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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, e como reconhecimento 

do curso através da Portaria 878 de 17 de dezembro de 2018, situada a 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.  

 Este relatório parcial conforme, nota técnica do INEP/DAES/CONAES No 065 

e iniciando um novo ciclo a partir de 2019, foi desenvolvido pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) da Faculdade Batista do Cariri. A coordenação geral do projeto foi 

realizada pela Comissão Permanente de Avaliação, assim constituída:  Um membro do 

Conselho Acadêmico, um membro do Corpo Técnico, um membro do Corpo Docente, 

um membro da Sociedade Civil Organizada e um membro do Corpo Discente como 

especificado abaixo. A execução do projeto, foi assessorado por profissionais que 

cuidam do sistema de informação da FBC. 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FBC  

Representante do(a): Nome dos Membros 

Conselho Acadêmico Daniel Soares Simões – Secretário 

 Corpo Técnico Róberio Lopes Oliveira 

 Corpo Docente Márcio Vinícius Bastos - Presidente 

 Sociedade Civil Organizada Adauto F. de  Azevedo Filho  

 Corpo Discente Pedro Rondinele M. de Figueiredo 
 

 

 

 



  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
  Faculdade Batista do Cariri  

Rua Aminadabe Arruda Campos, 102 - Crato/CE.  
CEP 63132-024 

                                       Fone: (88) 3523-1643 
 

4 

 

 A CPA desta IES apresenta resultados da autoavaliação institucional do período 

2018/2, realizada nos dias 21 a 30 de novembro de 2018. Participaram dessa 

Autoavaliação os membros da comunidade acadêmica, dentre os quais discentes, 

docentes e outros membros da IES. 

A avaliação foi realizada com a observação dos critérios pré-estabelecidos. Os 

resultados desta avaliação são apresentados para dar publicidade aos mesmos, de forma 

que as pessoas e órgãos competentes tomem decisões e providências para a melhoria no 

desenvolvimento da IES. Os resultados desta autoavaliação foram registrados em  Ata 

no 21 da reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade Batista do 

Cariri realizada no dia 07 de dezembro de 2018. 

 

 Metodologia  

 A Avaliação Interna da Faculdade Batista do Cariri seguiu 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 foram todos aqueles que fornecem 

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 ocorreu em três etapas: primeiro, houve a 

sensibilização da comunidade da IES para a participação da avaliação mediante 

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

lembrando e levando os alunos e outros a participarem da avaliação; segundo, foi feita a 

implementação da avaliação interna de forma efetiva mediante os questionários do 

portal do aluno; terceiro, consolidação e divulgação de resultados. Apesar da 

sensibilização da comunidade da IES ter sido a primeira na etapa, ela no entanto se 

estendeu por todo o processo de avaliação de modo a desenvolver e consolidar a cultura 

avaliativa da FBC. A avaliação interna foi realizada por meio instrumentos de coletas. A 

consolidação e divulgação forneceu o subsídio necessário para que os diferentes setores 

realizem o planejamento e gestão de suas atividades. 
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De forma resumida as etapas para a Avaliação Institucional da FBC, seguiu 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; 

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 dos membros da CPA 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. 

• Apresentar, através de ofício, as necessidades e demandas da Faculdade aos 

gestores da IES para que as mesmas sejam atendidas. 

• Publicação dos resultados para o acesso da comunidade acadêmica. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 O processo de Autoavaliação ocorreu nas dez dimensões, conforme orientação 

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

 Eixos trabalhados pela CPA neste relatório parcial do novo ciclo de relatórios a 

partir de 2019. 

 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

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

 Na área do ensino, paralelamente ao curso de graduação em Teologia, a IES tem 

implantado um curso de especialização em Teologia Bíblica, e pode ser realizada em 

duas turmas. A IES também iniciou mais uma especialização em apologética. A CPA 

também verificou que a IES tem procurado aprimorar o currículo do seu curso de 

graduação, adequando-o as atuais diretrizes curriculares do MEC. É importante observar 

que 

  Quando à pesquisa, a IES tem incentivado a produção de seus docentes 

por meio da participação em eventos acadêmicos e da publicação de artigos em revistas 

especializadas. Ressalte-se ainda o lançamento da revista eletrônica Colloquium: 

Revista Multidiciplinar de Teologia (faculdadebatistacariri.edu.br/colloquium). 

Também já existem grupos de discussão que agregam alunos e professores, os quais tem 

fomentado a produção discente. 

 Na área da extensão, verificou-se a implantação da Escola de Música Batista do 

Cariri, vinculada a IES, que oferece à comunidade aulas de música. O programa da 

escola promove tanto o aprendizado em vários instrumentos (piano, violino, flauta, 

vilão, etc), quanto técnica vocal e canto.   

 

Dimensão 4: Comunicação com a sociedade 

 Embora a IES tem procurado divulgar os eventos que realiza por meio de 

material impressos (cartazes e folderes) e meios eletrônicos, através de seu site 

(faculdadebatistacariri.edu.br), a CPA observou uma particular necessidade de 
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aprimoramento da IES no que se refere a sua política de marketing. Conforme 

observado no resultado da autoavaliação houve nota baixa quanto ao acesso às 

informações e divulgação da FBC. A CPA observou uma particular necessidade de 

aprimoramento da IES no que se refere a sua política de marketing. 

 

Dimensão 9: Política de atendimento aos discentes 

  A comunicação dos alunos com a IES tem-se dado principalmente por meio da 

coordenação e secretaria acadêmica. Tendo em vista o aprimoramento desta área, a 

instituição implantou uma ouvidoria a cargo de um docente com formação 

psicopedagógica, cuja atuação será acompanhada de perto pela CPA. A CPA também 

disponibilizou uma caixa de fácil acesso para que a comunidade acadêmica faça suas 

sugestões e observações.  

 Foi observado pela CPA que a FBC ainda não dispõe de uma cantina para os 

alunos, o que tem sido uma necessidade e reinvindicação dos mesmos. Mas a CPA 

acompanhará a solução desta demanda. 

 Com relação às sugestões da comunidade acadêmica apresentadas via CPA, 

destacam-se as seguintes observações: mais iluminação interna e externa da IES; que a 

Escola de Música que atende a comunidade, não deve ter aulas no prédio de centro de 

ensino concomitantemente às aulas do curso devido a sonorização interferir nas aulas, e  

que as disciplinas de Bíblia não sejam dadas em módulos. Também foi sugerida uma 

redução do valor das multas por atraso de livros na biblioteca.  Estas sugestões forma 

encaminhadas para os gestores da IES para que possam ser apreciadas e atendidas. Com 

relação a iluminação, parte do problema, já está solucionado. 

 

Eixo 5: Infraestrutura Física  

Dimensão 7: Infraestrutura física 

 O resultado da avaliação verificou a necessidade de melhoria no laboratório de 

informática; melhoria na infraestrutura de modo geral: salas, acessibilidade, 
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climatização das salas, iluminação; segurança interna do Campus. A CPA observa que 

diante destas demandas, a administração da IES tem buscado a aprovação de recursos 

para suprir estas carências. Embora as salas ainda não estão climatizadas, houve a 

implementação da climatização da salas dos professores, e dos colaboradores da 

administração. Quanto as salas de aulas, houve reformas significativas, como acesso 

para cadeirante, portas de vidro, pinturas e troca de piso das que necessitava. É 

importante observar que os banheiros para cadeirantes já estão disponíveis, bem como 

marcações para pessoas especiais no estacionamento da IES. 

 Houve uma melhoria significativa do laboratório de informática, não só pelo seu 

tamanho, mais pela quantidade de terminais que diponibilizaram para os alunos bem 

como internet acessível.  

 A IES iniciou a colocação de piso tátil para deficientes visuais em todo prédio, 

tanto da administração, salsas de aula, biblioteca, sala dos professores bem como no 

acesso externo. Também já está instalado no campus uma rampa de acesso ao piso 

superior onde fica a sala dos professores e laboratório de informática. Além disso, a 

CPA tem cobrado a instalação de meios de acessibilidade (como piso tátil para 

deficientes visuais e elevador para cadeirantes) e melhorias no laboratório de 

informática, também conforme às demandas observadas.  

 De forma geral a IES tem procurado se desenvolver. Há aspectos que 

precisam melhorar, e outros que receberam louvor, porém, esta comissão trabalha para 

que esta IES alcance a excelência, cumprindo as metas estabelecidas pelo MEC. 

 

Conclusão 

A CPA da FBC conclui este relatório parcial informando que esta comissão 

apresentou junto à direção geral da Faculdade Batista do Cariri, no dia 07 de dezembro 

de 2018, sugestões de melhorias bem como mostrou as necessidades da IES em Ofício 

da CPA no 02/2018, conforme os resultados da avaliação institucional realizada em 

novembro de 2018. A CPA da FBC também apresentou relatório do resultado desta 

mesma avaliação em reunião com o conselho superior no dia 14 de fevereiro de 2019, 

quando teve oportunidade.  
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A CPA Comunica que os resultados da autoavaliação institucional 2018.2, 

realizado pela comunidade acadêmica desta IES foram publicados em mural específico 

no salão da secretaria da FBC. 

 Os membros da Comissão Própria de Avaliação da FBC reconhecem o recente 

esforço desta IES para atenderem as demandas levantadas tanto pela avaliação internam, 

bem como pela avaliação externa ocorrida no segundo semestre de 2018 para 

reconhecimento do curso e avaliação externa ocorrida nos dias 19 a 23 de fevereiro de 

2019 para o recredenciamento da instituição, conforme relatados e descritos no portal 

do e-MEC. 

A CPA da Faculdade Batista do Cariri ficará atenta para o aprimoramento desta 

IES no que se refere à sua gestão, excelência acadêmica, cuidado com os discentes, 

docentes, colaboradores do corpo técnico administrativo e sua contribuição para com a 

sociedade da região do Cariri cearense. 

 

 

 
 

     

 

_________________________________________ 

Presidente da CPA da FBC – Márcio Vinícius Bastos 


