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APRESENTAÇÃO  
 

As Faculdades Batista do Paraná (FABAPAR), dentro de seu contexto          

social, solidifica-se nas premissas legais, éticas, culturais e educacionais e          

apresenta o Projeto Pedagógico Institucional (PPI). Este é um documento de           

grande mérito para a Instituição de Ensino Superior (IES), em virtude de            

evidenciar o posicionamento didático-pedagógico da FABAPAR em todas as         

vertentes que englobam a aprendizagem, tanto no contexto educacional, mas          

também como isso deve estender-se a todos os ramos da sociedade. 

Desse modo, o PPI da FABAPAR foi construído como resposta a uma            

realidade social complexa e mutável, sobre a qual se procura intervir           

positivamente, e que articula elementos internos à comunidade acadêmica, como          

as diferentes instâncias, cursos e projetos da Instituição, e externos, como os            

diferentes processos inerentes ao sistema educacional superior brasileiro, ou         

ainda as particularidades do contexto regional no qual a IES está inserida. 

O PPI é muito mais que um documento técnico-burocrático, é um registro            

das ações didático-pedagógicas, bem como as ações políticas que vão delinear           

toda a trajetória educacional de uma faculdade. Tais ações garantem a formação            

integral, crítica, reflexiva e ética de todos os envolvidos no processo educativo,            

preparando para o exercício laboral da cidadania e o desenvolvimento pessoal. 

Este documento resultou do trabalho participativo de toda a comunidade          

da FABAPAR, coordenado pela Direção-Geral e pelas Coordenações        

Acadêmicas. Também tomou-se como referência o Plano Nacional de Educação,          

Lei n.° 13.005/2014, além das propostas de reformulação para a Educação           

Superior divulgadas pela UNESCO por meio do documento “Tendências da          

Educação Superior para o Século XXI” e diversas normatizações produzidas pelo           

Ministério da Educação sob a nova ótica do Ensino Superior. 

Este documento harmoniza-se com o Plano de Desenvolvimento        

Institucional (PDI), apesar de diferir em seu propósito. O PPI é uma manifestação             

teórico-metodológica e política que norteia as práticas acadêmicas que serão          

sistematizadas em cada um dos Planos de Cursos que compõem a FABAPAR            

 



 
(PPCs), com a finalidade de apontar como tais práticas acadêmicas serão           

efetivadas.  

Os elementos que integram este documento orientam o processo          

educativo de modo estruturado sem deixar à margem os compromissos sociais da            

Instituição. Por meio dele, a IES procura construir coletivamente uma identidade           

que corresponda à sua visão de ser humano, cidadão, sociedade, educação.           

Estabelece-se então, assim, o alicerce para as diversas ações pedagógicas          

próprias à construção do conhecimento. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

1. INSERÇÃO REGIONAL 

A FABAPAR tem um perfil bem peculiar, em razão até da própria            

característica de religiosidade no Brasil, que é de contemplar tanto a busca por             

um aprimoramento teórico-profissional buscado por pastores, sacerdotes em        

geral de vários grupos cristãos, professores de Teologia, missionários,         

assistentes comunitários, quanto a de um melhor preparo para a execução do            

serviço religioso de caráter leigo, seja ligado à Instituição ou mesmo associado à             

outra profissão (advogados, médicos, professores de IES, psicólogos etc.) que          

veem nessa formação teológica a complementaridade necessária para o seu          

exercício cidadão ligado a uma missão pessoal de caráter religioso.  

Em razão dessa peculiaridade, o curso de Teologia, na modalidade          

presencial e a distância, tem um potencial de abrangência muito grande, o que             

constitui um estímulo, mas, ao mesmo tempo, um grande desafio. Isso porque,            

com o potencial humano, também temos os desafios sociais, econômicos e           

culturais que lhe acompanham. No caso do Brasil, os protestantes e evangélicos            

(público primeiro do curso de Teologia da FABAPAR) assumem econômica e           

socialmente lugares diversos na composição socioeconômica brasileira. Se        

pensarmos apenas na Confissão Religiosa na qual estamos inseridos como          

Instituição, teremos um público-alvo de quatro milhões de Batistas no Brasil.  1

A FABAPAR está inserida na cidade de Curitiba, capital do Paraná, um            

dos três Estados que compõem a Região Sul do Brasil. A fundação oficial de              

Curitiba data de 29 de março de 1693, quando foi criada a Câmara. Apenas em               

1820, o território ocidental do Paraná foi entregue à coroa portuguesa passando a             

ser politicamente anexo à Província de São Paulo, recebendo o nome de            

“Comarca de Curitiba”. Curitiba foi elevada à categoria de vila, sendo           

1 Dados do IBGE (2010), catalogados em parte pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 
Social (IPARDES). 
http://www.ipardes.gov.br/perfil_municipal/MontaPerfil.php?codlocal=921&btOk=ok  

 

http://www.ipardes.gov.br/perfil_municipal/MontaPerfil.php?codlocal=921&btOk=ok


 
transformada no centro que comandaria a expansão territorial do Paraná. Em 6            

de fevereiro de 1842, Curitiba foi elevada à categoria de cidade por uma lei              

provincial paulista, após a Revolta Liberal de 1842. O desejo da Comarca de             

Curitiba e Paranaguá ter um governo próprio foi crescendo, principalmente com o            

apoio dado por D. João VI, mas somente em 1850 o assunto teve relevância              

política e a proposta de criação da província do Paraná foi aprovada, em 2 de               

agosto de 1853, pela Lei n.º 704, e sancionada pelo imperador D. Pedro II, em 29                

de agosto de 1853. A instalação da província deu-se a 19 de dezembro do              

mesmo ano, junto com a posse de seu primeiro governador, Zacarias de Góes e              

Vasconcelos. Assim, Curitiba foi transformada em capital da província.  

O Estado do Paraná possui uma área total de 434.967 km², possui 399             

municípios, faz fronteira com os Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul,             

Santa Catarina, e com o Paraguai e a Argentina. De acordo com dados do IBGE,               

sua população estimada para [2018] é de 11.348.937 habitantes, o rendimento           

médio real e habitual do trabalho estimado para o ano de 2018 é de R$ 2.530,00.                

O Paraná possui Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 0,749. Para o ano de             

2017, o IBGE estima matrículas para o Ensino Fundamental 1.440.374 e para o             

Ensino Médio 439.815.  

  

 



 
FIGURA 01 – Mapa do Estado do Paraná e suas Regiões 

 
              Fonte: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC. 
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Atualmente, as principais atividades econômicas são o comércio, as        

finanças e os serviços. Curitiba desenvolve em seu território atividades dos           

setores primário, secundário e terciário. Esse último, representado pelo comércio          

e serviços, é o destaque municipal, respondendo por mais da metade do seu PIB,              

índice econômico que mede a produção de riqueza. Ressalvada a importância do            

setor industrial, a economia curitibana tem no comércio e serviços as suas            

principais atividades econômicas. Segundo dados do (IPARDES), essas        

atividades representam cerca de 65% da produção de riqueza local. Parte           

significativa dos empreendimentos nesse segmento situa-se no centro da cidade,          

porém eles estão presentes em quase todos os bairros. A FABAPAR se insere no              

setor terciário, ao contribuir para a formação de capelães e professores da área             

religiosa, por exemplo.  

Outro dado relevante de Curitiba é com relação à Taxa de Alfabetização.            

Cerca de  96,63% da população é alfabetizada. Em relação à escolaridade,           

 



 
segundo dados estatísticos de 2010, a cidade conta com 41.151 alunos           

matriculados na Educação Infantil, 231.505 no Ensino Fundamental e 78.269 no           

Ensino Médio. Cursando o nível superior há um total de 125.449 alunos. 

Curitiba conta atualmente com 10 cursos de Bacharelado em Teologia          

reconhecidos ou autorizados pelo MEC, sendo a FABAPAR dentre todas elas a            

que primeiro ofertou o Curso de Teologia presencial autorizado e reconhecido.           

Na Graduação a Distância em Teologia, assume também a vanguarda ao ter o             

seu curso autorizado. 

 

2. PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

A FABAPAR fundamenta suas ações didático-pedagógicas em seus        

cursos nos seguintes referenciais teóricos: Lev Vygostsky, mais especificamente         

na sua perspectiva sociointeracionista, e na teoria de Paulo Freire no que tange à              

comunicação dialógica. Ambos autores subsidiam a teoria psicológica        

construtivista. Todos os pressupostos desses teóricos são trabalhados em         

consonância com o Regimento Interno institucional, uma vez que a filosofia           

teológica da mantenedora é que a educação teológica é essencialmente bíblica.  

Ainda mais, o planejamento de ensino é alicerçado na Taxonomia dos           

Objetivos Educacionais de Samuel Benjamin Bloom, pois tal Taxonomia permite          

uma comunicação modelo e efetiva entre todos os envolvidos no processo           

educativo. Também auxilia como fundamento para que todos os cursos          

estabeleçam seus objetivos e seus currículos de forma contextual, bem como a            

coerência em relação aos conteúdos e à avaliação da aprendizagem. Ainda mais,            

a Taxonomia de Bloom abrange o planejamento sob todos os domínios da            

aprendizagem: cognitivo, afetivo e psicomotor. Dessa forma, a FABAPAR se          

organiza de maneira generalizada em seus cursos, de modo a direcionar as            

políticas de ensino específicas para cada curso. Assim sendo, são considerados           

na organização didático-pedagógica os itens a seguir:   

 



 
● educação baseada no diálogo, a fim de que o discente se           

desenvolva como indivíduo responsável, sob orientação do respectivo        

docente;  

● o professor como um facilitador e mediador em todo o processo de            

construção de conhecimento, preparando as condições necessárias para        

que o ensino se efetue;  

● estímulo ao pensamento crítico-reflexivo em que o professor deve         

criar situações desafiadoras, em contextos os quais o estudante conheça,          

a partir de objetivos claros e compartilhados;  

● planejamento curricular em que o aprendente é inserido como         

protagonista do processo de ensino-aprendizagem, a fim de que ele          

possa ser capaz de se tornar um participante e um crítico das diversas             

transformações sociais e científicas que ocorrem na sociedade;  

● avaliação dos aprendentes como parte do processo educativo        

inerente e indissociável;  

● perspectiva integradora entre os domínios da aprendizagem:       

saber, saber ser e saber fazer, considerando em todo processo educativo           

os três domínios (cognitivo, afetivo e psicomotor) de forma simultânea,          

uma vez que eles se evidenciam em um ser que é uno;  

● planejamento de ensino com objetivos claros e evidenciados aos         

discentes; e  

● busca por conteúdos que sejam contextuais e relevantes para o          

estudante, e assim realmente relevantes, bem como a busca do sentido à            

linguagem usada para ensinar.  

Diante das considerações supracitadas, os cursos da FABAPAR aspiram         

graduar teólogos e ministros religiosos (pastores, missionários, capelães,        

ministros de música, professores para o ensino religioso e teológico) reflexivos e            

atuantes em todas as áreas do conhecimento e segmentos políticos sociais           

visando acolher e compreender as lógicas e linguagens do nosso tempo,           

 



 
permitindo que a Teologia mergulhe na realidade histórica e faça a si mesma as              

perguntas fundamentais do homem contemporâneo.  

 

3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

Em harmonização com as Diretrizes Curriculares Nacionais, definidas        

pelo Conselho Nacional de Educação, definiram-se a seguintes diretrizes que          

visam à organização didático-pedagógica do curso: 

● o planejamento do ensino deve ser considerado uma necessidade         

para o desenvolvimento das aulas, uma vez que subsidia a prática           

pedagógica, portanto ao iniciar cada semestre letivo os estudantes         

devem conhecer as metas dos planejamentos de ensino em cada          

disciplina a ser estuda; 

● inserção de conteúdos contextualizados para uma formação       

acadêmico-profissional, e a sua articulação com as demais áreas         

das ciências humanas, visando a compreensão do mundo e da          

realidade, facilitando a trajetória de formação do estudante; 

● inserção de metodologias ativas na aprendizagem, mescladas às        

metodologias usuais, com finalidade de promover a problematização        

e a resolução coletiva de situações levantadas no assunto estudado; 

● avaliação como parte de todo o processo educativo tornando o ato           

de aprender produtivo e satisfatório para ambos os protagonistas da          

educação, professor e estudante. Cada Projeto Pedagógico de        

Curso poderá definir critérios específicos de cada avaliação, desde         

que estejam em consonância com o proposto em Regimento         

Interno;  

● adoção de aspectos metodológicos modernos, baseados nas novas        

Tecnologias da Informação; 

 



 
● articulação curricular e a inter-relação do trabalho dos professores e          

dos estudantes visando uma aproximação cada vez maior entre         

teoria e prática; 

● priorizar o princípio da indissociabilidade como eixo vital, de toda          

proposta pedagógica, no que tange à pesquisa, ao ensino e à           

extensão; 

● ênfase das atividades interdisciplinares nas disciplinas      

fundamentais, na iniciação à pesquisa, na prática teológica e no          

Trabalho de Conclusão de Curso.  

 

3.1. COMPONENTES CURRICULARES  

Atualmente, a FABAPAR oferta apenas cursos da área teológica. A          

Teologia possui um campo epistemológico muito amplo, pois abrange os diversos           

aspectos que englobam o relacionamento da humanidade com o Transcendente,          

com o misterioso, e a maneira como esse relacionamento interfere no seu            

contexto com as outras pessoas e com o mundo que a cerca. Assim, uma matriz               

curricular voltada para transdisciplinaridade é capaz de integrar várias ciências          

para estudar a amplitude dos conhecimentos próprios da Teologia.  

A FABAPAR é uma Instituição confessional que preza pelos princípios          

cristãos. Entretanto, essa característica institucional não interfere na elaboração         

de componentes curriculares flexíveis que permitam a pluralidade entre outras          

visões teológicas. A Instituição entende, em sua construção pedagógica, que          

esse diálogo plural enriquece a construção do conhecimento teológico, e tornará           

o futuro egresso mais capacitado para participar dos debates contextualizados          

dos diversos assuntos que englobam a Teologia.  

Conforme o Regimento Interno, em seu Art. 73, incluir-se-ão nos          

componentes curriculares as seguintes propostas: 

● a formação básica e valorização do ser humano que lhe permita o            

autoconhecimento do mundo em suas múltiplas dimensões; 

 



 
● a integração entre teoria e prática, e a articulação do conhecimento           

da área específica do curso com outras complementares; 

● articulação entre atividades desenvolvidas pelo aluno no âmbito da         

FABAPAR com aquelas de seu campo de atuação profissional; 

● ênfase em atividades centradas na criatividade e na capacidade de          

(re)construir, (re)estruturar, (re)ordenar e buscar novas      

interpretações às situações propostas; 

● a formação científica que lhe permita a compreensão e o uso do            

método científico; 

● a formação profissional básica, constituída do conhecimento       

específico da ciência e das tecnologias aplicáveis à respectiva         

atividade profissional, de acordo com a política educacional da         

mantenedora; 

● sintonia entre o perfil do egresso, incluindo as habilidades a serem           

desenvolvidas e a estruturação das atividades ao longo da         

permanência do aluno na Instituição; 

● condução do aluno para que se torne um cidadão imbuído do           

espírito de contribuir e participar da sociedade na busca de soluções           

de conflitos e desigualdades; 

● permitir que o aluno seja uma pessoa feliz, bem como torne os            

outros felizes.  

 

3.2. ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

O Estágio é um dos elementos complementares que compõem         

especificamente os cursos de Graduação da FABAPAR. Através dele o estudante           

tem a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos durante as aulas e            

estabelecer a relação da teoria com a prática. Isto será de suma importância para              

aperfeiçoamento e complementação do seu aprendizado, qualificando-o, assim,        

para o exercício da Teologia em seus diversos âmbitos. As diretrizes           

 



 
pedagógicas para a execução das atividades de Estágio estão de acordo com o             

previsto no Art. 74 do Regimento Interno, bem como com o Regulamento de             

Estágio da Instituição. As diretrizes são: 

● cabe ao estudante definir o local em que executará as atividades de            

Estágio, podendo definir qualquer instituição onde poderá aplicar os         

conhecimentos abordados nas aulas teóricas; 

● o aluno será acompanhado em cada instituição por um Supervisor          

de Estágio, o qual deverá ser um profissional formado na mesma           

área em que o aluno está se graduando, ou, no mínimo, que            

demonstre notável saber nesta área para supervisionar as        

atividades do estudante; 

● a Coordenação de cada curso de Graduação deverá indicar um          

docente para ser Orientador de Estágio, o qual ficará responsável          

por avaliar os relatórios do aluno, bem como auxiliá-lo em todo o            

processo de elaboração desta atividade; 

● o estudante deve desenvolver atividades práticas que resultem,        

preferencialmente, em projetos relevantes para a comunidade local; 

● em cada etapa do programa de Estágio, o estudante poderá contar           

com suporte do Orientador de Estágio para planejar e organizar as           

atividades práticas;  

● o estudante será avaliado durante o programa de Estágio conforme          

critérios estabelecidos no Regimento Interno, no Regulamento de        

Estágio e no Plano de Ensino da disciplina, que resultarão em uma            

média final para obtenção de aprovação; 

● O estudante deverá realizar um relatório no final de cada semestre           

em que fizer o Estágio, descrevendo todas as atividades solicitadas          

no Plano de Ensino, seguindo o padrão do Manual de Normas           

Técnicas da FABAPAR. 

 

 

 



 

3.3. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Para concluir seu Curso de Graduação, faz-se necessário apresentar uma          

série de atividades, as quais complementam a sua formação pessoal e           

profissional. Entende-se que o ato de formação não fica restrito somente à            

Faculdade, mas às ações desenvolvidas pelo estudante, em diferentes áreas que           

ajudam em sua construção acadêmica e profissional. Ademais, serve como          

instrumento de integração e conhecimento do aluno da realidade social,          

econômica e do trabalho, bem como instrumento de iniciação à pesquisa e ao             

ensino. 

É da competência da Coordenação de cada curso normatizar as          

atividades complementares ao longo do tempo de integralização curricular, em          

coerência com o Regimento Interno da FABAPAR, bem como com o           

Regulamento de Atividades Complementares (que segue anexo). 

 

3.4. DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS 

A FABAPAR em seu constante desenvolvimento estrutural tem primado         

pela excelência de seus materiais pedagógicos para atividades de ensino, de           

pesquisa ou de extensão a ser utilizado nos Cursos de Graduação e de             

Pós-Graduação. Compreende-se como material didático qualquer forma de        

material que possa ser utilizado para os interesses inerentes ao ensino, à            

pesquisa ou à extensão em qualquer nível de escolaridade, como livros,           

coletâneas, apostilas, CD, DVD, jogos, blogs, portais, mídias eletrônicas diversas          

e conteúdos para educação a distância, dentre outros.  

Parte-se do pressuposto de que a produção de material didático é, antes            

de tudo, um ato de criação em que a criatividade é elemento fundante.             

Considera-se que o material didático institucional é um componente essencial na           

qualidade da comunicação da Instituição com seus estudantes. A FABAPAR tem           

como uma das metas no Projeto de Gestão Quinquenal a reformulação de todos             

 



 
os materiais didáticos escritos, e os midiáticos que envolvem tecnologias digitais.           

Pretende-se concluir toda essa produção até o final do ano de 2020. Por             

conseguinte, a FABAPAR aponta as políticas quanto à produção desses          

materiais: 

 

● a análise do material didático institucional produzido no âmbito dos          

Cursos de Graduação pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e as          

coordenações dos cursos, tendo em vista garantir sua conexão com          

a formação definida no PPCs, considerando sua abrangência,        

acessibilidade, bibliografia, aprofundamento e coerência teórica;  

● apoio especializado no campo da mediação pedagógica pelo        

material didático elaborado com tecnologias digitais e midiáticas        

tanto para o ensino presencial quanto para o EAD, tomando por           

pressuposto a ideia do material didático como um elemento         

mediador que traz em seu bojo a concepção pedagógica que norteia           

o ensino e a aprendizagem; 

● considera-se, ainda, a possibilidade de apoio da direção, setor de          

design institucional, coordenações de cursos e professores, pois        

isso privilegia a produção coletiva, crítica e reflexiva, visando         

proporcionar o desenvolvimento da interatividade, da interação e da         

colaboração em prol da qualidade da aprendizagem dos estudantes.  

 

4. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

Na definição das políticas institucionais da FABAPAR, leva-se em         

consideração o fato de que estas definem as linhas mestras que orientam as             

ações dos diferentes segmentos acadêmicos, em consonância com a sua missão.           

A FABAPAR entende a educação como um processo contínuo ao longo da vida,             

portanto todos os atos da caminhada pedagógica precisam ser continuamente          

orientados de modo claro e específico. As Políticas Institucionais para os           

 



 
objetivos regimentais da FABAPAR são estruturadas nas áreas estratégicas,         

conforme apresentadas a seguir, definidas para a condução de seu negócio, e            

embasadas em sua missão e  visão de futuro.  

Nesses ditames, este projeto salienta e apoia-se nas seguintes políticas          

institucionais: Política de Ensino (na Graduação, na Educação a Distância e na            

Pós-Graduação), Política de Pesquisa, Política de Extensão e Política de Gestão. 

 

  

4.1. POLÍTICA DE ENSINO  

A Política de Ensino é dividida em duas categorias: Política de           

Graduação, Política de Educação a Distância e Política de Pós-Graduação (a qual            

se divide em Política de Pós-Graduação Lato Sensu e Política de Pós-Graduação            

Stricto Sensu). 

 

4.1.1. Política de Graduação 

Os cursos de Graduação na FABAPAR orientam-se pelos princípios e 

diretrizes que seguem:  

● articulação entre as diferentes dimensões do ensino, pesquisa e extensão, 

como assegurado pelo Projeto Pedagógico de cada curso; 

● formação com caráter humanista, expressando a responsabilidade e o         

compromisso social com as demandas da sociedade em todas as suas           

dimensões e aliada à competência teórica, ética, técnica e perspectiva crítica           

frente à realidade social;  

● consideração da dimensão formativa e informativa no processo de ensino e           

aprendizagem, a partir da formação da compreensão do aluno das múltiplas           

realidades e suas expressões de valores;  

● formação com a oferta de áreas de aprofundamento diversas como          

ferramenta para atuação crítica e competente em relação ao que é básico em             

 



 
cada área, considerando a sua diversidade;  

● favorecimento de condições de acesso e permanência na faculdade de          

indivíduos oriundos dos diferentes grupos sociais, incluindo pessoas        

deficientes, sujeitos de diferentes experiências culturais e educacionais;  

● incentivo, no desenvolvimento de atividades acadêmicas, de convivência com         

a pluralidade das áreas de saber e de formação, com as diferenças sociais,             

intelectuais, culturais e étnico-raciais, com questões e temas relativos à          

cidadania, ética e cultura e com as diversas formas de concretizar o processo             

de produção, transmissão e socialização do conhecimento;  

● elaboração do Projeto Pedagógico de cada curso em sintonia com este PPI,            

bem como com as Diretrizes Curriculares Nacionais, considerando-se as         

vocações, as linhas de pesquisa e extensão de cada área, buscando garantir            

o que estabelece a LDB: articulação entre ensino, pesquisa e extensão,           

flexibilização dos currículos, interdisciplinaridade e avaliação/aprimoramento      

constantes;  

● reconhecimento da atividade de estágio como dimensão indissociável do         

processo de formação do estudante, assegurada pela supervisão acadêmica,         

pela articulação com o Projeto Pedagógico de cada curso;  

● desenvolvimento da autonomia dos estudantes, por meio de: propostas de          

curso em sintonia com as transformações sociais, oferecendo aos discentes          

conteúdos atualizados e programas de formação no próprio curso e em           

outros, que venham a complementar a formação ministrada no curso;  

● Graduação considerada como formação básica, que capacita o estudante         

para o diagnóstico e para a resolução de problemas frente aos desafios da             

ação do aprendente em suas respectivas áreas, preparando-o,        

simultaneamente, para a importância da formação continuada em um         

contexto de profundas e rápidas mudanças. Isso implica assumir uma postura           

frente ao mundo do conhecimento, cuja expansão, atualização e         

especialização são contínuas, o que revela, portanto, que a formação não se            

esgota na Graduação. Essa consciência impõe novas fronteiras aos cursos de           

 



 
Graduação e indica a necessidade da inserção do estudante no processo de            

educação continuada e de Pós-Graduação Stricto Sensu;  

● garantia da qualidade de sua formação graduada, por meio da oferta de            

condições adequadas que permitam atualização constante e aprimoramento. 

 

4.1.2. Políticas de Educação a Distância 

As políticas para o ensino na modalidade a distância são as seguintes: 

● atendimento às demandas de formação continuada à comunidade,        

segundo os mesmos princípios que norteiam as demais atividades         

acadêmicas;  

● valorização das atividades de EAD e de atividades de aprendizagem          

mediadas pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na         

difusão do conhecimento produzido por essas atividades pela        

FABAPAR;  

● articulação e integração das Coordenações Acadêmicas com os        

demais setores da Instituição, visando a assessoria para proposição,         

acompanhamento e avaliação dos cursos;  

● valorização e expansão de cursos de Educação a Distância; 

● organização de sistemas operacionais em consonância com a presente         

proposta acadêmica, do planejamento estratégico e do orçamento a         

ser delimitado, buscando articulação e integração com a administração         

da faculdade;  

● incentivo às atividades de pesquisa na área de EAD, e uso de            

tecnologias integradas às atividades da docência. 

 

4.1.3. Políticas de Pós-Graduação Lato Sensu 

Os programas de Pós-Graduação Lato Sensu da FABAPAR têm por          

finalidade oferecer estudos de aprofundamento em determinado campo de         

conhecimentos teológicos, a candidatos graduados em Ensino Superior, com vistas          

 



 
ao aprimoramento de sua atuação profissional.  

Nessa dimensão, a FABAPAR busca responder com dinamismo e         

criatividade às demandas da sociedade por ampliação, aprofundamento e         

atualização profissional, ao mesmo tempo em que permite e alimenta o           

desenvolvimento de pesquisas e sua aplicação imediata em alguns campos do           

saber, estabelecendo, assim, um canal de retroalimentação entre a sociedade e a            

faculdade.  

Esses programas de Pós-Graduação são desenvolvidos a partir do perfil do           

egresso da Graduação, o qual já é um potencial candidato a ser aluno da FABAPAR,               

além de buscar atender às demandas da prática teológica. Dessa forma, todos os             

cursos dessa categoria estarão, de alguma forma, inseridos nesse contexto. 

Todas as Pós-Graduações Lato Sensu são ofertadas na modalidade EAD,          

através da plataforma MOODLE. Essa escolha surgiu pela compreensão de que o            

profissional já graduado e inserido no mercado de trabalho encontrará dificuldades           

em dedicar um tempo para comparecer às aulas presenciais. Além disso, essa            

modalidade de ensino acaba tendo custos mais acessíveis à maioria da população.  

 

 

4.1.4. Políticas de Pós-Graduação Stricto Sensu 

As políticas que pautam as decisões relacionadas à Pós-Graduação Stricto          

Sensu, e seu relacionamento com a qualidade dos cursos ofertados nesta categoria,            

são: 

● manter a identidade profissionalizante do curso como resposta às demandas          

sociais e tecnológicas, estimulando assim a relação entre o produto da           

Teologia aplicada e o serviço prestado à sociedade; 

● fomentar o diálogo com outras universidades, comunidade local e regional e           

setor produtivo quanto ao desenvolvimento de produtos, na formação de          

pessoal, na contribuição para a solução de problemas complexos da          

sociedade; 

 



 
● capacitar profissionais na área de Teologia para aplicação de técnicas,          

processos, ou temáticas resolutivas do mundo produtivo do trabalho, ambiente          

eclesiástico  e da sociedade; 

● motivar a práxis entre a produção de conhecimento e o desenvolvimento de            

tecnologias e inovações para o mundo da Teologia com vistas a circundar e             

auxiliar outras  ciências; 

● utilizar-se de rigor metodológico na apropriação e ao empregar o          

conhecimento científico, estimulando e promovendo a divulgação desses        

conhecimentos; 

● potencializar o estímulo à pesquisa nos demais cursos da FABAPAR,          

prezando o rigor metodológico nesses cursos, apontando as necessidades de          

temas de interesse público para pesquisa e publicações; 

● assegurar a avaliação continuada, com vistas à melhoria dos grupos de           

pesquisa, valorizando a produção intelectual relevante, em termos        

quantitativos e qualitativos, e em condições de assegurar a formação dos           

alunos nas áreas de concentração previstas, zelando por uma pesquisa de           

qualidade sempre voltada para Teologia aplicada; 

● atentar para as condições de infraestrutura quanto aos espaços de ensino           

e pesquisa, como laboratório, biblioteca, rede mundial de computadores         

atualizados, equipamentos de multimídias, estrutura dos serviços de        

secretaria  e demais funções administrativas; e  

● garantir a permanência de docentes dedicados ao programa visando a          

qualidade, regularidade das atividades de ensino e as orientações à          

pesquisa. 

 

4.2. POLÍTICAS DE EXTENSÃO 

A extensão como prática de Ensino Superior visa articular as atividades           

de ensino e pesquisa com as demandas institucionais e da sociedade,           

assegurando o compromisso social da FABAPAR. O plano de estágio do curso            

 



 
de Graduação em Teologia propiciará condições aos alunos de desenvolverem          

atividades práticas inerentes ao curso, seja em igrejas, juntas missionárias,          

escolas ou outras instituições do Terceiro Setor. Atualmente, a maioria dos           

alunos participam de atividades de extensão nos fins de semana, e nas férias,             

envolvendo-se com a comunidade, conhecendo de uma forma mais profunda a           

realidade com que vão se deparar depois de formados, satisfazendo o que            

preceitua o Artigo 43, inciso VI da LDB/96. 

O conhecimento trabalhado na Extensão deve articular conteúdos de         

caráter técnico, humanístico e ético; ou seja, preparar o indivíduo tanto como um             

ser profissional e técnico, como um ser social, que se relaciona com a sociedade. 

Além disto, a FABAPAR promove, e continuará promovendo, a extensão          

do ensino, tanto dentro de sua sede, como fora dela, através de cursos de              

aperfeiçoamento de líderes das comunidades religiosas e de todos os          

interessados. A extensão universitária é uma forma de interação que deve existir            

entre a Faculdade e a Comunidade na qual está inserida. É uma espécie de ponte               

permanente entre a FABAPAR e os diversos setores da sociedade. Funciona           

como uma via de mão dupla, em que a faculdade leva conhecimentos e/ou             

assistência à Comunidade, e recebe dela influxos positivos como         

retroalimentação, tais como suas reais necessidades, seus anseios, suas         

aspirações e também aprendendo com o saber dessas comunidades. Ocorre, na           

realidade, uma troca de conhecimentos, em que a Faculdade também aprende           

com a própria comunidade sobre os valores e a cultura dessa Comunidade. 

 

 

4.3. POLÍTICAS DE PESQUISA 

Conforme os princípios institucionais, entende-se que as seguintes        

políticas são fundamentais para o bom desenvolvimento de pesquisas: 

● qualificar a pesquisa na faculdade, atendendo às exigências de excelência          

na área teológica; 

 



 
● aperfeiçoar e qualificar a publicação dos resultados das pesquisas         

promovidas por docentes e discentes através de veículos nacionais e          

internacionais; 

● promover o aumento qualitativo dos indicadores da pesquisa da faculdade; 

● estimular desenvolvimento de pesquisa aplicada, objetivando a criação de         

bens e serviços à sociedade; 

● buscar convênios relativos à área de conhecimento, com vistas à          

ampliação do número de pesquisadores e o aporte de recursos financeiros. 

 

4.4. POLÍTICAS DE GESTÃO 

As políticas de gestão desenvolvidas, acompanhadas e ajustadas pela         

Gerência Administrativa, Desenvolvimento e Gestão, em consonância com a         

Direção-Geral e as diretrizes definidas pela Mantenedora, buscam desenvolver         

trabalho voltado ao fornecimento de dados e instrumentos decisórios,         

infraestrutura física adequada e atualizada, pessoal capacitado que possa         

propiciar suporte necessário para que a Direção-Geral tenha êxito no          

cumprimento de seu plano de desenvolvimento institucional definido neste         

documento. 

Outro ponto vital para a condução da política de gestão é a adequação de              

uma política financeira que viabilize as políticas acadêmicas, em suas          

macroatuações (a Graduação, a Pós-Graduação Lato Sensu, a Pós-Graduação         

Stricto Sensu, a Extensão e a Pesquisa), para que essas áreas consigam praticar             

as ações associadas a seus planejamentos. 

Assim, torna-se fundamental dispor de dados e informações acumulados         

que servirão de base para uma visão dos pontos críticos que merecem ações             

pontuais para o contínuo crescimento da Instituição de forma sustentável. Pela           

intensidade com que os fatos ocorrem na FABAPAR, percebe-se como ela é            

complexa e muitas vezes imprevisível em diversos aspectos. A dinâmica da           

 



 
Faculdade gera, pois, um desafio contínuo para a busca de soluções adequadas            

frente ao quadro que se apresenta no cotidiano.  

Pensando nisso, há três políticas que norteiam a gestão da FABAPAR: 

● diferenciação pela qualidade; 

● apropriação de métricas de avaliação de qualidade; 

● incentivo à implementação de projetos de inovação tecnológica, buscando         

parcerias para partilhar a execução e compartilhar conhecimento. 

 

5. RESPONSABILIDADE SOCIAL DA FABAPAR 

A responsabilidade social praticada pela FABAPAR constitui um dos eixos          

norteadores e incorporadores das ações de ensino, pesquisa e extensão. A           

Faculdade procura levar o aprendente a adquirir conhecimentos teóricos e          

práticos que viabilizem a sua inserção na sociedade fazendo diferença na           

Instituição. Institucionalmente temos o reconhecimento de utilidade pública pelas         

esferas federal, estadual e municipal, e temos trabalhado nos últimos anos para            

obter o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos e Beneficentes, fornecido           

pelo Conselho Nacional de Assistência Social.  

Nosso compromisso social está atrelado a todos os projetos institucionais          

e a cada projeto pedagógico de nossos cursos. As políticas de ensino de             

Graduação e Pós-Graduação e as de pesquisa e extensão orientam as inserções            

dos compromissos institucionais que têm contribuído para a inclusão social ao           

propiciar o acesso ao Ensino Superior de alunos vindos das camadas mais            

carentes da sociedade, grande parte deles oriunda da zona rural e de todos os              

estados do país. 

A FABAPAR está atuando na inclusão social também através da           

conscientização do corpo discente da importância dos esforços conjuntos para o           

atendimento às necessidades das pessoas carentes da sociedade. Isto se dá           

através de disciplinas específicas, bem como em outras disciplinas, compondo          

assim um tema transversal.  

 



 
As ações propostas pela FABAPAR revelam a efetivação do diálogo que           

se estabelece entre ela e a sociedade, estimulando a construção de um            

conhecimento coletivo e transformador. A visão e a tônica religiosa hoje no Brasil             

é a busca constante por coordenar, manter e desenvolver atividades filantrópicas,           

educacionais, ambientais e culturais, além de servir como facilitadora para o           

fortalecimento da sociedade civil.  

As Faculdades Batista do Paraná comprometem-se com a promoção de          

todos os cidadãos, valorizando a diversidade nos diferentes segmentos de          

atuação e da comunidade em que está inserida. A contribuição ao           

desenvolvimento econômico e social da região em que a FABAPAR está           

instalada se dá através da criação por parte das igrejas, lideradas por nossos             

formandos, de instituições sociais como creches, orfanatos, asilos, casas de          

recuperação, ONGs. 
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ANEXO  

 

REGULAMENTO INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

 



 
Art. 1º - Fica aprovada a Normatização Institucional das Atividades Acadêmicas           

Complementares do Curso de Graduação das Faculdades Batista do Paraná, a           

qual foi formalizada em Resolução pelo Conselho Superior desta Instituição de           

Ensino. 

I. DO OBJETIVO GERAL 

Art. 2º - Oportunizar a autonomia, a formação continuada e o desenvolvimento            

pessoal e profissional de cada acadêmico (a). 

 

II. DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Art. 3º - Incentivar o estudo independente e o fomento ao desenvolvimento do             

espírito científico. 

Art. 4º - Oportunizar a cada acadêmico(a) participação efetiva em eventos de foro             

científico, visando a sua formação integral. 

Art. 5º - Ofertar práticas extracurriculares, por meio de Cursos de Extensão,            

Simpósios e Seminários promovidos pela Instituição de Ensino Superior. 

Art. 6º - Complementar a formação continuada de cada Acadêmico(a), por           

intermédio de atividades extracurriculares. 

 

III. DAS NORMAS 

Art. 7º - As atividades complementares têm caráter obrigatório e cada           

acadêmico(a) deverá cumprir a carga horária de 200h integrais. 

Art. 8º - Cada acadêmico(a) deve integralizar a carga horária destinada às            

atividades complementares durante o processo de formação e duração do Curso. 

Art. 9º - A comprovação das atividades complementares devem ser protocoladas 

junto à Secretaria Acadêmica, no período estabelecido pela Coordenação das          

Atividades Complementares. 

Parágrafo Único - Em cada semestre será oportunizado um prazo para abertura            

de protocolos para o fim a que se destina no artigo 9º. 

Art. 10º - O protocolo não garante o registro das atividades complementares 

 



 
apresentadas, por intermédio dos comprovantes, antes deverá ter parecer         

favorável do Coordenador das Atividades Complementares, o qual emitirá o          

número de horas consideradas. 

Art. 11 - Os comprovantes entregues no ato do protocolo, após analisado pelo             

Coordenador das Atividades Complementares serão juntados à pasta individual         

de cada acadêmico(a). 

Art. 12 - A integralização das atividades complementares seguirá a tabela de            

horas estabelecida pelo Conselho Superior da Instituição de Ensino Superior. 

Art. 13 - A tabela de horas e as atividades complementares seguem anexas a              

essa Resolução. 

 

IV – ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 14 - Consideram-se como atividades complementares: 

I. Projeto de iniciação científica: Apresentação da carta-contrato ou termo de           

responsabilidade do bolsista e relatório de pesquisa; 

II. Colaboração em pesquisa: Declaração do coordenador da pesquisa; 

III. Elaboração de relatórios de pesquisa: Apresentação do relatório; 

IV. Participação como ouvinte em seminários, encontros, palestras e conferências          

da área: Declaração ou Certificado de participação; 

V. Apresentação de trabalho em congressos, seminários, simpósios,        

conferências, oficinas de trabalho e similares: Apresentação do trabalho e          

certificado do organizador do evento; 

VI. Organização de eventos acadêmicos, científicos, culturais: Declaração da 

instituição ou sociedade responsável pelo evento; 

VII. Participação como conferencista, mediador ou debatedor em eventos         

acadêmicos: Declaração ou Certificado de participação no evento; 

VIII. Monitoria: Declaração atestando a condição de monitor e apresentação de           

relatório das atividades assinado pelo professor orientador; 

IX. Participação em projetos de extensão: Declaração do responsável pelo projeto           

e apresentação de relatório; 

 



 
X. Realização de cursos de extensão, atualização, especialização, cultura,         

esporte, lazer: Declaração ou Certificado de participação; 

XI. Realização de cursos de língua estrangeira: Certificado de participação; 

XII. Participação como voluntário em atividades de caráter humanitário e social:           

Declaração da Instituição beneficiada pelo trabalho voluntário; 

XIII. Visitas técnicas monitoradas: Apresentação de relatório sobre o teor da visita            

e declaração da instituição visitada; 

XIV. Apresentações musicais, teatrais, cinemas: Ingresso e relatório sobre o          

evento; 

XV. Atividades religiosas: Declaração ou Certificado de participação e         

apresentação de relatório. 

Art. 15 - As atividades complementares para serem validadas devem vir           

acompanhadas de declaração ou certificação de instituições idôneas e         

reconhecidas pela Sociedade Civil e Ministério da Educação e Cultura. 

Art. 16 - Para validação das atividades complementares, cada acadêmico deverá           

apresentar o original acompanhado da cópia, a qual será registrada pela           

Secretaria Acadêmica, no ato do protocolo. 

 

V - DOS CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO 

Art. 17 - Os critérios de aproveitamento são assim definidos: 

I. Aproximação com área do conhecimento; 

II. Relevância cultural, social, educacional da Instituição promotora; 

III. Desenvolvimento pessoal e profissional; 

IV. Contextualização dos temas; 

V. Diversidade no desenvolvimento das atividades complementares: 

a) Cada acadêmico(a) apresentará comprovação nas cinco áreas das atividades          

complementares arroladas no Art. 14 e seus incisos. 

Art. 18 - Considerar-se-á no cômputo de cada área (cultural, social, ministerial,            

aperfeiçoamento e científica) uma carga horária de 40h. 

 



 
Art. 19 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Superior de Ensino             

desta Instituição. 

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor a partir de 1.10.2016, revogando-se outras 

normatizações ou disposições em contrário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

  

 



 
  

 


