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COORDENAÇÃO DO CURSO DE TEOLOGIA, BACHARELADO
REAÇÃO AO RELATÓRIO DA CPA 2012/1

A Coordenação do Curso de Teologia da Faculdade FAIFA, Geral e Adjunta,
informa à comunidade universitária da Faculdade FAIFA e à comunidade em geral que,
Diante dos Apontamentos da Equipe da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da
Instituição sobre a Avaliação Institucional 2012/1 realizada em 28 de abril do corrente sob
a presidência do prof. Ms. Wellington Cardoso de Oliveira e dos problemas elencados e
destacados no final do Relatório da Pesquisa, em questão,
Inicia o semestre de 2012/2 com as seguintes providências:

1) Quanto à estrutura do Curso
 Atendimento oferecido pela Instituição aos discentes com dificuldades de
aprendizagem:
o Avaliação: 8% (oito por cento) dos respondentes disseram que esse
atendimento não é bom
o Reação: implementação do Programa Especial de Recuperação (PER)
em 2012/2;


Tempo de resposta da ouvidoria:
o Avaliação: 8% (oito por cento) dos respondentes disseram que esse
atendimento não é bom
o Reação: procedimento registrado em que o Regulamento da Ouvidoria
seja cumprido quanto ao prazo estabelecido em três a cinco dias e à
rotina definida como segue: a) apresentação da demanda (sugestões,
reclamações, críticas, elogios etc.) ao órgão competente pela ouvidora
da Instituição, b) apresentação da resposta por parte da mesma à
ouvidora e c) conseqüente resposta, da parte ouvidoria, à ou ao
demandante;
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Participação dos docentes nos projetos desenvolvidos pela extensão:
o Avaliação: 6% (seis por cento) dos alunos consideram que essa
participação não é legal
o Reação: a Coordenação está conversando, pessoalmente, com cada
docente e apresentando-lhe esta avaliação para embasar o pedido de
mudança de atitude em relação a essa participação;



Aproveitamento de sugestões do corpo discente no curso
o Avaliação: 8% (oito por cento) dos respondentes informaram que as
mudanças ocorridas no curso não acompanham as sugestões dadas pelos
discentes do mesmo
o Reação: está sendo criado o Canal de Sugestões no site da Faculdade,
cujas sugestões serão devidamente avaliadas e, estando de acordo com
as políticas de gestão da Faculdade e do Curso, poderá ser aproveitadas;

2) Quanto ao funcionamento da Extensão do Curso
 Participação do discente nos projetos desenvolvidos pela Extensão
o Avaliação: 9% (nove por cento) dos respondentes afirmaram que essa
participação se dá de modo “ruim”
o Reação: a Coordenação de Extensão está fazendo estudos para a
viabilização de formas melhoria da participação discente nesses
projetos;


Mecanismos de incentivo à participação dos discentes nos projetos de Extensão
e valorização da Extensão no ambiente universitário
o Avaliação: 7% (sete por cento) dos respondentes responderam
negativamente
o Reação: a Coordenação de Extensão está fazendo estudos para criar
mecanismos de incentivo à participação do discente nos projetos de
Extensão e de valorização da Extensão no ambiente universitário;

3) Quanto à comunicação e informação da Instituição
 Participação do corpo discente nas tomadas de decisões
o Avaliação: 12% (doze por cento) dos respondentes avaliaram essa
participação negativa
o Reação: os representantes de turmas e a presidência do CATEF serão
chamados, logo após as eleições dos representantes, para serem
instruídos quanto à sua função nesse processo – nessa reunião serão
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instruídos a informar imediatamente toda e qualquer decisão da qual
tenham feito parte como representantes às suas respectivas turmas; a
rotinizar reuniões com os discentes para dar informações, prestar
relatórios etc., inclusive com uso mais constante da sala dos professores
a partir das 18:00;


Conhecimento do corpo discente das decisões tomadas pelos conselhos
superiores como Colegiado, Consepe e Consupe
o Avaliação: 9% (nove por cento) dos respondentes disseram desconhecer
tais decisões
o Reação: a representação estudantil (CATEF) será chamada a cumprir
esse papel considerando que é o orgão que está presente nessas
reuniões;



Conhecimento do corpo discente dos documentos Estatutos, Regimento,
Portarias e Resoluções do curso
o Avaliação: 10% (dez por cento) dos respondentes afirmaram
desconhecer esses documentos
o Reação: na visita da Coordenação a cada sala de aula a acontecer na
Semana de Acolhimento, os alunos serão lembrados de que o Estatuto e
o Regimento encontram-se disponíveis no site; além disso, deverá ser
feita uma pasta de Portarias e Resoluções no site onde todos esses
documentos deverão ser digitalizados e ali arquivados;

4) Quanto aos objetivos institucionais da FAIFA
 Preocupação da Instituição com as demandas regionais
o Avaliação: 9% (nove por cento) dos respondentes afirmaram que a
Instituição não tem essa preocupação
o Reação: a preocupação com as demandas regionais encontra-se,
especialmente, com a preocupação da Instituição com a formação
teológica para a sociedade onde se insere e de outras regiões do pais;
isso será informado, neste segundo semestre, em três momentos: a) de
sala em sala, através de informação direta da parte da Coordenação do
Curso; b) relatório na palestra e na colação de grau a ocorrer na Semana
Assembleiana, em setembro próximo; c) relatório na Semana Teológica,
em novembro próximo;
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Imagem da Instituição no mundo acadêmico
Avaliação: 7% (sete por cento) dos respondentes afirmaram que essa imagem
não é boa
Reação: a reação da Coordenação do Curso de Teologia, no caso, é triplo: a)
incentivo à produção acadêmica como comunicações científicas nas semanas
acadêmicas da Faculdade, artigos para publicação na Vox Faifae etc.; b)
incentivo à participação em eventos acadêmicos de outras Instituições com o
uso dos veículos de comunicação interna da Faculdade, sob a responsabilidade
do CATEF.

Goiânia, 20 de agosto de 2012.

Lázara Divina Coelho
Coordenadora do Curso de Teologia

Wellington Cardoso de Oliveira
Coordenador Adjunto do Curso de Teologia
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