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CURSO DE TEOLOGIA, BACHARELADO
REAÇÃO AO RELATÓRIO DA CPA 2013/1

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 Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade Faifa
sobre a Avaliação Institucional 2013/1 realizada em 20 de abril de 2013, com resultados
apresentados à comunidade social da Faculdade Faifa em 30 de setembro do corrente pelo
coordenador da CPA, prof. Drando. Wellington Cardoso de Oliveira e dos problemas elencados
e destacados no final do Relatório da Pesquisa, em questão,
Conclui essa atividade de Pesquisa da CPA 2013/1, listando, inicialmente, os pontos da
avaliação com conceito satisfatório e trazendo, em seguida, respostas aos itens avaliados com
conceito insatisfatório:

Avaliação com conceito satisfatório:
A Faculdade Faifa, diante da avaliação totalmente positiva em vários itens da avaliação
feita, inclusive com grau de aprovação de 100%, lista os itens assim avaliados:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Projeto Pedagógico do Curso.
Projetos desenvolvidos no curso.
Adequações feitas na Matriz Curricular do Curso de Teologia.
Planos de Ensino apresentados pelos docentes.
Pontualidade e assiduidade dos docentes.
Conhecimento demonstrado pelos docentes nas matérias que lecionam.
Informações prestadas nos diversos setores da Direção Acadêmica.
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Avaliação com conceito insatisfatório:
1) Em relação à participação de docentes nos projetos e atividades acadêmicas
complementares promovidas pela Faculdade, a pesquisa apontou para certo desinteresse
dos mesmos:
A Coordenação do Curso de Teologia, com base na observação feita pela Comunidade
Universitária da Faifa acima resumida, toma as seguintes providências:
1. Encaminhar o Relatório da CPA com o destaque acima a todos os professores;
2. Ler o Relatório da CPA com o destaque acima na próxima reunião do Colegiado
do Curso de Teologia;
3. Trabalhar para a conscientização dos professores sobre a importância das
Atividades Acadêmicas Complementares e a comunidade social da Faifa dos
limites da responsabilidade dos professores horistas com as atividades extra dia de
aula.

2) Quanto ao incentivo oferecido pelo curso para leitura e produção científica:
A Coordenação do Curso de Teologia, considerando que já tem promovido ações que
valorizam a leitura e a produção científica, lista-as abaixo e traz uma sugestão suplementar
para cada área a serem apreciadas pelo Colegiado do Curso e aprovadas pelo CONSEPE:
Valorização da leitura:
1. Ação atual: Semana de Leitura (semestralmente) no Calendário Acadêmico
2. Ação atual: Indicações de Leitura Complementar por parte dos professores
3. Ação suplementar: Projeto Ler para Crer.
Valorização da produção científica:
1. Ação atual: Inclusão da produção de artigos científicos na avaliação ordinária
2. Ação atual: Espaço aberto à publicação de textos (artigos, ensaios, comunicações
etc.) na revista Vox Faifae
3. Ação suplementar: Inclusão da Iniciação Científica na ementa da disciplina
Metodologia da Pesquisa Científica.
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3) Em relação tempo dedicado ao estudo:
Diante da dificuldade dos alunos em vivenciarem tempo dedicado ao estudo durante seu
percurso acadêmico, a Coordenação do Curso de Teologia sugere ao Colegiado do Curso e
ao CONSEPE, a adoção da prática semestral de uma
1. Oficina de Aprendizagem a ser ministrada, na primeira semana letiva de cada
semestre, aos alunos ingressantes no Curso.

4) Em relação aos canais de comunicação com a Direção do Curso:
A Faculdade Faifa, para sanar essa dificuldade, decide
1. Informar à comunidade social da Instituição, que essa demanda surgiu na CPA de
2011/1 e que, já em 2011/2, estava em pleno funcionamento o Canal de
Comunicação dos representantes de classe e a presidência do CATEF com a
Direção Acadêmica para casos em que entendam ser necessária uma explanação
de alguma questão ou alguma decisão da mesma.
1.1 Esse Canal consiste em, através de agendamento prévio na Secretaria, reunião
com pauta definida nos seguintes dias e horários: segundas e quartas, das 14:00 às
18:30 e sextas, das 14:00 às 20:30. Tais reuniões serão registradas em atas.
2. Informar que a Coordenação do Curso de Teologia, da Pós-graduação e da
Extensão está, ordinariamente, acessível aos alunos. Contudo, alguns horários são
os mais indicados para atendimento direto, como segue:
2.1 Coordenação Geral (Profa. Lázara Divina Coelho)
Segundas às sextas, das 17:00-18:45
2.2 Coordenação Adjunta (Prof. Wellington Cardoso de Oliveira)
Segundas às sextas, das 18:00-18:45; 20:20-20:40
2.3 Coordenação da Pós-Graduação (Prof. Wellington Cardoso de Oliveira)
Sábados quinzenais, das 09:00-13:00
2.4 Coordenação de Extensão (Prof. Reginaldo Cruz Ferreira)
Quintas, das 18:00-18:45; sábados, das 14:00-16:00
2.5 Coordenação de Estágio (Profa. Denise Cristina de Oliveira)
Segundas, das 17:00-18:45.
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5) Conhecimento das decisões dos conselhos superiores:
Diante da avaliação sintetizada neste item, a Instituição informa que:
1.

O corpo social da Faculdade Faifa tem sido informado das ações acadêmicas e
administrativas por meio dos veículos de praxe:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Mural de Avisos no hall de entrada da Faculdade;
Balcão da Secretaria;
Expositor na Sala de Atendimento ao Aluno;
Mural de Avisos na Biblioteca;
Mural de Avisos nas Salas de Aula;
Banner e Textos informativos no Site oficial
Banner e Textos informativos nas redes sociais, como o facebook (https://ptbr.facebook.com/faculdadefaifa) e o blog (http://crerepensar3.blogspot.com.br/ etc.); e de
impressos (cartazes, folders, folhetos etc.).
Os relatórios da Comissão Própria de Avaliação (CPA) que são fonte de conhecimento
da ciência da comunidade dessas ações, desde 2011 têm sido divulgados em reuniões
públicas previamente convocadas nas quais as informações são transmitidas em dois
momentos:

2.

2.1 A presidência da CPA apresenta o Relatório da CPA por meio de gráficos e a
correspondente análise;
2.2 A Coordenação Geral da Faculdade FAIFA apresenta, também em reunião pública
previamente convocada, as reações da Instituição ao Relatório.
2.3 As reações são divulgadas em impressos disponibilizados ao corpo social da
Faculdade logo após a sessão plenária previamente convocada para a apresentação da
reação da Instituição.

6) Canais de expressão e reivindicações de melhorias:
A Instituição mantém os seguintes canais de expressão e reivindicações de melhorias:
1. Ouvidoria, cf. Portaria MEC nº 1264/2008, Portaria MEC nº 311/2009 e
Regimento Acadêmico da Ouvidoria da Faculdade Faifa (RAO);
2. Centro Acadêmico do Curso de Teologia (CATEF), que representa o corpo
discente em suas reivindicações, conforme Lei nº 7.395/1085 e Art. 145 do
Regimento Interno da Faculdade Faifa.
3. Canal de Comunicação entre representantes de turmas e presidente do Centro
Acadêmico com a Direção Acadêmica e a Coordenação do Curso de Teologia.
Além desses canais, já estabelecidos, a Instituição toma duas providências:
4. Anuncia, para breve, do Portal do Acadêmico da Faifa, pelo qual este poderá fazer
suas representações;
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5. Convoca reunião, para o próximo dia 22/10, com representantes de turmas e Catef
para discutirem o papel da representação estudantil na questão.
7) Formas de comunicação/informação visual na instituição (murais, cartazes, etc.):
Diante da avaliação resumida neste item, a Instituição informa que já fazem parte
da comunicação visual, os seguintes itens:
1. Cartazes, folders, folhetos etc.;
2. Redes sociais, como facebook e blogs dos eventos e dos professores;
3. Manual do Acadêmico da Faifa, disponibilizado no site da Faculdade nos
formatos flash e pdf;
4. Expositor de fotos etc..
Alem desses itens já implementados, a Coordenação do Curso de Teologia propõe aos
órgãos superiores (Colegiado e CONSEPE), outras formas de divulgação visual:
5. Disponibilização do Manual do Acadêmico da Faifa, do Calendário Acadêmico e
do Horário, no ato de matrícula a cada aluno;
6. Flip Chart permanente no hall de entrada;
7. Quadros da CPA (tipo cartaz de filme);
8. Informativo CPA semestral contendo, basicamente: 1) Editorial, 2) Relatório da
CPA e 3) Reação Institucional.
8) Quanto ao conhecimento dos cargos e funções existentes na Instituição:
Devido a constatação de desconhecimento dos cargos e funções existentes na
Instituição, ainda que da parte de poucos alunos, a Faculdade resolve:
1. Divulgar o Organograma da Instituição em espaços democráticos da Instituição
em cartaz-poster;
2. Divulgar Estrutura Funcional da Faculdade em espaços democráticos da Faifa
em cartaz-poster.
Atenciosamente,
Goiânia, Goiás, 07 de outubro de 2013.

Lázara Divina Coelho
Coordenadora do Curso de Teologia
Wellington Cardoso de Oliveira
Coordenador Adjunto do Curso de Teologia.
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