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RESUMO 

As parcerias entre a sociedade civil e a FABAPAR são organizadas para            
atender as necessidades acadêmicas e institucionais. Elas são fonte de          
trabalho e de ganhos mútuos. Através dessas parcerias a Faculdade, de           
maneira geral atende um campo frutífero para discentes e docentes que em            
seu processo natural de formação e atuação possam direcionar ensino e           
aprendizagem ao aspecto prático, adequando sua atuação a        
contemporaneidade e a versatilidade dos conhecimentos adquiridos. Desse        
modo, naturalmente, há interessados em fomentar suas práticas, visando         
atender a comunidade interna e externa. Assim, a FABAPAR entende que é,            
também, sua missão agir na disseminação do conhecimento para crescimento          
socioeconômico.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Política de Parcerias e Convênios é a forma organizada que a            

FABAPAR encontrou para compartilhar o conhecimento com sociedade civil e          

atender as necessidades internas. Tal política é abrangente, pois visa angariar           

o máximo de apoio possível buscando sempre ampliar o horizonte do           

conhecimento técnico e científico. 

O grande propósito dessa política é a interação entre a comunidade civil            

e os acadêmicos. Desse modo, o programa de parcerias permite que haja uma             

clara interação entre os conveniados. É inequívoca a necessidade de tal           

interação, uma marca indelével na atuação prática da instituição. Nesse          

escopo, a FABAPAR tem ampla abertura para pensar e estabelecer as           

parcerias conforme as mais distintas possibilidades oferecidas. As medidas         

podem ser, desde a forma de possibilitar apoio aos alunos e professores ou             

para suprir a necessidades técnicas e inovações tecnológicas da instituição. 

Por se tratar de uma política em que se estabelece uma relação jurídica             

entre dois entes, a política de parcerias não tem data para ocorrer, sendo que              

as negociações e os termos de conduta podem ser firmados a qualquer tempo,             

sempre que houver conveniência. Contudo, a implantação das parcerias         

obedece às regras institucionais. 
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2 OBJETIVO 

 

A seguir descreve-se os objetivos gerais e específicos. 

2.1  GERAL 

 

Preparar e estabelecer políticas claras para o estabelecimento de         

parcerias entre a IES e a sociedade civil, que permitam a interação e a              

transmissão de conhecimentos e apoio econômico. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

● Regulamentar os trâmites entre parcerias estabelecidas; 

● Restabelecer os limites de atuação nas referidas parcerias; 

● Proceder com lisura, eficiência e transparência no eventual recebimento         

ou emprego de recursos oriundos ou disponível para o cumprimento          

dessas políticas (conforme cada contrato); 

● Atende demandas internas e externas da instituição. 

 

2.3 RESULTADOS DESEJADOS 

 

● Estreitamento das relações entre a IES e a sociedade; 
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● Formação mais próxima dos anseios e necessidades sociais; 

● A demonstração da FABAPAR na disseminação do conhecimento para         

crescimento socioeconômico; 

● A possibilidade de formação de nível superior de qualidade a todos os            

discentes, permitindo um retorno à sociedade de um profissional mais          

bem preparado; 

● Cumprimento de sua função social. 

3 DIRETRIZES 

 

A FABAPAR estabelece critérios determinados e diretrizes claras em         

sua política de parcerias. As diretrizes são pensadas de modo a contemplar            

todo o processo, das quais destaca-se: 

● Detalhado controle financeiro; 

● Lisura e publicidade das parcerias estabelecidas; 

● Permanente prestação de contas às instituições parceiras; 

● Prestação de contas por ambas as partes das obrigações acordadas          

(em contrato) nos prazos ou sempre que solicitado. 

 

4 NORMATIVAS 

 

As normativas são estabelecidas pelas regras contratuais estabelecidas        

no Código Civil e legislação extravagante. 
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PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

 

● Setor Jurídico - Realiza a formalização do acordo, analisando a          

aplicabilidade e efetivando os documentos para estabelecimento das        

parcerias. 

● Gerência Administrativa - Realiza os trâmites administrativos de        

fornecimento das informações e previsões orçamentárias, conforme as        

demandas de cada parceria. 

● Coordenação Acadêmica - Realiza os trâmites acadêmicos de        

fornecimento das informações e seleção dos alunos, quando aplicável. 

● Docentes - Aos docentes, as responsabilidades e papéis são distintas          

conforme cada parceria estabelecida. 

● Discentes - Aos discentes, as responsabilidades e papéis são distintas          

conforme cada parceria estabelecida. 

● Diretoria - Atua como órgão superior e revisor no estabelecimento das           

parcerias, sua aprovação, manutenção ou encerramento. Ao mesmo        

tempo, é a responsável pela harmonização da política de parcerias com           

as demais políticas. 

6 PARCERIAS 

 

Dentre as diversas políticas e parcerias da FABAPAR estão: 
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6.1 ASSOCIAÇÃO DOS BATISTAS DA GRANDE CURITIBA  (BGC)  

 

É uma parceria em que as igrejas da associação recepcionam os           

distintos acadêmicos, possibilitando-lhes a prática de estágio e,        

paulatinamente, a formação de liderança no caráter dos discentes.  

Esta parceria possibilita a interação com parte dos egressos da          

FABAPAR, pois, semanalmente, os pastores e líderes denominacionais da         

BGC e das associações eclesiásticas batistas se reúnem na FABAPAR, às           

quartas pela manhã, para diversos eventos e interações. Em contrapartida, A           

FABAPAR oferece cursos pagos e gratuitos, treinamentos e eventos para a           

BGC, permitindo-lhe, inclusive, o pleno uso das dependências da IES, desde           

que não prejudique o calendário acadêmico. A BGC conta também com           

descontos e bolsas aos seminaristas das igrejas da BGC, conforme descrito na            

política de Bolsas.  

 

6.2 JUNTA DE MISSÕES MUNDIAIS (JMM) 

 

A parceria assegura aos colaboradores, mantenedores e candidatos ao         

agir missional descontos nos cursos da FABAPAR para ingressarem como          

discentes. Ao mesmo tempo, a JMM abre espaço para inserção dos alunos da             

FABAPAR em projetos atividades missionárias, tanto em atividades pontuais e          

viagens missionárias ocasionais ou duradouras, conforme a vocação e         

condições de cada discente.  
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6.3 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CURITIBA (PIB) 

 

A FABAPAR integrou ao seu renomado corpo docente, os regentes e           

maestros da PIB como professores acadêmicos de música, agregando um          

amplo know-how no curso de Bacharelado em Teologia na vertente de louvor e             

adoração. Essa parceria celebrada com a PIB tem como finalidade a produção            

disciplinas eletivas no curso de Bacharelado em Teologia, em suas duas           

modalidades.  

Essa parceria também prevê a preparação de missionários para atuar na           

Itália. Para isso, além de toda a preparação teológica, a PIB oferece todo o              

treinamento e a capacitação linguística e cultural necessárias para essa          

atuação. 

 

6.4 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ (PUCPR) 

 

Existe também o convênio de empréstimo entre bibliotecas, nessa         

parceria tanto os alunos da FABAPAR quanto os alunos da PUCPR podem            

utilizar as bibliotecas duas instituições mediante regras descritas nos         

regulamentos de cada instituição. 

Juntamente com o Sistema Pergamum existe uma parceria com a          

Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos (ICAP). A ICAP tem como           

objetivo criar um serviço de indexação compartilhada de artigos de periódicos           

nacionais, editados pelas Instituições que fazem parte da Rede Pergamum.  
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6.5 FACEL FACULDADES 

 

É um convênio de empréstimo entre bibliotecas, nessa parceria tanto os           

alunos da FABAPAR quanto os alunos da FACEL podem utilizar as bibliotecas            

da FACEL e da FABAPAR, mediante regras descritas nos regulamentos de           

cada instituição. 

 

6.6 EDITORA  AD. SANTOS  

  

A parceria entre a FABAPAR e a Editora AD. Santos atende três eixos             

de serviço: produção gráfica de livros, impressão da Revista Científica Via           

Teológica e aquisição de livros.  

● Produção gráfica, impressão e distribuição de livros – A Editora AD.           

Santos acordou em produzir dois livros produzidos pelos alunos da          

pós-graduação (Stricto Sensu). 

● Aquisição de livros – A parceria proporciona desconto na aquisição de           

livros, sejam estes, para a biblioteca, bibliografia de disciplinas ou outras           

demandas. 

● Impressão da Revista Científica Via Teológica (ISSN 1676-0131) - A          

editora AD. Santos se responsabiliza pela impressão anual de duas          

Revistas. Em contraparte, a A.D Santos recebe o direito exclusivo da           

venda de todo o material oferecido aos discentes do Curso de           

Bacharelado em Teologia EAD na versão impressa. Em ambos, a          

parceria permite uma otimização dos custos e o oferecimento de          

materiais de qualidade gráfica profissional. Também há dentro das         

instalações da sede da FABAPAR o espaço da livraria da Editora AD            
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Santos, o aluguel deste espaço é custeado com os serviços descritos           

anteriormente, ademais, os alunos da FABAPAR podem adquirir obras a          

um valor reduzido do praticado no mercado editorial. 

 

6.7 OVERSEAS COUNCIL 

 

A FABAPAR tem parceria com a OVERSEAS COUNCIL, instituição         

internacional que angaria recursos ao redor do mundo e investe no ensino            

superior teológico em escala global. Essa parceria prevê o aporte constante de            

recursos financeiros para incentivar a pesquisa teológica. Os recursos         

aplicados são também empregados na concessão de descontos correntes aos          

alunos que, eventualmente, não se enquadram nos requisitos da política de           

bolsas de estudo. 

 

6.8 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES BATISTAS DE ENSINO        

TEOLÓGICO (ABIBET) 

 

A FABAPAR é afiliada à ABIBET, associação que congrega 47          

seminários e faculdades batistas de todo o Brasil. A parceria visa promover a             

realização de conferências, simpósios e outros tipos de reunião em que se            

estudam temas relacionados com a educação teológica no Brasil. Promove          

também estatísticas do trabalho de educação teológica batista no Brasil e a            

produção de literatura teológica. 
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6.9 ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DA EDUCAÇÃO TEOLÓGICA NA AMÉRICA        

LATINA  (AETAL)  

 

A FABAPAR também é afiliada à Associação Evangélica da Educação          

Teológica na América Latina (AETAL), uma associação juridicamente        

constituída de escolas evangélicas de educação teológica que visam ao          

fortalecimento da formação de líderes na América Latina. A parceria promove o            

desenvolvimento do ensino superior teológico de qualidade na América Latina.          

Em 2018 a FABAPAR foi escolhida, por uma comissão da AETAL, como uma             

das sete escolas teológicas destaque da América Latina. 

 

6.10 ORGANIZAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO TÉCNICO (OPET) 
 

A parceria entre a Organização Paranaense de Ensino Técnico (OPET)          

e a FABAPAR proporciona benefícios para os locação do espaço físico da            

OPET e desconto para colaboradores e seus respectivos dependentes.  

 

6.10.1  locação 

 

A OPET oferta para locação da FABAPAR, mediante disponibilidade: o          

espaço físico de salas de aula, salas de reunião com multimídia, laboratórios            

de informática com acesso à internet, acervo bibliográfico, entre outros,          

viabilizando a realização de eventos, tais como: palestras, seminários,         

reuniões, cursos, treinamentos, etc. 
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6.10.2  descontos para colaboradores e dependentes 

 

A OPET concede aos colaboradores da FABAPAR e seus respectivos          

dependentes (cônjuge e filhos), que tenham interesse de frequentar cursos          

ofertados pelo Grupo Opet, 10% (dez por cento) de desconto nas parcelas das             

anuidades ou semestralidades acadêmicas dos cursos. 

 

7 REVISÃO PERIÓDICA 

 

As distintas políticas de parcerias são permanentemente revisadas,        

conforme sua aplicabilidade, novas ofertas ou baixa procura. Assim, sempre          

que necessário ou do vencimento dos prazos nos termos acordados, é           

procedida a revisão da parceria em cada caso. 

 

8 INTERAÇÃO COM OUTRAS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

 

A política de parcerias e convênios em algum aspecto se relaciona com            

políticas listadas abaixo: 

● Política de Bolsas de Estudo da FABAPAR – Os recursos e benefícios            

originário de alguma das parcerias interagem com o Programa de Bolsas           

do Ministro. 

● Política de atendimento ao discente – As parcerias intentam o          

desenvolvimento e formação dos discentes. Ademais, se relaciona com         

programas de permanência do mesmo na FABAPAR. 
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● Política dos egressos – A relação com esta política é comprovada com            

os encontros que acontecem na FABAPAR com as lideranças das          

igrejas da BGC, em sua maioria, são egressos da FABAPAR. 

● Política de Iniciação Científica – As duas políticas propõem-se         

potencializar a pesquisa e construção de conhecimentos por parte dos          

discentes e docentes, a fim de desenvolvimento socioeconômico. 

● Políticas de Diversidade e Memória Cultural – As políticas interagem na           

relação com a Primeira Igreja Batista (PIB) e com a Editora AD. Santos             

no processo de impressão da revista científica Via Teológica.  

● Política de capacitação Continuada Técnicos-Administrativo - As       

políticas se relacionam pois ambas oferecem condições para os         

colaboradores se aperfeiçoarem e ampliarem seus conhecimentos. 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O acesso à educação superior, infelizmente, ainda é um funil restritivo           

em nossa sociedade. A atuação da FABAPAR na disseminação do          

conhecimento para crescimento socioeconômico, acarreta a aproximação da        

sociedade interna e externa. Concomitante a isso, a FABAPAR goza de grande            

prestígio em seu meio de atuação, sendo um símbolo de lisura e retidão na              

condução de seus processos, em sua gestão e no seu compromisso com o             

ensino. 

Dessa forma, as parcerias permitem que a FABAPAR caminhe com          

passos maiores que apenas sua capacidade financeira, ao mesmo tempo em           

que permite que a sociedade civil participe e colabore com a IES. 
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