bom e excelente. O destaque negativo é o item 52, que
obteve um percentual de 26% com avaliação ruim.

8.2.3 Quanto aos recursos gerais
Nesta categoria, que considerou 10 itens, temos a menor quantidade de itens acima de 70% entre
bom e excelente, apenas dois itens, o 58 e 59 - 58. Os serviços de consultas, empréstimos,
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renovações de livros e periódicos e outros serviços oferecidos pela Biblioteca são eficientes, e o
atendimento é adequado; 59. O acervo da Biblioteca é atualizado e suficiente às necessidades do
aluno -. Temos sete itens com percentual acima de 50% entre bom e excelente. O destaque negativo
é o item 54 - 54. O serviço de cópia é eficiente e atende aos alunos de forma satisfatória –, que
apresenta um percentual de mais de 70% entre regular e ruim.
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ANEXO I: REGULAMENTO DA CPA

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA
FACULDADE BATISTA DO RIO DE JANEIRO

Observando o disposto na Lei n.º 10.861/04 e na Portaria n.º 2.051/04 – que criaram e
regulamentaram, respectivamente, o SINAES –, o Diretor da Faculdade Batista do Rio de Janeiro,
no uso de suas atribuições legais, e por meio do Documento Institucional ATO Dir FABAT– 001MAI/2018, nomeou e empossou os membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA).
E, doravante, considerando que a Avaliação Interna deve ser um processo contínuo, a fim de
contribuir com a promoção da eficiência e eficácia das ações da Instituição de Ensino Superior, em
benefício de toda comunidade acadêmica;
Considerando que a CPA tem autonomia na consecução do seu trabalho e regulação própria de
funcionamento, resolve o Diretor da Faculdade Batista do Rio de Janeiro sobre o Regulamento da
Comissão Própria de Avaliação da Instituição:
DA COMPETÊNCIA
Art. 1.º A CPA – Comissão Própria de Avaliação, conforme dispõe o art. 11 da Lei n.º 10.861/04,
regulamentada pelo artigo 7.º da Portaria n.º 2.051/04 – MEC, é o órgão de avaliação interna no
âmbito da Faculdade Batista do Rio de Janeiro, autônomo em relação a conselhos e demais órgãos
colegiados da IES.
DAS FINALIDADES
Art. 2.º A CPA tem como principais objetivos coordenar os processos internos de avaliação da
instituição, fornecendo subsídios à IES no aprimoramento do conjunto das atividades
desenvolvidas, respeitando a identidade e as especificidades da instituição, bem como sistematizar e
fornecer as informações solicitadas pelo INEP, atuando necessariamente nos seguintes pontos:
I - apreciação e análise do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), identificando o projeto
e/ou missão institucional, em termos de finalidade, compromissos, vocação e inserção regional e/ou
nacional;
II - análise da política para o ensino, da pesquisa, da pós-graduação, da extensão e das respectivas
formas de operacionalização, incluindo os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, às
bolsas de pesquisa, monitoria e demais modalidades;
III - verificação da responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se
refere a sua contribuição em relação à inclusão e ao desenvolvimento econômico e social, à defesa
do meio ambiente, da produção artística e da memória e do patrimônio culturais;
IV - identificando as formas de comunicação e aproximação entre a IES e a sociedade;
V - análise das políticas de pessoal, das carreiras do corpo docente e do corpo técnicoadministrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho;

VI - avaliação da organização e da gestão institucional, especialmente o funcionamento e
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora e
a participação dos segmentos da comunidade acadêmica nos processos decisórios;
VII - análise da infra-estrutura física, especialmente a de ensino, de pesquisa e de extensão,
biblioteca, recursos de informação e comunicação, bem como das relações interpessoais no âmbito
da IES;
VIII - análise do planejamento e avaliação, especialmente os processos, os resultados e a eficácia da
auto-avaliação institucional;
IX - análise da política de atendimento e o grau de satisfação dos discentes;
X - avaliação da capacidade de gestão e administração do orçamento e das políticas e estratégias de
gestão acadêmica, com vistas à eficácia na utilização e na obtenção de recursos financeiros
necessários ao cumprimento das metas e prioridades estabelecidas.
Art. 3.º Para consecução dos trabalhos, a CPA buscará o envolvimento e o comprometimento da
Coordenação Geral Acadêmica e dos seus Assessores de cursos de Graduação, de pesquisa, pósgraduação e extensão, do Assessor pedagógico, do diretório acadêmico, das associações de docentes
e de técnico-administrativos, bem como de outros órgãos administrativos e representativos da
comunidade externa, no sentido do levantamento dos dados pertinentes, incluindo a aplicação de
formulários, entrevistas e outros métodos, a fim de contemplar as dimensões definidas pelo
SINAES, conforme dispõe o art. 3.º da Lei n.º 10.861/04.
Parágrafo único. A CPA deverá evidenciar e sensibilizar os atores mencionados neste artigo, quanto
à missão, responsabilidade e importância do processo de avaliação interna da IES, no cenário legal
da Educação Superior do País.
Art. 4.º Caberá à Comissão Própria de Avaliação:
I – organizar os procedimentos e instrumentos a serem usados na auto-avaliação da instituição,
incluindo grupos de trabalho para agilizar o fluxo da auto-avaliação;
II – coordenar e participar do levantamento de informações sobre a realidade da IES;
III – articular a participação de toda a comunidade interna e externa no processo de auto-avaliação
da IES;
IV – promover seminários e debates avaliativos;
V – garantir o rigor na coleta de dados e outras informações, bem como em todas as atividades
avaliativas;
VI – promover a ampla divulgação dos resultados da auto-avaliação institucional, por meio de
relatórios, informativos e boletins, contemplando ao desenvolvimento dos trabalhos, incluindo os
processos e métodos utilizados nas etapas de avaliação;
VII – empenhar-se para que a auto-avaliação seja ponto de partida para reflexão e proposições de
melhoria institucional;
VIII – elaborar o relatório final da auto-avaliação da IES.
Art. 5.º A CPA promoverá a avaliação interna constante, colhendo e interpretando dados gerais,
servindo de instrumento de tomada de decisões por parte da gestão da IES, no intuito de organizar,
administrar e identificar ações para o melhor aproveitamento – e aperfeiçoamento – da infraestrutura existente, bem como apontar potencialidades e fragilidades, indicando a adoção de
políticas estratégicas renováveis e adequadas à visão de futuro da Educação Superior, indo ao
encontro dos anseios de toda a comunidade acadêmica.
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Parágrafo único. Os dados coletados serão discutidos em seminários internos e reuniões com
coordenador geral acadêmico, assessores, chefes, diretores e da comunidade externa, a fim de levar
a bom termo a sistemática de avaliação interna, promovendo a revisão de resultados e a
compreensão do conjunto das atividades, e buscando a satisfação qualitativa e quantitativa da IES.
Art. 6.º A CPA deve apreciar todas as contribuições verbais ou escritas trazidas por pessoas da
comunidade interna ou externa, independentemente dos dados levantados pelos processos formais
de avaliação.
Parágrafo único. Os dados obtidos ao longo do desenvolvimento dos trabalhos de avaliação e os
resultados da avaliação serão repassados sistematicamente à direção da IES, para que seja
promovida a divulgação interna e externa nos diferentes meios de comunicação, incluindo
impressos eletrônicos.
Art. 7.º Os dados levantados e apresentados por coordenador, gestores, discentes e representantes da
comunidade externa serão apreciados pela CPA e, a seu critério, verificados por meio de visitas “in
loco”, entrevistas, vistas em documentos ou qualquer outro meio de apuração.
DA COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO
Art. 8.º É assegurada, no âmbito da CPA, a participação de todos os segmentos da comunidade
acadêmica e de representantes da sociedade civil organizada, vedada a composição que privilegie a
maioria absoluta de um dos segmentos, conforme dispõem a Lei n.º 10.861/04 e a Portaria n.º
2.051/04. Destarte, a Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Batista do Rio de Janeiro é
composta de:
I - um presidente;
II - três representantes docentes;
III - três representantes discentes;
IV - um representante técnico-administrativo;
V - um representante da sociedade civil organizada.
Art. 9.º O mandato dos membros da CPA será de 2 (dois) anos, permitida a recondução, exceto a
representação do corpo discente, conforme dispõe o artigo 7.º, § 2.º, da Lei n.º 10.861/04.
Art. 10 A CPA terá um Presidente eleito para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução.
Parágrafo único. Pelo menos 1/4 dos constituintes da CPA serão mantidos na gestão subseqüente,
visando à manutenção da memória viva dos trabalhos realizados.
Art. 11 Compete ao Presidente da CPA:
I – convocar e presidir as reuniões da Comissão;
II – representar a Comissão junto aos órgãos competentes que tratem de assuntos ligados à
avaliação da IES;
III – cumprir e fazer cumprir os termos deste Regulamento;
IV – desempenhar outras atribuições não especificadas neste Regulamento que tragam benefícios
aos objetivos da Comissão.
Parágrafo único. Ao Secretário da Comissão caberá substituir o Presidente nas eventuais ausências
ou impedimentos deste.
Art. 12 Todos os membros da CPA terão direito a voz e voto nas reuniões.
Parágrafo único. O Presidente, além do voto ordinário, terá o voto de qualidade, em caso de empate
nas matérias submetidas à votação.
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Art. 13 A CPA funcionará com uma Secretaria permanente, exercida por um funcionário técnicoadministrativo do quadro da IES ou por servidor contratado para este fim, ao arbítrio da Direção da
Faculdade Batista do Rio de Janeiro.
§ 1.º Cabe a esse servidor, oficialmente designado, cumprir com todas as tarefas inerentes à
Secretaria da CPA.
§ 2.º No caso de ausência ou impedimento do Secretário, compete ao Presidente indicar um
membro presente à reunião para lavrar a ata.
Art. 14 A CPA reunir-se-á ordinariamente a cada semestre e, extraordinariamente, sempre que
necessário, por convocação do Presidente ou requerimento da maioria de seus membros.
Parágrafo único. O calendário das reuniões ordinárias será elaborado anualmente, sendo a pauta das
reuniões informada com um mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência e afixada na
Secretaria da CPA.
Art. 15 A CPA funcionará e deliberará com a presença da maioria dos seus membros, tomando
decisões pela maioria simples de votos.
§ 1.º Será excluído da CPA o membro que faltar a 3 (três) reuniões sem a devida justificativa aceita
pela Comissão.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16 Os responsáveis pela prestação de informações falsas ou pelo preenchimento de formulários
e relatórios de avaliação que impliquem omissão ou distorção dos dados a serem fornecidos ao
SINAES responderão civil, penal e administrativamente por essas condutas.
Art. 17 Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação dos dispositivos do presente
Regulamento serão dirimidos pela CPA, observada a legislação vigente, e se necessário, submetidas
à apreciação do Diretor.
Art. 18 Este Regulamento entrará em vigor após aprovado pelo órgão colegiado máximo.
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ANEXO II: EXEMPLO DE FORMULÁRIO DA CPA 2018
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (CPA) 2018
Este questionário é um instrumento de coleta de informações para a realização da auto avaliação da FABAT que tem como objetivo conhecer a opinião dos
estudantes e funcionários sobre o ambiente acadêmico e consolidar informações para promover a melhoria das condições de ensino e/ou trabalho e dos
procedimentos didático-pedagógicos. Sua participação é muito importante e poderá contribuir para a melhoria dos processos avaliativos na instituição. Os
resultados serão divulgados numa publicação on line, no site da IES. Não haverá divulgação de dados individuais dessa pesquisa. Em cada questão,
marque com um X os itens com o conceito que melhor corresponda às suas características pessoais, às condições de ensino e procedimentos
vivenciados por você na Faculdade.
1. AUTO-AVALIAÇÃO (Somente para o aluno)
ITENS
1. Participei ativamente das disciplinas cursadas, cumprindo minhas obrigações como aluno.
2. Com relação aos trabalhos/provas, realizei com qualidade e cumprindo os prazos necessários.

Excelente

Bom

Regular

Ruim

Excelente

Bom

Regular

Ruim

Excelente

Bom

Regular

Ruim

Excelente

Bom

Regular

Ruim

1. AUTO-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (Somente para funcionários)

ITENS
1. Assiduidade
2. Conhecimento da função
3. Relacionamento com o superior hierárquico
4. Relacionamento com a equipe de trabalho
5. Conhecimento do Regimento Interno da Faculdade
6. Responsabilidade e compromisso nas atividades desenvolvidas
7. Atendimento eficiente das solicitações

2. AVALIAÇÃO DO CURSO E DOS PROFESSORES PELOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO
2.1. VISÃO GERAL DO CURSO PELOS DISCENTES
ITENS
3. O curso dispõe de infra-estrutura adequada para os alunos, tais como salas de aula, de estudo e
de trabalho, laboratórios, biblioteca, recursos de informática etc.
4. O curso dispõe de instalações adequadas às atividades acadêmicas e administrativas, tais como
salas para as coordenações e para os professores, secretaria, etc.
5. As disciplinas oferecidas no curso de Graduação são modernas, integradas e abrangem
adequadamente os tópicos da área de concentração.
6. As atividades discentes estão adequadamente dimensionadas em termos de número de horasaula e trabalhos extra-classes.
7. Os alunos são estimulados a participar dos grupos e projetos de pesquisa da Faculdade.
8. As atividades extras (tais como congressos, palestras e seminários) realizadas pela IES são
adequadas, permitindo a troca de experiências entre alunos e professores.
9. A Coordenação do curso mostra-se disponível para o atendimento dos alunos, quando necessário.
2.1. VISÃO DO CORPO DOCENTE PELOS DISCENTES
ITENS
10. O curso apresenta quadro docente com número de professores suficiente para a atender às
demandas de ensino e pesquisa.
11. Os professores têm domínio dos conteúdos de sua área de cátedra.
12. Os professores expõem e cumprem adequadamente os programas e os objetivos das disciplinas.
13. Os professores incorporam recursos computacionais tais como sites com informações e
conteúdos relacionados às disciplinas, endereço eletrônico para troca de informações com os
alunos, discussão em grupo, apoiando o aprendizado de seus alunos.
14. Os professores são assíduos, cumprem os horários de aula e, sempre que necessário, são
acessíveis fora deles.
15. Os professores desenvolveram o plano da disciplina, demonstrando preparação das aulas
16. Os professores aproveitaram adequadamente o tempo previsto para a disciplina
17. Os professores indicaram material impresso e/ou diferentes fontes para enriquecer a disciplina
18. Os professores comunicaram-se bem
19. Os professores evidenciaram segurança e domínio da turma
20. Os professores relacionaram o conteúdo com a vivência profissional e/ou com outras áreas do
conhecimento para uma melhor formação
21. Os professores responderam satisfatoriamente às perguntas pertinentes ao conteúdo da
disciplina
22. Os professores aplicaram instrumentos de avaliação correspondentes ao conteúdo trabalhado
em aula

23. Os professores integraram o ensino com a espiritualidade e a vida ministerial dos alunos
24. Os professores mostraram-se inspiradores em espiritualidade e com uma teologia alinhada com
a instituição na sua perspectiva confessional
25. O orientador de TCC esteve disponível para atendimento, reservando horário para orientação.
3. AVALIAÇÃO INTERNA DA PRÓPRIA FACULDADE (Alunos e Funcionários)
3.1. Assinale a alternativa que melhor exprime a sua opinião em relação aos SERVIÇOS:
ITENS

Excelente

Bom

Regular

Ruim

Excelente

Bom

Regular

Ruim

26. Direção Geral tem um atendimento de qualidade
27. Diretoria Administrativa tem um atendimento de qualidade
28. Diretoria Financeira tem um atendimento de qualidade
29. Coordenação Geral Acadêmica tem um atendimento de qualidade
30. CAE/Secretaria tem um atendimento de qualidade
31. O serviço prestado na Biblioteca é realizado de forma habilidosa e cordial
32. Telefonia/Atendimento tem um atendimento de qualidade
33. A segurança é feita de forma eficaz
34. A limpeza tem sido feita com regularidade e eficiência
35. O número de funcionários envolvidos no atendimento de seu curso é suficiente, propiciando um
atendimento ágil das necessidades acadêmicas.
36. O atendimento da CAE é realizado de forma habilidosa e cordial.
37. O atendimento da CAE é realizado com qualidade.
38. O atendimento da tesouraria é de qualidade, e os serviços são prestados de forma habilidosa,
ágil e eficiente.
39. O atendimento e o encaminhamento dos procedimentos na matrícula, emissão e entrega de
atestados e outros documentos são realizados com presteza e eficiência pela Central de
Atendimento ao Aluno (CAE).
3.2. Assinale a alternativa que melhor exprime a sua opinião em relação ao AMBIENTE FÍSICO:
Elementos para serem avaliados
40. As áreas comuns da FABAT têm boa conservação, atendendo às necessidades dos alunos.
41. O campus apresenta boas condições de segurança, possuindo equipe especializada para este
objetivo.
42. O campus apresenta boas condições de iluminação, sinalização, limpeza e conservação.
43. As salas de aula têm infra-estrutura adequada às atividades acadêmicas de alunos e
professores, dispondo de material adequado e em bom estado de conservação,
44. As salas de aulas são climatizadas ou ventiladas de modo que proporcione condições de
conforto
45. Os banheiros têm bom estado de conservação e limpeza, bem como se apresentam em
quantidade suficiente para servir à comunidade da FABAT.
46. O estacionamento oferece bom atendimento, segurança e atende às necessidades dos alunos.
47. Os ambientes e serviços de alimentação apresentam-se de forma adequada às necessidades da
comunidade universitária.
48. Os espaços de convivência no campus universitário atendem de forma adequada às
necessidades da comunidade universitária.
49. A Biblioteca tem iluminação e condições de estudo
50. O Auditório (Capela) atende as necessidades do aluno, estando sempre arrumado e limpo para
uso
50. A Cantina atende as necessidades dos alunos em termos de alimentação e bebidas
52. O Bebedouro atende as necessidades dos alunos

3.3 Assinale a alternativa que melhor exprime a sua opinião em relação aos RECURSOS GERAIS:

23

Elementos para serem avaliados

Excelente

Bom

Regular

53. Utilização e disponibilidade de Projetor, som, TV, vídeo etc estão sempre disponíveis
54. O serviço de cópia é eficiente e atende aos alunos de forma satisfatória.
56. O site da FABAT dispõe de informações relevantes para a divulgação da Faculdade e de seus
serviços.
56. O site da FABAT dispõe de informações relevantes para a comunidade universitária.
57. As normas e regulamentos da IES são claros e podem ser facilmente consultados, sempre que
necessário.
58. Os serviços de consultas, empréstimos, renovações de livros e periódicos e outros serviços
oferecidos pela Biblioteca são eficientes, e o atendimento é adequado.
59. O acervo da Biblioteca é atualizado e suficiente às necessidades do aluno.
60. A FABAT tem serviços de apoio na área de informática e comunicação, tais como acesso à
Internet.
61. A FABAT dispõe de laboratórios e equipamentos de qualidade, suficientes para atender às
necessidades dos alunos.
62. O laboratório de informática dispõe de equipamentos adequados e em bom estado de
conservação, bem como apresenta funcionamento que garante a segurança de seus usuários
Obrigada por responder a nossa pesquisa. A CPA em breve divulgará o resultado à comunidade acadêmica.
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Ruim

ANEXO III: MODELO DE AVISO PÚBLICO COLOCADO NOS MURAIS DAS SALAS DE
AULA SOBRE AS CONVOCAÇÕES PARA AS REUNIÕES DA CPA

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA
CONVOCAÇÃO Nº 01/2018
A Presidente da COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO da Faculdade Batista do Rio de
Janeiro, designado pelo Ato Diretor FABAT – 001 de maio de 2018 e de acordo com
o Regulamento da CPA da mesma Faculdade, aprovado pela CEPE de 18 de outubro
de 2010, convoca os membros da Comissão Própria de Avaliação – CPA para a
primeira reunião semestral a realizar-se no dia 16 de maio de 2018 (quarta-feira),
às 16h, na sala de reuniões da sala dos professores, no Prédio 14, para apreciar a
seguinte pauta:
1. Calendário de reuniões e de Atividades para 2018.1;
4. Outros diversos.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018.

Profº. MS. Flávio Martins
Presidente da CPA/FABAT

ANEXO V: ATAS DAS REUNIÕES DA CPA 2018

REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO CPA
DA FACULDADE BATISTA DO RIO DE JANEIRO
ATA Nº 001/2018
Aos vinte e dois dias maio de dois mil e dezoito, às dezessete horas e trinta minutos, na sala dos
professores da Faculdade Batista do Rio de Janeiro – FABAT, instituição mantida pelo Seminário
Teológico Batista do Sul do Brasil – STBSB, sito a Rua José Higino, n° 416 – prédio 18, Tijuca,
cidade do Rio de Janeiro, CEP 20510-412, reuniram-se, Flávio Martins, Presidente da CPA, e os
componentes da Comissão Própria de Avaliação, a saber: Prof.ª Dra. Teresa Cristina dos Santos
Akil de Oliveira, Prof.ª Cíntia Ândria de Souza Granato, Prof. Ms. Juarez Solino de Carvalho Filho,
Raphael Andrade de Godoi e Mariane de Carvalho Godoi.
Seguindo a pauta estabelecida, houve a explanação geral sobre a CPA e participantes da comissão;
breve apresentação do relatório dos trabalhos da CPA anterior (realizada em 2016); definição do
calendário de trabalhos da CPA em 2018.1, que foi acordado como:
DATAS

ATIVIDADES

22 de maio

Divulgação da semana de avaliações na capela do STBSB no momento
de avisos do culto do dia 22 de maio, pelo discente Raphael Godoi.

23 de maio

Apresentação do calendário dos trabalhos da CPA em 2018.1 para a
coordenação acadêmica.

23-24 de maio

Divulgação da semana de avaliações entre os alunos e funcionários.
Distribuição dos formulários de avaliação em sala de aula e
recolhimento dos mesmos.

28-29 de maio

 Dia 28/05/2018: Avaliação realizar-se-á das 20horas as 20horas
e 25minutos;
 Dia 29/05/2018: Avaliação realizar-se-á das 19horas as 19horas
e 30minutos.
Preenchimento dos formulários de avaliação no hall dos prédios de

30 de maio

música e teologia da FABAT para os alunos e/ou funcionários que não
puderam preencher nos dias 28 e 29.

03-30 de junho

Computação dos dados.

01-31 de agosto

Análise e apresentação dos resultados.
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