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RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 2020

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO

FACULDADES BATISTA DO PARANÁ - FABAPAR / código da IES: 2141  

Instituição privada: 

 com fins lucrativos   sem fins lucrativos   comunitária   confessional

Organização acadêmica: 

 Universidade   Centro Universitário   Faculdade   ISE   CEFET

Estado: PR                          Município: CURITIBA  

Nome dos membros da CPA Segmento que representa

ANDREY CAMILLO PIRAGINE* Presidente da Comissão

MARY ELLEN SEIXAS DE MELLO Corpo Técnico-Administrativo

LUCAS DOS SANTOS FERREIRA Corpo Docente

ISAQUE DE SOUSA RODRIGUES Corpo Discente

MEGUMI UDA SANADA Comunidade externa

*Coordenador.

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

APRESENTAÇÃO:

O Projeto de Avaliação Institucional das Faculdades Batista do Paraná, 
já desenvolvido desde o ano de 2001, é decorrente de um programa maior, 
intitulado Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras 
– PAIUB, o qual tem como um de seus subprojetos os Cursos de Graduação.

Considerando que o Sistema de Educação Federal necessita de regu-
lação orgânica fundada em princípios contemporâneos e respeitando o dis-
posto na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Brasileira, este projeto visa estabelecer as diretrizes para o processo de Ava-
liação Institucional das Faculdades Batistas do Paraná – FABAPAR. 

A avaliação institucional, por um lado, constituir-se-á num processo 
de análise para compreender os processos existentes em seu interior: a sua 
vida e funcionamento, os seus avanços e recuos, os seus acertos e sucessos; 
por outro, num processo permanente de inferências e recomendações que 
apontem o caminho a seguir a fim de se aperfeiçoar cada vez mais. Nesse 
sentido, a avaliação deve conectar-se profundamente com o futuro. 
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A Avaliação Institucional é de grande importância para a identificação 
de soluções aos problemas existentes na organização, além de mensurar os 
avanços obtidos em vários campos de análise e de grande valia para a me-
lhoria de seus processos. Apresenta-se como um importante instrumento 
de transformação da Faculdade e da melhoria da qualidade do seu ensino 
e de serviços prestados, consistindo num empreendimento sistemático que 
busca a compreensão global da Faculdade, pelo reconhecimento e pela in-
tegração de suas diversas dimensões. A Avaliação Institucional é um instru-
mento de gestão necessário para se mensurar os esforços da organização, 
bem como sua qualidade, excelência, utilidade e relevância.

O objetivo maior da Avaliação Institucional é oferecer subsídios para os 
cursos de Teologia se reprogramarem e aperfeiçoarem seu projeto pedagógi-
co, ao se perceber com maior clareza os erros e acertos e para que as propos-
tas possam ser encaminhadas e mudanças qualitativas possam ser realizadas.

POPULAÇÃO AVALIADORA:

Segue a indicação dos sujeitos envolvidos nos processos de avaliação 
da FABAPAR, bem como o período em que ocorreu a coleta de dados:

SUJEITOS NÚMERO PERÍODO DE AVALIAÇÃO

Alunos 1090 2020

Professores e Funcionários 92 2020

Os professores, funcionários e a infraestrutura serão avaliados anual-
mente pelos alunos.  

INDICADORES DE QUALIDADE E MENSURAÇÃO:

Considerando as orientações do MEC, cinco parâmetros que direciona-
ram o processo avaliativo foram remetidos para melhoria da qualidade do 
ensino, atualização docente, reforma curricular, redução da evasão, desen-
volvimento de pesquisa, atividades de extensão e relações com a comuni-
dade, capacidade gerencial e racionalização do uso de recursos humanos e 
financeiros. 

Coerente com o compromisso assumido pelas Faculdades Batista do 
Paraná no que se refere à qualidade do ensino superior, a relação dinâmi-
ca entre autonomia, financiamento e avaliação, visando contribuir para a 
constante e progressiva excelência do ensino como condição necessária e 
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indispensável para a manutenção da posição única da IES na sociedade, par-
ticiparão da avaliação os discentes, docentes e funcionários. Serão avaliados 
dez quesitos principais, em nível quantitativo e qualitativo, a seguir descri-
tos, visando contemplar a Lei n. 10.861.

Além dos sujeitos participantes da avaliação, serão avaliados órgãos de 
apoio e suplementares a fim de que sejam contemplados nesse processo os 
recursos indispensáveis à concretização do fazer pedagógico, referentes ao 
ensino, pesquisa e extensão. 

1. Coordenação;

2. Desempenho do corpo docente e as disciplinas do curso;

3. Infraestrutura;

4. Condições de trabalho;

5. Biblioteca;

6. Laboratórios Multimídia;

7. Atitudes e comportamentos relativos à postura acadêmica;

8. Realidade sócio educacional dos alunos da FABAPAR;

9. Desempenho da FABAPAR perante a comunidade externa;

10. Desempenho do aluno da FABAPAR.

Os indicadores apresentados constituem-se como ferramentas estraté-
gicas de gestão e têm como característica própria e mensuração. Um indica-
dor é uma informação estatística relativa a uma determinada situação, que 
se relaciona com as características permanentes da organização institucio-
nal e com resultados que se pretendem obter no sentido de apreensão e da 
concretização da missão da FABAPAR. 

Portanto, a seguir verifica-se a forma de pontuação e mensuração dos 
indicadores, referentes à avaliação realizada pelos docentes. Aos discentes e 
funcionários, além da forma de pontuação abaixo apresentada, em algumas 
questões foram adotados um método de pontuação adaptado, devido às 
perguntas serem diferenciadas. 
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Pontuação Opinião acadêmica

0 Não quero opinar

1 Ruim

2 Médio

3 Bom

4 Ótimo

Na sequência são apresentadas as questões respondidas pelos discen-
tes, docentes e funcionários da instituição referentes ao ano de 2020 (no 
caso dos discentes) e referentes aos dois últimos anos (no caso dos docentes 
e demais funcionários). Também segue a realidade sócio educacional da co-
munidade acadêmica da FABAPAR. 

III - DESENVOLVIMENTO

Foram avaliadas as respostas quanto aos itens da pesquisa a fim de se 
obter a mensuração acerca do alcance dos objetivos e metas planejadas, 
bem como subsidiar tomadas de decisão com vistas à melhoria do ensino, 
pesquisa e extensão e das condições para a oferta de um serviço adequado, 
que atenda às expectativas.

Todavia, como é de notório conhecimento, a partir de março/2020, algu-
mas atividades tiveram que ser adaptadas para o enfrentamento da pande-
mia causada pelo COVID-19, sendo que isso também foi avaliado pela CPA.

2.1 DA AVALIAÇÃO QUANTO AO PERÍODO DA PANDEMIA

Para essa análise que surgiu, utilizou-se a pontuação como critério: 1 - 
Nenhum; 2 - Péssimo; 3 - Ruim; 4 - Baixo; 5 - Regular; 6 - Quase sempre bom; 
7 - Bom; 8 - Muito Bom; 9 - Ótimo e 10 - Perfeito.

Essa avaliação acerca dos impactos da pandemia se voltou a três eixos. 
O primeiro buscou verificar como se deu o interesse, adaptação e estrutu-
ra dos discentes para a participação das atividades remotas. O segundo foi 
uma autoanálise dos discentes sobre o desenvolvimento e participação nas 
atividades. O terceiro avaliou o desempenho da FABAPAR no atendimento 
das diversas demandas.
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No primeiro eixo verificou-se que os discentes conseguiram se adaptar, 
tanto em relação à estrutura própria, quanto ao seu interesse.
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Em todos os gráficos, verificou-se que o interesse por ferramentas digi-
tais, logística para participação de aulas remotas, concentração nas aulas e 
ambiente reservado para a participação foi classificado entre 7 - Bom e 10 - 
Perfeito em mais de 50% das respostas. Por outro lado, esses itens foram clas-
sificados entre 1 - Nenhum e 4 - Baixo, em média menos de 10% dos discentes.

A autoanálise dos discentes sobre seu desenvolvimento e participação nas 
atividades, avaliada no segundo eixo, também recebeu respostas positivas.

O aproveitamento das aulas de maneira remota foi avaliado por 62% 
dos discentes entre 7 - Bom e 10 - Perfeito. Por outro lado, outros 10% dos 
discentes atribuíram conceitos entre 1 - Nenhum e 4 - Baixo.

A interação entre os discentes foi avaliada por eles também de forma posi-
tiva, já que 62% dos discentes entre 7 - Bom e 10 - Perfeito. Por outro lado, cres-
ceu para 25% os discentes que atribuíram conceitos entre 1 - Nenhum e 4 - Baixo.



9 Relatório |  CPA

Uma avaliação interessante se deu quando ocorreu uma comparação 
com o semestre anterior quanto ao rendimento do acadêmico. O mesmo per-
centual de 62% dos discentes avaliaram como 7 - Bom e 10 - Perfeito. Contudo, 
19% dos discentes atribuíram conceitos entre 1 - Nenhum e 4 - Baixo.

Mensurou-se a participação pessoal do discente no encontro presen-
cial, que ocorreu de forma remota. Novamente 62% dos discentes atribuíram 
notas entre 7 - Bom e 10 - Perfeito. Todavia, apenas 08% dos discentes con-
ceituaram sua participação entre 1 - Nenhum e 4 - Baixo.

De forma geral, a participação dos discentes nas aulas e tarefas foi ava-
liada por eles como sendo boa, já que 62% dos discentes deram notas entre 
7 - Bom e 10 - Perfeito. Por outro lado, em média, apenas 07% dos acadêmi-
cos se avaliaram em tais quesitos entre 1 - Nenhum e 4 - Baixo.
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O terceiro eixo que avaliou o desempenho da FABAPAR neste período 
de pandemia foi separado em setores administrativos e acadêmicos, mas 
de forma geral obteve resultados satisfatórios. Em média, cerca de 62% dos 
discentes atribuíram notas entre 7 - Bom e 10 - Perfeito para cada um dos 
departamentos avaliados, enquanto que, em média, 10% concederam con-
ceitos entre 1 - Nenhum e 4 - Baixo, como se verifica nos gráficos a seguir.
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De maneira geral, este último gráfico demonstra que a FABAPAR, diante 
da pandemia, foi avaliada por 62% dos acadêmicos com notas entre 7 - Bom e 10 
- Perfeito. Entretanto, 18% dos discentes atribuíram conceitos entre 1 - Nenhum 
e 4 - Baixo, o que evidencia a existência de melhorias a serem realizadas.

2.2 DA AVALIAÇÃO QUANTO AO PERÍODO DA PANDEMIA - 
DO BACHARELADO EM TEOLOGIA EAD

Observa-se que 57% dos alunos demonstram que seu interesse por fer-
ramentas tecnológicas é ótimo, já para 32,14% é muito bom, 7% é bom e 3,5% 
considera ruim. 
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Para 35% dos alunos a logística para participar das aulas remotas foi ótima, 
já 41% indica que foi muito boa, 14,5% considera que foi boa, e 8,3% que foi ruim.

Verificou-se que 29,2% dos alunos indicaram que sua concentração no 
período de aulas on-line foi ótimo, já para 47,9% foi muito boa, para 20,8% foi 
boa e 2% indica que foi ruim. 
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Para 29,2% dos alunos o aproveitamento foi ótimo, 41,6% indicam que o 
aproveitamento foi muito bom, já 6,6% indica que foi bom, e 12,5% que foi ruim.

Quanto à interação com os colegas no período das aulas na plataforma 
zoom, 12,5% dos alunos indicaram que foi ótimo, para 16,6% foi muito bom, 
39,58% que foi bom e para 31,25% foi ruim. 

Referente ao ambiente que o aluno reservou para assistir às aulas, 28,6% 
indicaram que o ambiente era ótimo, 42,8% ser muito bom, para 18,3% era 
bom, e 10,2% indicaram ser ruim. 
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Observou-se que 30% dos alunos disseram que seu rendimento em 
2020, comparando com 2019 foi ótimo, já  51,02% informaram que foi muito 
bom, enquanto para 10,20% foi bom e para 8,16% foi ruim. 

Verificou-se que 25% dos alunos avaliam que sua participação no encon-
tro semestral, que foi realizado no formato remoto/on-line, foi ótima, 56,25% 
indica que foi muito boa, enquanto 10,4% considera boa, e 8,33% como ruim.

Para 18,2% dos alunos considera que sua participação nas atividades e 
aulas, de forma geral, foi ótima,  64,58% considera que foi muito boa, para 
14,5% foi boa, e para  4,17% foi ruim.

Ao analisar a sua participação nas disciplinas de forma geral, 41,7% in-
dica que a mesma foi ótima, já 27% considera como muito boa, enquanto 
22,9% considera boa e 8,33% considera ruim. 
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De modo geral, podemos concluir que para os alunos do Bacharelado 
na modalidade à distância foi disponibilizada uma estrutura que atendeu 
satisfatoriamente  às demandas no período de pandemia, cumprindo tam-
bém com os requisitos previstos no PPC do curso. 

2.3 DA AVALIAÇÃO REALIZADA COM OS TÉCNICO ADMI-
NISTRATIVOS E DOCENTES

Foi realizada uma pesquisa com o corpo docente e a equipe técnico-
-administrativa da FABAPAR, referente ao período de 2020, a fim de aferir 
um comparativo com as análises realizadas em 2017. Segue abaixo a análise 
realizada. Dos 57 colaboradores do corpo técnico administrativo, 25 partici-
param da pesquisa. Já do corpo docente, dos 35 professores que integram o 
quadro, cinco participaram desta pesquisa. Em 2017, entre docentes e técni-
cos administrativos, houve adesão de 29 participantes para a pesquisa. 

• Missão Institucional: conforme se pode verificar no gráfico abaixo, 64% 
dos colaboradores afirmaram conhecer o PDI da instituição. Já entre os 
professores, 80% afirmaram conhecer o PDI. O número é muito mais 
expressivo do que em 2017, quando apenas 28% dos colaboradores afir-
maram conhecer o documento balizador da instituição. Isso deve ser 
atribuído ao fato de ter ocorrido nos últimos anos um trabalho conjunto 
da instituição em divulgar o PDI para todos os colaboradores. 

A pesquisa também demonstrou os números abaixo, referente a opi-
nião dos colaboradores se a formulação dos objetivos e finalidades da FA-
BAPAR são claros:
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Em 2017, 62% dos colaboradores entendiam que sempre ou quase sem-
pre os objetivos e metas estavam formulados de forma clara. Em 2020, en-
tre os professores, percebe-se que 100% concordam que as formulações são 
claras, enquanto entre os técnicos-administrativos, 80% afirmaram isso. Isso 
também deve ser atribuído a uma maior divulgação de informações a res-
peito do PDI nas instituições.

A pesquisa também consultou os colaboradores a respeito da coerên-
cia que há entre os objetivos formulados, e as ações práticas promovidas 
pela instituição. Segue as respostas abaixo:

Em 2017, 83% dos colaboradores afirmaram que havia coerência. Já em 
2020, a afirmação foi de 76% entre os técnicos-administrativos e de 60% en-
tre os professores. A Comissão não chegou a uma possível razão que justifi-
que a leve queda nas percepções. 

• Política para o ensino, pesquisa e extensão: neste campo, o corpo 
técnico administrativo apenas  foi consultado se conhecia as políticas 
voltadas para o ensino, a pesquisa e a extensão. O índice de aprovação 
surpreendeu, visto que tais políticas não são tão divulgadas entre os 
este público interno. 

Já entre os docentes, houve mais questionamentos, conforme se mostra 
abaixo. Devido ao baixo índice de participação do corpo docente nesta parte 
da pesquisa, a análise com o período de 2017 ficou um tanto comprometida:
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A análise dos resultados em relação à coordenadoria, em comparação 
com 2017, demonstram que a maioria dos parâmetros se mantiveram está-
veis. Apenas a última questão, a respeito da organização da coordenadoria, 
que sofreu uma leve queda. 

• “O coordenador do curso está empenhado no desenvolvimento e na 
qualidade do curso”: 100% dos professores que participaram respon-
deram que “Sempre” ou “Quase sempre”.

• “O coordenador encaminha soluções para os problemas surgidos 
no curso?”: 60% dos professores que participaram responderam que 
“Sempre”, enquanto 40% responderam “Às vezes”;

• “O coordenador se relaciona bem com os docentes?”: 60% dos pro-
fessores que participaram responderam que “Sempre”, enquanto 20% 
responderam “Às vezes”;

• “O coordenador busca ou abre possibilidades para o diálogo?”: 60% 
dos professores que participaram responderam que “Sempre”, en-
quanto 20% responderam “Às vezes”;

• “O coordenador se comunica com os docentes e discentes formal-
mente?”: 100% dos professores que participaram responderam que 
“Sempre” ou “Quase sempre”;

• “A coordenadoria se encontra organizada?”: 40% dos professores que 
participaram responderam que “Sempre” ou “Quase sempre”, en-
quanto 60% afirmaram que “Às vezes”.

Já a respeito do curso e do seu PPC, o índice que mais surpreendeu em 
relação a 2017 foi as expectativas dos docentes com o curso, a qual pareceu 
aquém daquilo que foi proposto no PPC, ao qual todos os participantes afir-
maram conhecer. 

• “Os cursos em que você leciona estão correspondendo às suas expec-
tativas como docente?”: 40% afirmaram que “Sim”, enquanto 60% afir-
maram que “Não”;

• “Você conhece o Projeto Pedagógico do Curso?”: 100% afirmaram que 
“Sim”;

• “Como você avalia o desenvolvimento do Projeto Pedagógico do Cur-
so.”: 60% afirmaram que o desenvolvimento é “Ótimo” ou “Bom”, en-
quanto 40% afirmaram que o desenvolvimento é “Médio”;

• “Como você avalia a oferta de atividades de prática profissional e aca-
dêmica compatíveis com o proposto no Projeto Pedagógico do Cur-
so?”: 60% avaliaram que é “Ótimo” ou “Bom”, enquanto 40% avaliaram 
que é “Médio”;
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• “Você conhece os membros do colegiado do curso presencial e EAD?”: 
40% afirmaram que “Sim”, e 60% afirmaram que “Não”;

• “Você conhece o conceito do curso presencial e EAD no ENADE?”: 
100% dos participantes afirmaram que “Sim”.

A pesquisa também buscou aferir a percepção dos professores a respei-
to das disciplinas que leciona no curso. As respostas se mantiveram estáveis 
em relação com o relatório de 2017. 

• 100% dos professores participantes afirmaram que disponibilizaram o 
conteúdo programático no portal do aluno no início de cada semestre;

• 100% afirmaram que foram assíduos e pontuais nas aulas presenciais;

• 100% afirmaram que sua transmissão de ensino é ótima ou boa;

• 100% afirmaram que são capazes de motivar os alunos;

• 100% afirmaram que dominam o conteúdo das disciplinas que ensina;

• 100% afirma que o conteúdo lecionado foi ótimo ou bom;

• 100% afirma que permaneceu ativo no fórum de dúvidas das discipli-
nas lecionadas na modalidade EAD;

• 100% afirmaram que a apresentação dos conteúdos do material didá-
tico das disciplinas lecionadas por eles estava ótimo ou bom;

• 100% afirmaram que a qualidade gráfica do material didático das dis-
ciplinas lecionadas na modalidade EAD era ótima ou boa;

• 100% afirmaram que a plataforma de ensino das disciplinas leciona-
das na modalidade EAD era ótima ou boa;

• 60% afirmaram participaram de atividades de pesquisa;

• 40% afirmaram que a periodicidade de eventos científicos promovi-
dos pela FABAPAR é satisfatória;

• 80% afirmaram que há meios adequados para a divulgação das ativi-
dades científicas;

• No entanto, notou-se que 100% dos professores afirmaram que não há 
uma relação entre orientadores e discentes para o desenvolvimento de 
projetos de pesquisa. Isso é um índice preocupante, pois as pesquisas de 
uma instituição não pode ser desenvolvida apenas pelos docentes, mas 
deve ter participação integral por parte dos discentes. Eles precisam par-
ticipar deste processo de forma consistente e constante. Recomenda-se 
que haja na instituição uma maior aproximação com os discentes, visan-
do o incentivo das práticas de pesquisa. Envolver ativamente os docentes 
que participam de pesquisas é fundamental neste processo;
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• 80% afirmaram que há bibliografia disponível na biblioteca para pesquisas.

• Responsabilidade social: segue as análises feitas conforme as per-
guntas que foram apresentadas aos colaboradores e aos docentes.

• “Existem ações que favoreçam a inclusão e permanência de discentes 
em situação econômica desfavorecida na FABAPAR?”: em 2017, 31% 
afirmaram que sempre ou quase sempre havia ações neste sentido. 
Na pesquisa deste ano, notou-se um aumento nos números, frutos de 
algumas ações de retenção, em especial promovidas no período pan-
dêmico, onde houve a inserção de alguns programas que auxiliassem 
os estudantes que estavam com maior dificuldade sócio econômica.

• “A política institucional favorece a inclusão de pessoas deficientes?”: 
100% dos docentes afirmaram que sim. Já entre os técnicos-adminis-
trativos, houve uma maior variedade de respostas, embora prevaleceu 
a resposta de que “sempre” ou “quase sempre” isso ocorra. Houve um 
crescimento neste índice, em grande parte, provavelmente, por conta 
das diversas reformas pelas quais a instituição passou a fim de ade-
quar-se na sua infraestrutura e no seu atendimento ao cliente defi-
ciente com mais eficiência e humanidade. 
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• “A FABAPAR possui instrumentos de interação com a sociedade em 
quais das áreas abaixo?” Os itens citados mencionaram interações nas 
áreas de: educação, cultura, cidadania, meio ambiente, saúde, esporte 
e lazer. Não houve disparidade em relação à pesquisa de 2017.

• Comunicação com a sociedade: em 2017, 52% dos participantes da 
pesquisa afirmaram que a comunidade externa tinha conhecimento 
das atividades desenvolvidas pela FABAPAR, enquanto 48% afirmaram 
que as informações internas fluíam de forma satisfatória. 48% também 
afirmaram que o sistema de informações da FABAPAR era de boa qua-
lidade. Em relação a 2020, 100% dos docentes que participaram afirma-
ram que a comunidade externa conhece as atividades desenvolvidas 
na FABAPAR, que as informações internas fluem de maneira satisfató-
ria e que o sistema de informações é de boa qualidade.. Já o índice de 
colaboradores do corpo técnico administrativo que afirma que a comu-
nidade externa conhece as atividades desenvolvidas segue abaixo:
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 Já com relação à Ouvidoria, 60% dos professores entendem que ela 
funciona com qualidade e com equipe apropriada, bem como os instru-
mentos de coleta de informação possuem um funcionamento adequado. 
Este mesmo índice também afirmou que “sempre” ou “quase sempre”, os 
registros levantados são levados em consideração pelas devidas instâncias 
acadêmicas e administrativas. 

 Já entre o corpo técnico administrativo, segue os gráficos com as res-
postas. Notou-se que entre este público interno, há um maior desconhe-
cimento a respeito da funcionalidade da Ouvidoria, o que demonstra uma 
maior disseminação sobre a funcionalidade desta instância institucional. :
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• Política de pessoal: em 2017, constatou-se que apenas 52% dos colabo-
radores conheciam o organograma administrativo da instituição. Em 
2020, 88% dos colaboradores do corpo técnico-administrativo afirmaram 
conhecer o organograma, enquanto 80% dos professores fizeram esta 
afirmação. O aumento do índice está associado a um aumento do índice 
de reuniões administrativas junto aos colaboradores da FABAPAR, bem 
como a disponibilidade do arquivo nos murais da FABAPAR e no drive 
compartilhado. 96% dos técnicos-administrativos e 100% dos professores 
afirmaram conhecer os procedimentos administrativos referentes ao seu 
setor, um elevado aumento em relação aos 79% de 2017. 

Entre os professores, 100% afirmaram que a Direção “Sempre” ou “Quase 
Sempre” demonstram disponibilidade adequada aos docentes e funcionários, 
bem como bom senso e firmeza nas decisões a serem tomadas. Por outro 
lado, só 40% afirmam que a Direção está “Sempre” demonstrando interesse 
pelas reivindicações feitas, e procura atendê-las. Já entre os técnicos-adminis-
trativos, segue os números, os quais não sofreram variações em relação a 2017:
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Já em relação aos líderes imediatos, seguem os números dos técnicos-ad-
ministrativos (os professores já responderam, nas políticas de ensino, pesquisa e 
extensão). Os números também permaneceram estáveis em relação a 2017:

 Em relação ao próprio desempenho profissional, 88% se avaliaram 
com “Ótimo” e “Bom”, enquanto entre os professores, 100% se avaliaram 
com “Ótimo” e “Bom”. O índice está equânime com 2017, quando 97% dos 
colaboradores afirmaram ter um desempenho dentro destes índices. Da 
mesma forma, 100% afirmam que contribuem para o bom desenvolvimento 
da FABAPAR e do seu setor. 
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• Infraestrutura: a respeito das condições de segurança do campus, em 
2017, 62% afirmavam que elas eram ótimas ou boas. Entre os docen-
tes, o número reduziu para 40%. Já entre os técnicos-administrativos, 
segue o resultado, que demonstrará que não houve mudança signifi-
cativa na análise da segurança entre os técnicos-administrativos, mas 
já houve uma leve redução em relação aos docentes:

 

Já em relação às condições do local de trabalho, 100% dos docentes par-
ticipantes afirmaram que era adequada. Entre os técnicos administrativos, 
segue as respostas. Percebeu-se um grande aumento neste ponto, em rela-
ção a 2017, quando apenas 62% dos colaboradores afirmaram ter condições 
adequadas. Em grande parte, isso é fruto das reformas na infraestrutura fei-
tas nos últimos anos. :

Em relação à limpeza e conservação do campus, 100% dos colaboradores 
afirmaram que é “Ótima” ou “Boa”. Entre os docentes, 100% afirmaram que há 
recursos audiovisuais suficientes, um elevado aumento em relação a 2017, fru-
to de novas aquisições feitas durante este período entre os relatórios. Ainda na 
parte de infraestrutura, os docentes avaliaram o atendimento da Biblioteca 
como “Òtimo” ou “Bom”. Já 80% dos docentes afirmaram que há disponibili-
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dade suficiente de materiais de pesquisa. Houve um aumento nos índices de 
avaliação da biblioteca, provavelmente furto de novos materiais adquiridos, 
procurando cada vez mais se relacionar com os planos de ensino. 

• Planejamento e avaliação: em 2017, 86% dos colaboradores conhe-
ciam a CPA e sua função. Atualmente, 100% dos docentes afirmaram 
conhecer o órgão, enquanto 80% dos técnicos-administrativos fizeram 
a mesma afirmativa. Ainda entre os técnicos-administrativos, 4% ape-
nas não acham necessário que a FABAPAR apresente instrumentos 
para avaliar suas próprias ações, e 20% acham que não há interesse na 
comunidade acadêmica em conhecer os resultados desta avaliação. 
Os números são otimistas, em comparação a 2017, pois houve poucas 
variações, o que continua deixando a CPA com índices adequados de 
participação institucional. 

• Sustentabilidade financeira: 100% dos docentes afirmaram que há 
ótima ou boa compatibilidade entre os recursos disponíveis e os cur-
sos oferecidos pela FABAPAR, enquanto entre os técnicos-administra-
tivos este índice ficou em 96%, índice bem superior a 2017, quando 87% 
fizeram esta afirmação. Já em relação à participação da mantenedora, 
em 2017 48% afirmavam que era uma boa contribuinte das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão da FABAPAR. Entre os docentes, atu-
almente apenas 20% afirmaram que a mantenedora contribui desta 
forma, enquanto os técnicos-administrativos, 60% avaliaram a partici-
pação da mantenedora com ótima ou boa. 

2.4 DAS SUGESTÕES REALIZADAS PELA CPA NO RELATÓ-
RIO DE 2017

Ao concluir a avaliação no relatório de 2017, forem elencadas as seguin-
tes providências, as quais estão separadas por áreas:

Coordenadores acadêmicos:

• Promover reuniões periódicas (sugere-se que sejam mensais) com os re-
presentantes de turma, a fim de ouvir as demandas dos mesmos, bem 
como possíveis sugestões que eles tenham a oferecer. Dessa forma, have-
rá maior diálogo da coordenação de cada curso com os discentes;

• Definir um horário de atendimento diário aos docentes e discentes, e 
se comprometer a estar disponível neste horário para atender às de-
mandas dos mesmos. Procurar outros mecanismos de atendimento, 
para demonstrar disponibilidade além dos horários de atendimento 
pessoal, como WhatsApp e Hangout;
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• Promover mais eventos científicos à comunidade acadêmica. Suge-
re-se que sejam ofertados aos discentes uma semana acadêmica por 
semestre, onde poderão desfrutar de palestras com outros pesquisa-
dores e apresentar artigos científicos que tenham desenvolvido du-
rante a graduação. Aos docentes, sugere-se a oferta de uma semana 
pedagógica semestral, antecedendo as aulas, onde poderão se apri-
morar na docência ouvindo outros profissionais da área.

• Que cada coordenador avalie individualmente o desempenho de cada 
docente nas avaliações promovidas pelos discentes, e faça reuniões 
individuais com cada professor a fim de elogiar aquilo que está ade-
quado, e sugerir mudanças naquilo que deve ser melhorado.

Das realizações:

• Quanto às reuniões periódicas sugeridas, foram realizadas com os re-
presentantes de turma, no mesmo horário, com periodicidade men-
sal. A coordenação realizava o agendamento que ocorria na sala da 
coordenação. Após alguns encontros percebeu-se a necessidade de 
receber isoladamente cada representante, a fim de oferecer um maior 
tempo para o aluno expor as necessidades e também maior liberdade 
para explanar as situações enfrentadas em sala de aula. As reuniões 
foram duas por semestre para cada líder de turma. Quando ocorreu 
alguma situação específica, com a necessária consulta à coordenação, 
os líderes solicitaram reuniões de emergência. No período de pande-
mia, a coordenação acompanhou a situação da sala de aula por meio 
dos monitores e auxiliares da coordenação e quando havia necessi-
dade, a coordenadora marcava uma reunião com a turma pelas ferra-
mentas Zoom ou Meet.

• O atendimento diário pela equipe da coordenação, nos anos de 2018 
e 2019 ocorreu das 13h00 às 21h30. A Coordenadora destinou os horá-
rios das 16h30 às 20h45 para atendimento aos alunos, atendimentos 
agendados e não agendados. Atualmente o atendimento da equipe 
da coordenação ficou das 10h00 às 22h00 para o curso de Teologia 
bacharelado presencial e das 10h00 às 21h00 para o curso de Teologia 
bacharelado EAD. As reuniões podem ser realizadas presencialmente 
ou pelas ferramentas Zoom ou Meet.

• Para fomentar os eventos científicos a FABAPAR disponibilizou o En-
contro Teológico que tem a estrutura de imersão no final de semana 
com aulas e palestras. Este é um período em que os alunos e convi-
dados podem se aprofundar nos temas ofertados. Com o isolamento 
social a FABAPAR disponibilizou o mesmo evento de forma não pre-
sencial, por meio da utilização das tecnologias.
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• A avaliação tem sido acompanhada pela coordenação, por meio da 
caminhada acadêmica dos alunos, usando uma estrutura que envolve 
os  tutores, monitores e suporte administrativo para analisar o desen-
volvimento de cada um, nas etapas semestrais de seu curso. Em reuni-
ões com o corpo docente a coordenação tem concedido espaço para 
ouvir as sugestões para facilitar este aporte aos alunos.

Administração:

• Promover reforma na ventilação das salas de aula através de ventila-
dores sem ruído ou sistema de ar condicionado. Os atuais ventiladores 
não atendem a demanda necessária em algumas salas, e são baru-
lhentos demais;

• Promover uma reestruturação acústica. O ruído externo em dias de 
encontro presencial prejudica a atenção do aluno na hora em que está 
respondendo as provas;

• A fim de melhorar as condições de segurança, sugere-se a instalação 
de câmeras nas principais entradas do campus, gravando todos os 
usuários do espaço que o acessam. Além disso, sugere-se o uso de 
catracas, a fim de só permitir a entrada de discentes, docentes e de-
mais colaboradores com liberdade. Outros indivíduos poderiam soli-
citar acesso ao campus através de um recepcionista. Além disso, seria 
interessante a presença de um guarda noturno no período de aulas da 
noite, para ficar junto à entrada principal da instituição.

• Desenvolver meios mais efetivos para reter alunos economicamente des-
favorecidos. Sugere-se bolsas de estudo internas ou governamentais;

• Melhorar a comunicação com a comunidade, utilizando com mais efe-
tividade as redes sociais, os comerciais de televisão e rádio, além de 
banners publicitários.

• Melhoria da comunicação interna através de um melhor sistema de 
informação. Treinar os colaboradores para que todos usem este mes-
mo sistema de informação, e advertir aqueles que não aderirem ao 
sistema. Atribuir aos supervisores a tarefa de fiscalizar o bom funcio-
namento do processo;

• Promover reestruturação na ouvidoria, recolocando as caixas para de-
pósito de perguntas, reativando o e-mail do ouvidor, e promovendo 
esse serviço de maneira massiva, para toda a comunidade acadêmica;

• Apresentar os resultados aos responsáveis, e caberá à CPA supervi-
sionar se tais resultados estão sendo considerados durante a tomada 
de decisões.
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• Divulgar de maneira ampla a todos os setores o organograma admi-
nistrativo da FABAPAR. Sugere-se que se imprima uma cópia do orga-
nograma, e o distribua aos supervisores para que eles possam explicar 
o mesmo a cada funcionário do seu setor;

• Sugere-se que os procedimentos administrativos da FABAPAR este-
jam disponibilizados na forma de um “manual”, e que mesmo tenha 
uma cópia impressa em cada setor, e que cada funcionário tenha uma 
cópia salva em seu drive.

Das realizações:

• A fim de atender aos apontamentos realizados pela CPA, bem como 
as metas e objetivos previstos nos documentos da FABAPAR, no ano 
de 2018 todas as salas foram reformadas, recebendo pinturas novas, 
melhorias na ventilação e iluminação. No ano de 2019 metade das sa-
las receberam ar condicionado. Havia, também, uma previsão interna 
para o ano de 2020 para que todas as demais salas também recebes-
sem os equipamentos de ar condicionado, no entanto devido a pan-
demia, tal plano foi postergado para 2021. 

• Com as reformas nas salas de aula, a sua disposição foi alterada, de 
modo que a partir de então o problema de acústica foi sanado. 

• No ano de 2018, a FABAPAR teve a instalação de novos equipamentos 
de segurança, com estrutura de alarmes e câmeras. Em 2020 foi rea-
lizado  um upgrade, com a instalação de mais câmeras. Além disso, o 
sistema de segurança instalado possui monitoramento pela empresa 
especializada em todo o espaço. Quanto às catracas sugeridas, ainda 
não houve a possibilidade de tal implementação, haja vista que o pré-
dio possui saída para três ruas diferentes e limitações estruturais que 
serão resolvidas no próximo ano. 

• No ano de 2018 a FABAPAR instituiu novas políticas de retenção, por 
meio da qual foi possível flexibilizar as negociações ao aluno, através 
de parcelamentos, descontos e subsídios. Além disso, foi criado em 
conjunto com a mantenedora, o Programa de Bolsas da CBP e o Pro-
grama de Subsídio da Overseas, que visam atender alunos em dificul-
dades financeiras. 

• Nos últimos três anos, foram realizados investimentos com a contratação 
de uma equipe de marketing e comunicação. Com isso, o engajamento 
em redes sociais aumentou em cerca de cinco vezes, além de expandir 
as ações para diversos canais. Além disso, foram abertos novos canais de 
comunicação direta (whatsapp, direct, messenger, entre outros).
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• Foi implantado, ainda no final de 2017, uma nova ferramenta de con-
trole de processos e atendimentos (pipedrive), com isso toda a institui-
ção utiliza a mesma ferramenta para atendimento e gestão destes, o 
que impacta no seu gerenciamento. Foi instituído em 2019 um novo 
Manual de Atendimento da FABAPAR, e todos os colaboradores rece-
bem treinamentos periódicos. 

• Por meio de um grande investimento, a ouvidoria Online teve um des-
taque com a realocação da caixa de perguntas, a qual está disponível 
aos alunos pelo site, através de formulários informativos que conectam 
diretamente ao email do ouvidor. Semestralmente há uma campanha 
de divulgação e orientação referente a ouvidoria, a qual foi realizada 
presencialmente nas salas de aula e através de peças digitais. 

• Os resultados foram apresentados a todos os coordenadores e super-
visores, tendo sido estabelecido um cronograma para avaliação e an-
damento, bem como priorização das necessidades apresentadas. A 
CPA acompanhou este processo. 

• Houve ampla divulgação do organograma institucional, com sua fixação 
nos murais que são utilizados por docentes e técnico administrativos. 

• Em 2018 iniciou-se a criação dos manuais de cada setor, assim como os 
manuais técnicos. Esse processo encontra-se em execução, mas vale 
ressaltar o grande avanço nesse quesito. O drive foi criado e o acesso 
dado a todos os colaboradores. 

Biblioteca:

Após o relato da CPA e outras constatações da necessidade de amplia-
ção do espaço físico da biblioteca, reformas foram feitas, o espaço foi am-
pliado e passou de 196,70 m2,  para  316 m2, distribuídos em dois pisos. Aco-
moda 53 pessoas sentadas com três salas de estudo em grupo, 13 cabines de 
estudo individual e 10 computadores para pesquisa.

O laboratório é anexado à biblioteca para que possa estender o período 
de atendimento e ser um laboratório multiúso.

A biblioteca é especializada em teologia, possui apenas cursos ligados à 
área teológica. No ano de 2018, o acervo de livros impressos passou de 14.945 
títulos para 15.309, exemplares de 31.587 para 32.641. Para o ano de 2019, o 
acervo de livros impressos passou de 31.587 títulos para 33687, exemplares 
de 32.641, para 33424.

Para acompanhar as inovações tecnológicas, no ano de 2020, a Biblio-
teca da ampliou significativamente o acesso à informação on-line através 
do acesso por meio de portais e repositórios de acesso livre disponíveis no 
site da Biblioteca. 
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No que diz respeito à infraestrutura de tecnologia e informação, a Bi-
blioteca possui laboratório, com 10 máquinas com acesso à internet, rede 
Wi-Fi distribuída por UniFi, com 250 gigas de velocidade fornecidos pela 
Copel. Os computadores têm programas editores de textos, planilhas, apre-
sentações e navegação. O sistema Pergamum é hospedado em nuvem nos 
servidores da própria prestadora do serviço, em que são realizados backups 
diários. Todo o backbone da Biblioteca é feito com cabeamento CAT6e, ali-
mentada por um switch gigabit que recebe sinal por fibra óptica. 

A Biblioteca tem à disposição 5 aparelhos de telefonia VOIP e um apa-
relho de celular com acesso à internet, bem como faz uso da ferramenta 
WhatsApp Business para comunicação com seu público externo, ambos os 
números de contato são disponibilizados no portal da Biblioteca.

A substituição do sistema de gerenciamento de bibliotecas Sophia pelo 
Sistema Pergamum traz a parcerias descrita abaixo, além disso, moderniza, 
pois é um sistema hospedado em nuvem nos servidores da própria presta-
dora do  serviço, em que são realizados backups diários. 

A rede de bibliotecas que usa o sistema é composta por mais de 600  ins-
tituições no país em mais de 10 mil bibliotecas, estão presentes em mais de 49 
países em diversos continentes. A biblioteca passa a fazer parte da Rede Per-
gamum que é constituída pelas instituições usuárias do Sistema  Pergamum 
- Sistema Integrado de Bibliotecas, tendo por finalidade melhorar a  qualida-
de global dos serviços dos usuários, promover a cooperação no tratamento  
da informação e o compartilhamento de recursos de informação.

O objetivo é desenvolver e adotar metodologias e padrões comuns que  
possam facilitar a importação e exportação de registros entre Instituições 
nacionais  e estrangeiras que utilizem padrões internacionais: criar produtos 
e serviços compartilhados que propiciem a utilização dos  recursos e infor-
mações das instituições; propor aquisição de bens e recursos de informação;   
contribuir para o aumento da qualidade e da competitividade das instituições.

A equipe da biblioteca treina seus colaboradores para  melhor atender, 
dentro desta perspectiva os usuários dispõem de dois  colaboradores com 
curso básico de língua de sinais, uma com o curso para  orientação a pessoas 
com baixa visão e cegas e três colaboradores com curso de  brigadista. Foi 
implantada também uma plataforma elevatória, sinalização tátil nos corre-
dores, estantes, etc.
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Outras conquistas estão descritas no item infraestrutura. 

Secretaria:

• Repensar os prazos de elaboração e entrega de documentos, e divul-
gar esses prazos de maneira ampla a todos os docentes e discentes.

Das realizações:

• Sobre os prazos, assim que um estudante solicita algum tipo de do-
cumento a ser emitido, lhe é encaminhado um e-mail confirmando a 
solicitação e ratificando o prazo previsto para entrega.

• Além disso, a Secretaria Acadêmica disponibilizou na Tabela de Preços 
disponíveis no site da instituição, o prazo para emissão de cada um 
dos documentos que são emitidos pelo setor.

2.5 QUADRO RESUMO DO DESENVOLVIMENTO INSTITU-
CIONAL A PARTIR DOS EIXOS DO PDI (METAS E OBJETI-
VOS) QUE ESTÃO ALINHADAS COM AS DEZ DIMENSÕES 
CONTIDAS NA LEI 10.861, ART. 3º

1.1. A missão e o plano de desenvolvimento institucional;

Ações programadas:

• Implantar e atualizar processos para elevar a qualidade do atendimento e 
serviços prestados.

Ações realizadas:

• De 2017 a 2020 todos os processos foram reestruturados, buscando a des-
burocratização e automação através de ferramentas digitais e padroniza-
ção. Quanto aos serviços foram implementados padrões em cada etapa do 
processo de prestação.

Resultados alcançados:

• Fragilidades: Com o grande crescimento da instituição, o processo de melho-
rias sofreu impactos e por isso precisou passar por várias etapas.

• Potencialidades: Otimização de recursos. Aumento na retenção e fideliza-
ção dos alunos. Melhora nos prazos e consequentemente mais produtivi-
dade. Aumento substancial na satisfação do Estudante.

Observações: Neste tempo pós-pandemia, entendemos ser necessário uma 
nova série de inovações e melhorias, de forma as grandes mudanças sofridas no 
contexto.
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Ações programadas:

• Criar e readequar parte dos fluxos de documentos para melhor acompa-
nhamento dos processos e trâmites decisórios.

Ações realizadas:

• Conjuntamente com a reestruturação dos processos também aconteceu a 
reorganização dos setores e de toda matriz de responsabilidades, desta for-
ma o fluxo de decisões e por consequência de documentos, foi totalmente 
redesenhado. Outro fator importante foi a digitalização da maioria dos pro-
cessos que envolvem documentos.

Resultados alcançados:

• Fragilidades: Tempo de culturalização.
• Potencialidades: Maior dinâmica na tomada de decisões e na criação e tra-

to com os documentos.

Ações programadas:

• Criar frequência de fluxos internos de dados e informações necessárias 
para plena gestão da Instituição.

Ações realizadas:

• Reestruturação do organograma gerencial, com o estabelecimento de rela-
tórios analíticos onde a informação é organizada e direcionada.

Resultados alcançados:

• Fragilidades: Acredita-se ser possível aumentar a tecnologia embarcada no 
fluxo de informações.

• Potencialidades: Rapidez no acesso a informações e melhora no gerencia-
mento intra setores.

Ações programadas:

• Buscar transparência nas ações e na gestão da peça orçamentária
Ações realizadas:

• O processo orçamentário é feito em metodologia participativa com toda 
a liderança, de forma que cada etapa é comunicada e divulgada, além de 
aprovada pelos conselhos competentes.  

Resultados alcançados:

• Fragilidades: Ainda precisa de uma maior capacidade tecnológica.

• Potencialidades: A saúde financeira da instituição melhorou consi-
deravelmente e todo o processo é transparente e compartilhado.
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Ações programadas:

• Buscar maior integração entre mantenedora e mantida, gerando uma ges-
tão dinâmica e adaptada aos desafios que se apresentam cotidianamente 
para uma gestão integrada.

Ações realizadas:

• Rotina de relatórios mais direta, com a apresentação e apreciação dos pro-
jetos. 

• Aumento considerável das reuniões de compartilhamento.
Resultados alcançados:

• Potencialidades: Melhora nos processos decisórios e ganho de agilidade na 
implementação de grandes projetos.

Ações programadas:

• Criar alternativas para a busca de verbas externas para minimizar a depen-
dência das mensalidades, gerando maior fluidez de recursos na Instituição.

Ações realizadas:

• Buscaram-se parcerias de incentivo ao ensino e a pesquisa, com êxito em 
alguns projetos, de modo que atualmente se consegue subsidiar alguns 
projetos.

Resultados alcançados:

• Fragilidades: As verbas arrecadadas ainda são insuficientes para gerar im-
pacto na gestão dos recursos.

• Potencialidades: As parcerias estabelecidas conectaram a diversas possibi-
lidades de expansão e participação em grandes projetos.

Ações programadas:

• Trabalhar para a construção do desenvolvimento regional sustentável.
Ações realizadas:

• Suporte a igrejas e projetos sociais, no cuidado e assistência a famílias.
Resultados alcançados:

• Fragilidades: A dificuldade de obtenção de recursos.
• Potencialidades: As possibilidades de desenvolvimento para os próximos anos.
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Ações programadas:

• Reforma, ampliação e melhoria da infraestrutura para a vida acadêmica e 
administrativa da faculdade.

Ações realizadas:

• Reforma completa das salas de aulas;
• Reforma de todo ambiente administrativo;
• Troca de 70% dos equipamentos eletrônicos; 
• Reforma e melhorias do ambiente de descanso e banheiros;
• Instalação de ar condicionado;
• Reforma  do auditório.
Resultados alcançados:

• Potencialidades: Melhora na qualidade dos serviços oferecidos. 
• Melhora em toda a estrutura de trabalho.

Ações programadas:

• Revisão e atualização acadêmico-administrativa para subsidiar o cumprimen-
to de diferentes metas nas áreas de atuação da faculdade.

Ações realizadas:

• Reestruturação dos setores e por consequência do organograma gerencial;
• Criação de novos Núcleos em alguns setores, visando a otimização de pro-

cessos; 
• Definição de processos e construção de manuais.
Resultados alcançados:

• Fragilidades: Acreditamos que após a pandemia precisamos novamente 
atualizar muitas das nossas práticas. 

• A necessidade de definir metas mais específicas para cada setor .
• Potencialidades: Melhoras significativas nos resultados institucionais.

Ações programadas:

• Melhorar a qualidade dos cursos em todos os níveis de ensino, atentando 
para os critérios internos e externos de avaliação, processos de autoavalia-
ção de cursos e da Instituição.

Ações realizadas:

• Revisão das Matrizes Curriculares.
• Investimento em material didático e novas tecnologias.
• Investimentos na bibliografia.
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Ações programadas:
• Revisar, atualizar, modernizar e ampliar o uso de tecnologias digitais de in-

formação e comunicação nos processos de ensino e aprendizagem e ad-
ministrativas.

Ações realizadas:
• Investimento em estrutura de tecnologia.
• Modernização da plataforma de ensino e seus recursos. 
• Implementação de práticas de comunicação ativa entre os discentes

Resultados alcançados:

• Fragilidades: A necessidade de inovação, principalmente neste cenário 
pós-pandemia.

• Potencialidades: Melhoras nos índices de aprendizado. 

• Melhoria na utilização de novas metodologias.

1.2. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão 
e as respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos 
para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e 
demais modalidades; 

Pós-graduação: Lato e Stricto Sensu

Ação programada:

• Atualização de programas de educação continuada permanente;
Ação realizada:

• No início de cada semestre, o NDE promove na semana pedagógica uma 
série de palestras. Os professores da Pós, também participam deste encon-
tro, por também fazer parte do corpo docente do Curso Presencial e/ou do 
EaD.

Resultados alcançados:

• Fragilidades: A dificuldade de se alcançar, ao mesmo tempo, os professores 
novos, juntamente com os mais experientes.

• Potencialidades: A gratificação de saber que muitas novidades trazidas, já 
estamos fazendo.

Observações: Em vez de uma semana cheia, havia sido planejado vários en-
contros regulares ao longo do semestre, mas com a pandemia, não foi possível 
colocar em prática.
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Ações programadas:

• Produção e atualização de material instrucional específico para as modali-
dades;

Ações realizadas:

• Aumento no número de páginas dos conteúdos de material didático.

• Inclusão de novos recursos didático-interativos no ciclo de produção.

• Novo padrão de publicação (SCORM) adicionado ao que já vinha sendo uti-
lizado, com interatividade e dinamismo.

• Redução de duração das videoaulas, com aumento no número de vídeos.

• Produção de materiais para aulas remotas do curso de bacharelado pre-
sencial.

Resultados alcançados:

Fragilidades: Potencial de sobrecarga de trabalho para a equipe.

Potencialidades: Com alinhamento de demandas e prazos junto às coorde-
nações, foi possível um aumento de quase 1050% na produção de conteúdo au-
diovisual, e cerca de 200% para materiais textuais.

Observações: O aumento de demandas e produção não configurou aumen-
to de equipe, apenas modificou seu desempenho.

Ações programadas:

• Modernização de infraestrutura para o desenvolvimento dos cursos e suas 
atividades.

Ações realizadas:

• Forçados pela pandemia e, principalmente, pela necessidade de retorno 
após esse período, todas as salas de aulas passaram por atualização e rea-
dequações com relação à iluminação, acústica, espaçamento e infraestru-
tura para se gravar as aulas ao vivo. 

• Investimento em internet, aquisição de salas na plataforma ZOOM, GOO-
GLE MEET e acessórios tecnológicos para que os professores pudessem mi-
nistrar suas aulas a partir de suas casas.

• Aquisição de um novo Sistema de Gestão Acadêmica (chamado NX) que 
integrasse o acadêmico com os demais setores da IES.
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Resultados alcançados:

• Fragilidades: Não deu para apurar, porque antes de inaugurar tais dependên-
cias, as autoridades locais não permitiram o retorno às aulas presenciais.

• No primeiro semestre, por ser novidade, a maior dificuldade foi os alunos 
não aderirem ao estudo síncrono.

• Os erros e acertos, normais em todo o processo de instalação e implemen-
tação.

• Potencialidades: A IES estará preparada para futuramente, continuar pro-
duzindo material gravado nas salas de aula.

• Foi possível continuar o vínculo IES/Docente com o aluno, mesmo que à 
distância, com aqueles que se adaptaram.

• A emissão automática dos mais de 10 mil certificados de cursos livres, ofer-
tados somente 2020.

Observações: A ideia de aula híbrida, com alunos presentes em sala e outros 
participando de casa, aparentemente é algo bem positivo.

A grande maioria conseguiu manter o nível dos estudos, mas infelizmente, 
nem todos estão preparados com tecnologia e local adequado para dedicar aos 
estudos. 

Assim que estiver em plena operacionalização, ajudará e muito toda a IES, pois 
estará integrando os alunos desde o sistema acadêmico, biblioteca, financeiro, etc.

Políticas de Ensino de graduação

Ações programadas:

• Atualização e expansão de equipes multidisciplinares para o desenvolvi-
mento dos cursos.

Ações realizadas:

• Contratação de tutores e implantação de monitores.

Resultados alcançados:
• Fragilidades: houve uma melhoria relativa no processo de atendimento e 

acompanhamento do aluno.

• Não comprometer o princípio de maturidade na gestão do aluno..

• Potencialidades: Potencializou o aprendizado dos alunos que ainda não estão 
adaptados ao ensino EAD é uma relevante estrutura de apoio.
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Ações programadas:

• Acompanhamento nas avaliações periódicas dos cursos e atividades;

Ações realizadas:

• As avaliações são realizadas semestralmente e, com esta mesma periodici-
dade, o presidente da CPA se reúne com as Coordenações dos Cursos, para 
apresentar o relatório das avaliações dos alunos e dos colaboradores, sobre 
o curso.

Resultados alcançados:

• Fragilidades: A falta de adesão por todos os alunos, não permite um relató-
rio mais fidedigno. Muitos ainda não entendem a importância e a relevân-
cia da CPA, para a IES como um todo.

• Potencialidades: A valorização, cada vez maior, do trabalho da CPA e, prin-
cipalmente, o crescimento e desenvolvimento institucional, a partir dos 
apontamentos levantados pela avaliação.

Observações: Diante da importância da CPA e, concomitantemente, pela 
obrigatoriedade do próprio MEC, talvez seria interessante alguma campanha do 
MEC, incentivando os alunos a participarem.

Ações programadas:

• Bolsa de pesquisa Mestrado.

Ações realizadas:

• Edital da CBB;

• Educa Mais Brasil;

• Subsídio Internacional - Overseas.
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Ações programadas:

• Projetos de Extensão Universitária;

Ações realizadas:

• Conforme registrado na Plataforma Sucupira, o PPG TEO PROF FABAPAR 
desenvolveu cinco Projetos de Extensão Universitária, distribuídos na forma 
de curso livre online e gratuito, atingindo um total de 6.108 alunos no total

Resultados alcançados:

• Fragilidades: A rapidez com que os projetos precisaram ser pensados, pois 
eles foram desenvolvidos para serem ofertados no período de pandemia..

• Potencialidades: A grande adesão do público externo.

Observações: Indicar os que mais chamaram a atenção do público e ver a 
possibilidade de ampliar o material para publicação.

Políticas de Ensino de graduação

Ações programadas:

• Produção e atualização de material instrucional específico para as modali-
dades;

Ações realizadas:

• A matriz curricular foi atualizada e o material didático está sendo produzido.

Resultados alcançados:

• Potencialidades: conteúdo aprofundado e atual, atualizado com autores 
que são estudiosos em cada área.

Ações programadas:

• Acompanhamento nas avaliações periódicas dos cursos e atividades.

Ações realizadas:

• A coordenação acompanha os resultados das pesquisas da avaliação da 
CPA, Enade, entre outros. Dessa análise são tomadas decisões para  atuali-
zações e planejamentos futuros.

Resultados alcançados:

• Potencialidades: Este acompanhamento tem fornecido dados importantes 
para para ações futuras na melhoria da qualidade do ensino.
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1.3. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente 
no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvol-
vimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultu-
ral, da produção artística e do patrimônio cultural 

Ações programadas:

• Promover a socialização do conhecimento (repositório, projetos, documen-
tação e obras raras).

Ações realizadas:

• Implementação de sala com obras raras, com fichas das obras.

Resultados alcançados:

• Fragilidades: Material que necessita de cuidados e higienização. Será ne-
cessário adaptar a sala para permitir exposições.

• Potencialidades: Conhecimento histórico nacional e internacional inter-
disciplinar.

Observações: A partir do projeto surgiu a iniciativa do levantamento histórico 
da instituição, o qual já proporcionou a publicação de um artigo.

Ações programadas:

• Aquisição de Bicicletário.

Ações realizadas:

• Bicicletário estruturado em uso dos docentes, discentes e comunidade ex-
terna.

Resultados alcançados:

• Potencialidades: Durante o ano de 2020, no período da pandemia da CO-
VID-19, alunos e colaboradores intensificaram a utilização da bicicleta como 
alternativa ao transporte público.

Ações programadas:

• Uso de canecas - Sustentabilidade.

Ações realizadas:

• Colaboradores foram incentivados, por meio de campanhas internas,  a utilizar 
apenas e exclusivamente copos e garrafas de uso individual a partir de 2019.

Resultados alcançados:

• Potencialidades: Colaboradores deixaram de usar copos descartáveis e uti-
lizam apenas seus recipientes individuais, inclusive como meio de proteção 
contra a Covid-19, a partir do ano 2020.
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Ações programadas:

• Promover a construção e a socialização do conhecimento para melhoria da 
qualidade de vida em sociedade.

Ações realizadas:

• Projeto de implantação do Repositório Institucional.

Resultados alcançados:

• Potencialidades: Acesso à produção acadêmica e documentos históricos 
da instituição.

Observações: Previsto para iniciar a implantação no final do ano 2021.

Ações programadas:

• Fortalecer a participação da comunidade interna na vida universitária nas 
dimensões acadêmica, cultural e comunitária.

Ações realizadas:

• Lives, cursos de extensão, seminários

Ações programadas:

• Incentivo à implantação de projetos e ações culturais, comunitárias e con-
fessionais na faculdade e comunidade externa.

Ações realizadas:

• Lives, seminários, através de estágios os alunos atuaram em vários setores 
da sociedade, atendendo pessoas nas suas necessidades básicas como cui-
dado de idosos.

Ações programadas:

• Manutenção e aperfeiçoamento de práticas institucionais voltadas para a 
preservação da memória e do patrimônio cultural.

Ações realizadas:

• Levantamento Histórico-Biográfico: FABAPAR Pesquisa histórica e reda-
ção de textos sobre processos históricos institucionais e biografias ligadas 
a eles. 

Resultados alcançados:

• Potencialidades: Textos já foram produzidos e organizados em formato de 
fichas. Serviram como base para a construção de outros materiais e conte-
údos institucionais.

Observações: Pesquisa iniciada em 2020 e ainda se encontra em andamento. 
A pesquisa já produziu um artigo acadêmico publicado na revista da Instituição.
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Ações programadas:

• Promoção e divulgação de eventos culturais, como palestras, lançamento 
de livros, manuais de normas científicas, apostilas.

Ações realizadas:

• Foram lançados: Manual de normas Científicas; Cartilha de   biossegurança; 
lançamentos de apostilas; livros, entre outros.

Resultados alcançados:

• Potencialidades: Mais informação para a comunidade interna e externa. 
Melhoria na qualidade do ensino e no aprendizado prático.

Ações programadas:

• Efetivação do diálogo que se estabelece entre ela e a sociedade, estimulan-
do a construção de um conhecimento coletivo e transformador..

Ações realizadas:

• A faculdade atua através de ferramentas tecnológicas que tem facilitado a 
comunicação na comunidade acadêmica, ampliando os canais.

Resultados alcançados:

• Fragilidades: Algumas dificuldades para a adaptação.

• Potencialidades: Proporcionou a continuidade do ensino no período da 
pandemia.

Observações: Impulsionou o uso de novas tecnologias para discentes e do-
centes, assim como da equipe técnica administrativa.

Ações programadas:

• Valorização da diversidade nos diferentes segmentos de atuação e da co-
munidade em que está inserida.

Ações realizadas:

• Treinamento da equipe técnica administrativa e de tutores para atender e 
acompanhar o ensino das diferentes necessidades.

Resultados alcançados:

• Fragilidades: 

• Potencialidades: Melhoria no atendimento e colaboração para uma edu-
cação inclusiva e igualitária, procurando alcançar os mais diversos grupos 
sociais e étnicos que formam a população. Isso gerou uma comunidade 
acadêmica mais consciente agindo no combate às diferenças.
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1.4. A comunicação com a sociedade

Ações programadas:

• Otimização dos comunicados e informativos abertos.

Ações realizadas:

• Aumento da distribuição dos comunicados e informativos em diversos ca-
nais para comunidade interna e externa.

Resultados alcançados:

• Fragilidades: A alimentação de todos os canais gera uma grande demanda 
para o Núcleo de Comunicação.

• Potencialidades: Com a comunicação acontecendo de maneira ramificadas 
tivemos uma redução nos atritos com os discentes e comunidade externa

Ações programadas:

• Desenvolvimento dos canais de atendimento.

Ações realizadas:

• Implementação de canais de atendimento inovadores para a comunidade 
como: Whatsapp e videochamada

Resultados alcançados:

• Fragilidades: Com a praticidade da abertura de novos canais de atendimen-
to. Alguns cadastros ficaram incompletos por falta de resposta do cliente.

• Potencialidades: Aumento do volume de atendimento, praticidade, inova-
ção e   comunicação direta.
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Ações programadas:

• Aumento do posicionamento e engajamento nas principais mídias sociais.

Ações realizadas:

• Desenvolveu-se ações estratégias com as seguintes ferramentas: E-mail 
Marketing, Google Ads, Facebook Ads e interação com o público nas mídias 
sociais como Facebook e Instagram.

Resultados alcançados:

• Fragilidades: Com o aumento das interações ocorreu redefinição do prazo 
e na agilidade das respostas.

• Potencialidades: Aumentou em 5x o número de seguidores da FABAPAR 
nas mídias. Realizou-se ações em datas comemorativas a fim de gerar em-
patia e proximidade com o público. Intensificou-se a entrega de conteúdo, 
ampliando o posicionamento da marca da Instituição.

Observações: Periodicamente analisam-se relatórios para acompanhar o  
crescimento da IES.

Ações programadas:

• Palestras e eventos acadêmicos.

Ações realizadas:

• Lançamento de eventos acadêmicos como o Encontro Teológico FABAPAR, 
com participação online de palestras abertas à comunidade. Além disso, 
desenvolveu-se eventos semanais com discentes e a comunidade externa 
com eventos digitais com reflexão de assuntos contemporâneos para a co-
munidade.

Resultados alcançados:

• Potencialidades: Crescimento exponencial do número de seguidores, au-
mento das interações nas mídias, nos processos seletivos e captação de 
novos alunos.

Ações programadas:

• Podcast 

Ações realizadas:

• Desenvolvimento de conteúdo contemporâneo entregue no formato de 
áudio de forma prática e versátil.

Resultados alcançados:

• Fragilidades: Dificuldade para estabelecer a cultura de consumo de conte-
údo em novas plataformas.

• Potencialidades: Diversificação na entrega de conteúdo e construção do 
conhecimento de forma dinâmica e interativa.
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1.5. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo 
técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional 
e suas condições de trabalho

Ações programadas:

• ampliar a criação de programas de atenção à saúde e qualidade de vida dos 
colaboradores no trabalho

Ações realizadas:

• Foram disponibilizadas outras categorias de acomodação no plano da saúde;

• Foi renegociado o valor referente ao plano odontológico, tornando-o mais 
acessível aos colaboradores;

• Foi disponibilizada a opção de adesão ao plano odontológico aos estagiários.

Resultados alcançados:

• Fragilidades:

• Limitações orçamentárias;

• Alto índice de utilização dos planos de saúde, o que faz que os reajustes 
anuais sejam altos;

• Potencialidades: 

• Maiores adesões aos planos que permitem maiores negociações com as 
empresas já contratadas e abertura para outras empresas;

• Melhora na qualidade de vida dos colaboradores, assim como, possibilida-
de de que os mesmos realizem tratamentos.

Ações programadas:

• implantar processo de avaliação contínua de forma integrada e sistemati-
zada;

Ações realizadas:

• No ano de 2020 foi implantada a avaliação de desempenho no período de 
experiência do colaborador (nos primeiros 90 dias)

Resultados alcançados:

• Fragilidades: Não foi implantado um programa de acompanhamento 
permanente do colaborador, após o feedback após os 90 dias não há um 
acompanhamento efetivo do desenvolvimento do mesmo.

• Potencialidades: Alinhamento da expectativa do colaborador com as ex-
pectativas da empresa.
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Ações programadas:

• adequar o orçamento, de modo a viabilizar o enquadramento de professo-
res e funcionários dentro da carreira;

Ações realizadas:

• O valor/hora do corpo docente foi ajustado e atualmente encontra-se 25% 
acima.

• O valor/hora do corpo docente da Pós-Graduação Stricto-Sensu foi diferen-
ciado do Bacharel.

• Foram realizados ajustes de até 70% nos salários do corpo-técnico adminis-
trativo, acompanhando a realidade do mercado.

Resultados alcançados:

• Fragilidades:

• Alguma redução repentina na quantidade de alunos matriculados, com-
prometendo o orçamento;

• Aumento repentino na média salarial de alguns cargos devida à alta pro-
cura de profissionais da àrea.

• Potencialidades:

• Melhor remuneração que nos permite reter os melhores talentos;

• Qualidade de vida para corpo docente e técnico-administrativo;
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Ações programadas:

• atuar na definição de verba orçamentária para integrar ações de capacita-
ção junto ao corpo docente e administrativo, de forma sistematizada, com 
base nos resultados do processo de avaliação contínua;

Ações realizadas:

• É definida uma verba orçamentária anual para capacitação e desenvolvi-
mento da equipe;

• São realizados programas de treinamento e capacitação por equipes

Ações programadas:

• buscar maior aproximação às necessidades do corpo docente diante das novas 
tecnologias, atuando de forma integrada na promoção de ações afirmativas;

Ações realizadas:

• Toda o corpo docente recebeu capacitações referente aos recursos que o 
Google for Education promove;

• Foram desenvolvidos tutoriais referente a sistemas da instituição para au-
xiliar o corpo docente;

• Treinamento dos professores para utilização da plataforma zoom, disponibili-
zando também, em todas e durante toda as aulas um monitor que o auxilie;

1.6. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamen-
to e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na 
relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunida-
de universitária nos processos decisórios

Ações programadas:

• Estabelecimento das áreas de gestão integradas.

Ações realizadas:

• Criação das Coordenações Administrativas com setores integrados.

Resultados alcançados:

• Potencialidades: Ganho de agilidade no processo decisório.

• Melhoria no acompanhamento das demandas.
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Ações programadas:

• Colocar em prática métricas de avaliação da qualidade.

Ações realizadas:

• Definição de métricas em setores específicos.

Resultados alcançados:

• Fragilidades: Dificuldade na definição de métricas específicas.

• Potencialidades: O cumprimento das metas estabelecidas.

1.7. Infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, bi-
blioteca, recursos de informação e comunicação;

Biblioteca

Ações programadas:

• Preservar, atualizar o acervo.

Ações realizadas:

• Foram efetuadas aquisições de novas bibliografias.

Resultados alcançados:

• Fragilidades: Dificuldades para adquirir e preparar devido a restrições da 
pandemia.

• Potencialidades: Ampliação do uso de acervo digital.

Ações programadas:

• Continuação da reforma da biblioteca.

Ações realizadas:

• Início da substituição do teto, janelas e do piso.

Resultados alcançados:

• Fragilidades: Os resultados serão descritos em 2021.

• Potencialidades: Espaço com adequações para atender acessibilidade e 
melhorias no atendimento geral da biblioteca.
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Ações programadas:

• Aquisição de acervo digital on-line da biblioteca.

Ações realizadas:

• Atualizou-se o site da Biblioteca propiciando novas opções de pesquisa aos 
usuários. 

• Ampliou-se o uso de materiais digitais por meio da atualização do site da 
Biblioteca e da aquisição de plataformas digitais de acesso livre. 

• Renovou-se  parceria com o portal CAPES.

Resultados alcançados:

• Fragilidades: Democratização da informação com o controle de qualidade 
e oferta de treinamento para acessar.

• Potencialidades: Potencializou o uso de informações e supriu de forma se-
gura a necessidade de informações digitais no período da pandemia.

Ações programadas:

• Melhorar canais de comunicação: interno e externamente..

Ações realizadas:

• Adotou-se um canal de comunicação instantânea, Whatsapp, que tornou o 
processo de atendimento mais dinâmico. 

• Intensificou-se o uso de apps de videoconferências (Meet, Zoom, Skype, en-
tre outros).   

• Criou-se protocolo de atendimento que possibilitou agendamento  e aten-
dimento quando permitido pelas autoridades.

Resultados alcançados:

• Potencialidades: Potencializou a melhoria do atendimento diante das difi-
culdades causadas pela pandemia.

Ações programadas:

• Revisar, atualizar, modernizar, padronizar os procedimentos, atividades e 
regulamentos.

Ações realizadas:

• Atualizou-se o manual de normas da ABNT, o Regulamento da Biblioteca, a 
política de coleções, entre outros documentos.

Resultados alcançados:

• Potencialidades: Assertividade na comunicação com os usuários e melho-
ria na qualidade do ensino e atendimento.
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Ações programadas:

• Sala de Obras raras.

Ações realizadas:

• Materiais existentes no Acervo entendidos como raros ou especiais foram 
analisados e se encontram preservados em coleções específicas e em sala 
própria. 

Resultados alcançados:

• Fragilidades: Os materiais ainda precisam de avaliação e cuidados adequa-
dos para uma maior preservação.

• Potencialidades: Parte do Acervo já se encontra preservado em em cole-
ções específicas e em sala própria.

Estrutura Tecnológica

Ações programadas:

• Expansão da infraestrutura lógica de rede.

Ações realizadas:

• Ampliação da rede wifi e Cabeamento em todos ambientes discentes e 
docentes, novos racks;

Resultados alcançados:

• Fragilidades: Alcance de sinal.

• Potencialidades: Melhoria em acesso simultâneo.

Ações programadas:

• Ampliação da capacidade de armazenamento.

Ações realizadas:

• Melhorias do servidor local, substituição de Hds para SSD, parceria Google 
- G Suit, com drives virtuais sem limites de utilização.

Resultados alcançados:

• Potencialidades: Acesso em ambientes distintos, segurança dos dados.
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Ações programadas:

• Ampliação da segurança da informação.

Ações realizadas:

• Implementação de firewall e aquisição da fibra dedicada.

Resultados alcançados:

• Potencialidades: Velocidade de download e upload sendo iguais.

Ações programadas:

• Atualização de máquinas e equipamentos de informática.

Ações realizadas:

• Aquisição de notebooks, monitores e desktops, bem como equipamentos 
para aulas híbridas.

Resultados alcançados:

• Potencialidades: Padronização de máquinas e equipamentos.

Ações programadas:

• Melhoria dos canais de atendimento ao usuário.

Ações realizadas:

• Revitalização da URA de atendimento ao discente e docente; aquisição de 
Totem de atendimento.

Resultados alcançados:

• Potencialidades: Melhor atendimento.

Ações programadas:

• Troca de sistema de gerenciamento acadêmico/financeiro.

Ações realizadas:

• Implementação do novo sistema ERP web

Resultados alcançados:

• Potencialidades: Automatização de processos, melhoria no atendimento 
ao usuário e ambiente virtual.
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Infra-estrutura física e Acessibilidade

Ações programadas:

• Melhoria na Acessibilidade.

Ações realizadas:

• Ampliação de piso tátil nas áreas internas e externas, comunicação tátil 
em braille, corrimãos, plataforma elevatória, ORCA - sistema de leitura para 
pessoas cegas ou com baixa visão.

Resultados alcançados:

• Potencialidades: Melhoria no atendimento aos alunos portadores de defi-
ciência.

Ações programadas:

• Vistoria do Corpo de Bombeiro.

Ações realizadas:

• Renovação do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e TAC

Resultados alcançados:

• Fragilidades: Custo financeiro.

• Potencialidades: Segurança da infra-estrutura.

Ações programadas:

• Espaço de convivência

Ações realizadas:

• Ampliação do espaço para refeições para os colaboradores; cozinha; estru-
tura para descanso

Resultados alcançados:

• Potencialidades: Promove descontração e conexão entre as equipes.

Ações programadas:

• Reformas.

Ações realizadas:

• Reforma da Central de atendimento, pátio, salas de aula, estúdio,estaciona-
mento,  ampliação das iluminações dos espaços internos e externos.

Resultados alcançados:

• Fragilidades: Custo financeiro.

• Potencialidades: Melhoria nos espaços para discentes,  docentes e colabo-
radores.
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Ações programadas:

• Telefonia Fixa.

Ações realizadas:

• Aquisição de telefonia VOIP

Resultados alcançados:

• Potencialidades: Melhoria no atendimento e distribuição para setores atra-
vés da URA.

Ações programadas:

• Segurança Patrimonial.

Ações realizadas:

• Ampliação de monitoramento de  câmeras, barreiras e sensores de alarme

Resultados alcançados:

• Potencialidades: Proteção e preservação do patrimônio institucional.

1.8. Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 
eficácia da auto-avaliação institucional;

Ações programadas:

• Criar frequência de fluxos internos de dados e informações necessários 
para plena gestão da Instituição.

Ações realizadas:

• Reestruturação do organograma gerencial, com o estabelecimento de re-
latórios analíticos onde a informação é organizada e direcionada.

Resultados alcançados:

• Fragilidades: Acreditamos que seja possível aumentar a tecnologia embar-
cada no fluxo de informações.

• Potencialidades: Rapidez no acesso às informações e melhoria no geren-
ciamento intra setores.



54 Relatório |  CPA

Ações programadas:

• Relatórios Avaliativos e Avaliação.

Ações realizadas:

• A cada período a liderança prepara relatórios analíticos que sustentam o 
processo de avaliação e melhorias.

Resultados alcançados:

• Fragilidades: Quantidade das informações concatenadas.

• Potencialidades: Melhora nos processos decisórios, na Eficácia e Eficiência.

1.9. Políticas de atendimento aos estudantes

Ações programadas:

• Promover inclusão socioeconômica, necessidades educacionais especiais e 
qualificação acadêmica.

Ações realizadas:

• Desenvolvimento de novos programas de bolsa com parcerias

• Ações comerciais com promoção de cursos gratuitos. 

• Publicações nas mídias sociais com linguagem com acessibilidade.

• Plataforma e eventos com intérpretes de libras.

Resultados alcançados:

• Fragilidades: Limitação orçamentária para promoção de bolsas.

• Potencialidades:Impacto social nas famílias dos beneficiados e enriqueci-
mento do debate acadêmico.

Ações programadas:

•  Aprimoramento da seleção anual para bolsas de estudo

Ações realizadas:

• Desenvolvimento de editais

• Cronograma anual dos programas de bolsa 

• Comissões Avaliativas com representantes do acadêmico e administrativo

Resultados alcançados:

• Potencialidades:  Processos mais ágeis, organizações entre os setores e 
transparência no processo.
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Ações programadas:

• Acompanhamento de alunos bolsistas

Ações realizadas:

• Implementação do Programa 360º para acompanhamento do desempe-
nho acadêmico e administrativo dos estudantes 

Resultados alcançados:

• Potencialidades: Integridade do processo, organização dos setores e infor-
mações atualizadas com as instituições mantenedoras.

Ações programadas:

• Promover suporte para ingresso no mercado de trabalho

Ações realizadas:

•  Desenvolvimento de parcerias com igrejas e ONGs para realização de está-
gio supervisionado e inclusão ao mercado de trabalho 

Resultados alcançados:

• Potencialidades: Desenvolvimento econômico do egresso, fortalecimento da 
relação entre as instituições parceiras e possibilidade de formação continuada.

Ações programadas:

• suporte aos alunos com deficiências física, visual ou auditiva

Ações realizadas:

• Investimento em programas e sistemas operacionais para atendimento 
dos discentes especiais

• Contratação de intérpretes de libras nos eventos e palestras da IES

Resultados alcançados:

• Fragilidades: Disponibilidade limitada de intérpretes de libras

• Potencialidades:  Inclusão e conscientização social.
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1.10. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior  

Ações programadas:

• Buscar transparência nas ações e na gestão da peça orçamentária

Ações realizadas:

• O processo orçamentário é feito em metodologia participativa com toda 
a liderança, de forma que cada etapa é comunicada e divulgada, além de 
aprovada pelos conselhos competentes.  

Resultados alcançados:

• Fragilidades: Ainda precisa de uma maior capacidade tecnológica.

• Potencialidades: A saúde financeira da instituição melhorou consideravel-
mente e todo o processo é transparente e compartilhado

Ações programadas:

• Desenvolvimento de uma política de acompanhamento de egressos

Ações realizadas:

• Abriu-se espaço no espaço site para alunos egressos

Resultados alcançados:

• Fragilidades: Com os efeitos da pandemia, dificultou-se o retorno dos alu-
nos egressos.

• Potencialidades: egressos conectados com os eventos realizados.

Ações programadas:

• Planejamento Orçamentário.

Ações realizadas:

• Gestão estratégica adotada anualmente pela   instituição, visando atender 
as necessidades dos projetos e objetivos dos setores administrativos e aca-
dêmicos

Resultados alcançados:

• Fragilidades: Com a evasão e saída dos alunos por motivos financeiros, as 
verbas aprovadas foram pausadas.

• Potencialidades: Por causa da adoção do planejamento, possibilitou-se 
ações de descontos na redução nas mensalidades para a permanência  e 
continuação dos estudos dos alunos.
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Ações programadas:

• Recuperação de crédito.

Ações realizadas:

• Flexibilização e negociação dos alunos com valores inadimplentes

Resultados alcançados:

• Fragilidades: Com o impacto da pandemia, dificultou-se o recebimento.

• Potencialidades: Para a retenção de alunos, foram ampliadas e facilitadas 
as formas de recebimento, como: parcelamentos; isenção de juros e multa.

2.6 DOS RESULTADOS OBTIDOS E SUA INCORPORAÇÃO NO 
PLANEJAMENTO DA GESTÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA

O processo de avaliação e a análise das informações enriquecem todo 
processo de planejamento das ações educacionais e gerenciais da FABAPAR.

Todas as etapas e dados apurados precisam estar fundamentados em 
elementos contextuais e estratégicos, para que os resultados subsidiem pla-
nejamentos e tomadas de decisão, bem como estruturar ações, conduzindo 
a priorização de demandas e investimentos, o que possibilita uma maior as-
sertividade do planejamento como um todo.

Portanto, as avaliações institucionais são cada vez mais imprescindíveis 
para uma boa condução das atividades de uma instituição de ensino que 
preza a constante melhoria da qualidade, como é a FABAPAR.

III - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como de praxe, os resultados obtidos serão amplamente divulgados não ape-
nas para a comunidade acadêmica, mas também para o público externo.

Curitiba, 31 de Março de 2021

Assinaturas:

Coordenador(a) da CPA:

Membros da CPA:
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