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INTRODUÇÃO  

   

A Faculdade Batista do Cariri, IES, credenciada por meio da Portaria No 189, de 

06 de março de 2015, com autorização do curso superior de graduação, Bacharel em 

Teologia, através da Portaria No 254, de 17 de março de 2015, situada à rua Aminadabe 

Arruda Campos, 102, no bairro do Muriti na cidade do Crato-CE, com o propósito de 

nortear suas ações, desejando consolidar a excelência de suas atividades, realiza a 

Autoavaliação Institucional. Essa Autoavaliação é um processo primordial para obter 

resposta e orientação do planejamento e das estratégias da IES.  

 

Metodologia para avaliação institucional 

 A Avaliação Interna da Faculdade Batista do Cariri seguirá as diretrizes do 

SINAES, no que diz respeito ao núcleo comum das dimensões da Avaliação Institucional 

estabelecidas pela Lei n. 10.861, artigo 3º, complementadas pelos núcleos de temas 

optativos que permitem dar uma visão das especificidades da instituição. 

 Os participantes da Avaliação Interna da FBC serão os docentes, discentes e 

colaboradores que fornecerão seus pontos de vista, críticas e sugestões sobre a Faculdade 

por meio dos instrumentos de coleta de dados utilizados na avaliação. 

 A avaliação interna da FBC se dará em três etapas: primeiro, por meio da 

sensibilização da comunidade da IES para a participação da avaliação mediante 

informativo disponibilizado na IES e principalmente no acesso ao portal da FBC, para 

que alunos e outros participem da avaliação. A segunda etapa será a implementação da 

avaliação interna de forma efetiva mediante os questionários do portal do aluno; terceira 

etapa por meio da análise, consolidação e divulgação de resultados. De forma resumida 

as etapas para a Avaliação Institucional da FBC, seguirá os seguintes parâmetros: 

 

Primeira Etapa: Sensibilização da comunidade da FBC 

• Divulgação das atividades do projeto através dos veículos disponíveis: 

o Criação da página na Internet; 
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o Elaboração de Cartazes e Panfletos; 

o E-mail para os alunos no informativo da FBC 

 

Segunda Etapa: Implementação da avaliação interna 

• Identificação das fontes institucionais de dados referentes às dimensões a serem 

avaliadas e consolidação dos dados coletados; 

• Organização dos procedimentos da aplicação dos instrumentos avaliativos; 

• Aplicação dos instrumentos de avaliação. 

 

Terceira Etapa: Finalização e divulgação dos resultados do processo da avaliação 

Realização de reunião com a participação de representantes dos departamentos, 

da para analisar os resultados da avaliação; 

• Extração dos indicativos para tomada de decisão a partir da análise dos resultados; 

• Sugestões para criação de condições para que a avaliação esteja permanentemente 

integrada na dinâmica da Instituição. 

 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 O processo de Autoavaliação seguira as dez dimensões, conforme orientação da 

CONAES - Comissão Nacional do Ensino Superior vinculada ao MEC - Ministério da 

Educação, e foi observado os seguintes aspectos na avalição destas dimensões, 

organizadas conforme os cinco eixos que contemplam as dez dimensões dispostas no art. 

3o da Lei No 10.681, que instituiu o Sinaes: 
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1.3. Autoavaliação institucional participação da faculdade acadêmica. 

A comunidade acadêmica, docente, discentes e corpo técnico administrativo tem 

participado da avaliação institucional por meio de instrumento de avaliação 

disponibilizado para todos através do portal da FBC. Também todos os envolvidos podem 

apresentar suas sugestões e reivindicação para a melhoria da FBC junto a CPA, que 

analise junto com a avaliação institucional e encaminha para a direção da IES as 

reivindicações e sugestões feitas. Um dos instrumentos para isso é a disponibilidade de 

caixa de sugestão acessível para todos na secretaria da FBC. 

O atual instrumento de avaliação através de questionário no portal da FBC possui 

as seguintes questões para os discentes: 

SOBRE O ALUNO 

Suas expectativas iniciais em relação ao seu curso 

Sua avaliação das perspectivas de atuação profissional ao concluir o curso 

Sua avaliação dos meios pelos quais se mantém informado das decisões da direção da 

instituição 

 

AVALIE OS ITENS ABAIXO EM RELAÇÃO AO SEU CURSO: 

Os conteúdos das disciplinas do curso 

As aulas ministradas pelos professores 

As atividades acadêmicas proporcionadas pelo curso (palestras, semanas de estudos, 

congressos, etc.) 

As atividades práticas proporcionadas pelo curso (oficinas, clínicas, etc.) 
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A pesquisa (iniciação científica e/ou produção de conhecimento) 

A extensão (cursos visando a comunidade em geral) 

Os equipamentos de informática e audiovisuais 

A aquisição de cultura geral 

A aquisição de conhecimentos bíblicos e teológicos 

O convívio com os professores do curso 

O convívio com outros alunos do curso 

A avaliação geral do curso 

 

APONTE O GRAU DE IMPORTÂNCIA QUE É DADO NA FBC AOS SEGUINTES 

PROPÓSITOS: 

Diálogo entre fé e razão, evangelho e cultura 

Liberdade de investigação e opinião 

Enfrentamento de situações de conflito 

Promoção do bem comum 

Desenvolvimento da excelência acadêmica 

Produção do conhecimento por meio de pesquisa 

 

COMO AVALIA A FBC NOS SEGUINTES ASPECTOS: 

Discuto o desenvolvimento de minhas atividades  

Convivo com diferentes grupos sociais, intelectuais e étnico-raciais 

Tenho liberdade de investigação e opinião 

Participo de projetos de inclusão social 

 

CLASSIFIQUE A QUALIDADE DE CADA UM DOS RECURSOS DA INSTITUIÇÃO LISTADOS 

ABAIXO: 

Recursos didáticos utilizados nas aulas 

Instalações das salas de aula 

Serviço de organização e limpeza 

Preservação da estrutura física das salas de aula (iluminação, ventilação, acústica, etc.) 

Segurança interna do campus 

Serviço de material audiovisual 

Instalações do laboratório de informática 

Controle do ruído dos corredores e espaços internos do campus 

Serviços de alimentação disponíveis no seu campus (cantina, lanchonete, etc.) 

Espaços de convivência (centro estudantil, quadra, etc.) 

 

QUAL O GRAU DE IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDO A CADA UM DOS OBJETIVOS ABAIXO 

RELACIONADOS NO DESENVOLVIMENTO 

Formar profissionais com participação ativa e transformadora na sociedade 

Auxiliar a comunidade a que pertence com base no conhecimento adquirido 

Produzir e difundir conhecimentos bíblicos e teológicos 

Desenvolver ações que promovam a inclusão social 

Contribuir para a qualidade de vida da comunidade em geral 

Promover ações pautadas na ética 

Cultivar uma formação multicultural 

 

 

AVALIE OS ASPECTOS ABAIXO COM BASE EM SUA EXPERIÊNCIA NA FBC: 

Articulação entre ensino e pesquisa 

Articulação entre ensino e extensão 

Articulação entre pesquisa e extensão 
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Incentivos à pesquisa oferecidos pela FBC (grupos de pesquisa, programas de bolsas, etc.) 

 

AVALIE CADA UM DOS ITENS ABAIXO INDICANDO SUA QUALIFICAÇÃO:  

O acervo da biblioteca 

A atualidade de materiais da biblioteca (livros, periódicos, vídeos, etc.) 

As instalações para leitura, pesquisa ou estudo oferecidos pela biblioteca 

O serviço de organização e limpeza da biblioteca 

A preservação da estrutura física da biblioteca (iluminação, ventilação e acústica) 

O atendimento oferecido pela biblioteca 

 

 

AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES-DISCIPLINAS 

 

LEIA COM ATENÇÃO OS ITENS ABAIXO E ASSINALE A ALTERNATIVA QUE MELHOR 

CORRESPONDE Á SUA OPINIÃO 

Sobre pontualidade 

Sobre os critérios de avaliação 

Sobre a metodologia de ensino  

Sobre a clareza de comunicação 

Sobre o comprometimento com a aprendizagem 

Como é o incentivo a participação dos alunos nas aulas 

Sobre a apresentação do programa 

Sobre o desenvolvimento do conteúdo 

Sobre a apresentação dos resultados da avaliação 

Indique como tem sido a utilização da bibliografia em suas aulas 

Sobre a integração de conhecimento 

 

 

FAÇA UMA AUTO-AVALIAÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NESSA DISCIPLINA: 

Pontual nessa disciplina 

Conhecimento da programação da disciplina 

Iniciativa para pesquisar e ampliar meus conhecimentos na disciplina 

Participação em questões relevantes para discussão na disciplina  

 

 

 

 

 

     

 

_________________________________________ 

Presidente da CPA da FBC – Márcio Vinícius Bastos 


