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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O processo de Autoavaliação Institucional foi iniciado pela Faculdade Boas Novas
de Ciências Teológicas, Sociais e Biotecnológicas – FBNCTSB no ano de 2006. A Comissão
Própria de Avaliação (CPA) passou a existir, em cumprimento da determinação do
Ministério da Educação articulada ao Sistema de Avaliação da Educação Superior
(SINAES), instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Dessa forma, a CPA visa,
por meio desse relatório parcial, caracterizar a avaliação institucional da Faculdade Boas
Novas no ano de 2016.
O engajamento da CPA tem em vista consolidar as melhorias na qualidade da
Instituição de Ensino Superior (IES) nas dez dimensões estabelecidas pelo SINAES a
serem avaliadas na educação superior. A CPA da Faculdade Boas Novas tem como
responsabilidade sintetizar as informações coletadas, analisando-as para a identificação
das fragilidades e potencialidades, estabelecendo assim estratégias para trabalhos
futuros, bem como, promover a autoavaliação, em todos os níveis e com todos os atores
institucionais, com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino e serviços prestados
pela instituição.
No início de 2016, com nossa gestão de CPA, foi dado continuidade ao processo
de autoavaliação. A CPA traçou por objetivo a elaboração das ações relativas ao processo
de formação de cultura autoavaliativa com vistas tanto as melhorias da IES quanto a
elaboração do relatório referente às avaliações do ano de 2016, para protocolo e
depósito na plataforma do e-MEC. Assim, foi possível a elaboração de um plano para o
estabelecimento de metas para o novo ano em curso.
Nesse sentido, foi necessário utilizar uma metodologia própria com instrumentos
de Coleta de Dados. O sistema de coleta de dados na avaliação institucional tem como
eixo central dois objetivos observando a missão institucional.
1) Avaliar a instituição como uma totalidade integrada que permite a autoanálise
valorativa da coerência entre a missão e as políticas institucionais efetivamente
realizadas, visando à melhoria da qualidade acadêmica e o desenvolvimento
institucional.
2) Privilegiar o conceito da autoavaliação e sua prática educativa para gerar, nos
membros da comunidade acadêmica, e sociedade civil organizada, a autoconsciência de
suas qualidades, problemas e desafios para o presente e o futuro, estabelecendo
mecanismos institucionalizados e participativos para a sua realização.
4

Faculdade Boas Novas de Ciências Teológicas, Sociais e Biotecnológicas – FBNCTSB
Relatório de Autoavaliação 2016

Em termos práticos, o que se pretendeu foi a construção da informação e sua
análise, feitas com a participação dos segmentos da comunidade acadêmica e não
acadêmica.
Concluída esta fase, avançou-se para a outra: o exame da coerência do projeto
institucional e sua realização, na qual, a instituição avalia seus níveis de pertinência e
qualidade, suas potencialidades e fragilidades, a partir das quais construirá uma agenda
futura articulando objetivos, recursos, e práticas almejando resultados satisfatórios.
Os métodos adotados partiram do individual para o coletivo, favorecendo a
convergência dos dados em torno de objetivos comuns, bem como a busca
compartilhada de soluções para os problemas apresentados.
As técnicas utilizadas para a autoavaliação na Faculdade Boas Novas foi a
aplicação de questionários dirigidos ao corpo discente, docente, técnico administrativo,
e ao representante da sociedade civil organizada. A aplicação dos questionários foi
eletrônica por meio do site institucional, mas, também manual, através de questionários
impressos para quem dentre a comunidade acadêmica assim preferisse.
Espera-se que cada um destes públicos, com suas peculiaridades e considerações
acerca da IES, possam contribuir para a realização de uma avaliação integral da
efetividade das relações estabelecidas com a sociedade em que a IES está inserida.
A Comissão Própria de Avaliação, em reunião realizada em 20/10/2016, decidiu
que a Avaliação Discente deveria ser realizada de 21/11/16 á 16/12/16, e assim o foi. O
total de participantes da Avaliação Discente foi de 236 discentes.
Para os segmentos Docente e Técnico-administrativo a comissão concordou que a
Autoavaliação Institucional fosse realizada no período de 01 a 15 de Fevereiro de 2017,
e assim foi. O total de participantes da Avaliação Docente foi de 31 professores e
Técnico-administrativo foi de 27 colaboradores. Deve-se destacar que a Assessoria de
Comunicação da IES trabalhou intensa publicidade durante a Avaliação Institucional nos
períodos supracitados.
Outrossim, registra-se neste relatório a participação do representante de
sociedade civil organizada, o Sr. Eliabe Correia Maciel, na analise e respostas de
questionário específico de avaliação institucional naquilo que lhe aprouve.
Mas não foi apenas a coleta dos dados de pesquisa de autoavaliação que trouxe
maior luz às dimensões avaliadas na IES. Embora os questionários constituam um
instrumento indispensável para uma interpretação das dimensões em gráficos, o fator
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humano no que diz respeito ao dialogo com os líderes e gestores de cada setor da IES foi
de fundamental importância. Sob perspectivas específicas oriundas dos setores de
Coordenadorias de Cursos; Diretoria; RH, TI; SRA; Financeiro; Biblioteca; Manutenção;
dentre outros, pôde-se confirmar muito do que os gráficos demonstraram, mas, também
foi possível acrescentar informações de maior especificidade no que tange aos
melhoramentos de cada setor, bem como a identificação de possíveis fragilidades a
serem tratadas.
Acredita-se que o conjunto de informações obtido após trabalho de análise e
interpretação, permita compor uma visão diagnóstica dos processos pedagógicos,
administrativos e sociais da instituição, identificando possíveis causas de problemas,
bem como possibilidades e potencialidades.
Desta forma, a Autoavaliação Institucional continuará sendo um processo cíclico,
criativo e renovador de análise e síntese das dimensões que definem uma IES. O seu
caráter diagnóstico e formativo de autoconhecimento deve permitir a reanálise das
prioridades estabelecidas no Projeto Político Institucional e o engajamento da
comunidade acadêmica na construção de novas alternativas e práticas.

1. AÇÕES DE MELHORIAS REALIZADAS EM 2016
Assim como no ano de 2015 o ano de 2016 foi um ano de crescimento no trato
das dimensões de autoavaliação institucional, conforme descrito abaixo:
Inovações:
 O TI (tecnologia da informação) desenvolveu na segundo semestre de 2016 um
sofisticado sistema acadêmico o qual foi lançado na IES no início do primeiro
semestre de 2017;
Infraestrutura:
 A IES renovou e substituiu as placas superiores de publicidade com o nome da
instituição nos prédios Anexo I e Anexo II.
 A reforma dos auditórios, informada no relatório anterior foi finalizada com êxito
em 2016, bem como também foi finalizada a construção do novo auditório com
capacidade para mais 800 pessoas.
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 Em Set/2016 a gestora maior da IES providenciou um espaço físico para a CPA.
Assim, uma sala própria da CPA passou a funcionar no Anexo II da IES (Prédio da
Biblioteca).
Comunicação mais Eficiente:
 A atualização do site da IES, com informações relevantes para a comunidade
interna e externa, continua de modo constante. O próprio portal passou por uma
implementação visual.
 A IES continua investindo em seus programas de mídias sociais e nos veículos de
comunicação com o objetivo de fortalecer a comunicação com a sociedade
Melhorias das Condições de Trabalho dos educadores:
 A IES tem investido em reformular tanto os ambientes físicos, como salas de aulas
e materiais didáticos, como em elaborar um plano de carreira para seu corpo
docente e corpo técnico-administrativo. Para isso tem realizado reuniões com os
segmentos para a troca de ideias e diálogo sobre as condições de trabalho.
Parcerias Institucionais:
 Conforme informado no último relatório a parceria institucional entre a Faculdade
Boas Novas e a Faculdade EST (RS) continua a toda força na realização do DINTER
(Doutorado Interinstitucional) visando o aperfeiçoamento e qualificação docente
da IES. Estão participando doutorandos do DINTER 15 docentes da IES.
Autoavaliação
 No ano de 2016 a CPA, juntamente com seus respectivos membros, realizou duas
reuniões ordinárias em cada semestre letivo visando o melhor planejamento das
ações, assim como sensibilização da comunidade acadêmica na formação da
cultura de Autoavaliação Institucional.
 Especificamente no dia 01 de Junho de 2016 foi realizado pela CPA o I Encontro de
Autoavaliação da Faculdade Boas Novas. Foi um momento importante de reflexão e
diálogo entre a IES e os atores da comunidade acadêmica no processo de melhorias
nas dimensões do ensino superior.
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2. RESULTADOS OBTIDOS E INCORPORADOS NA AVALIAÇÃO E NO PLANEJAMENTO
DA GESTÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA
Diante do proposto o que se objetiva nesse relatório é apresentar a comunidade
acadêmica e a sociedade civil organizada uma síntese dos resultados obtidos junto ao
corpo docente, discente, técnico-administrativo e representante externo, pautada pelas
dez dimensões da avaliação institucional em seus cinco eixos. Nesses resultados devemse apresentar aspectos relevantes que apontam as fragilidades e potencialidades da IES.
2.1 EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
a) Por duas ocasiões a CPA se reuniu no primeiro semestre de 2016. Após o depósito
no e-MEC do primeiro relatório do clico avaliativo 2015-2017. Os representantes
da CPA configuraram um plano de ações a serem executadas a curto, médio e longo
prazos. Este referido plano de ações foi entregue a diretora geral da IES em
18/05/16;
b) Em abril de 2016, por deliberação do Conselho Superior da IES, foi inserido no
calendário acadêmico institucional a realização do I Encontro de Autoavaliação da
Faculdade Boas Novas com o tema “Os desafios e as possibilidades entre avaliação
e a regulação da educação superior”, como já anunciado, realizado em
01/06/2016. O evento pode ser considerado um marco na história da instituição,
pois além de palestras proferidas por professores especialistas na área de
avaliação institucional, a comunidade acadêmica participou diretamente dos
debates e diálogos propostos. Deve-se ressaltar a participação em peso do corpo
discente tanto no turno matutino como no noturno. Dessa forma, a IES cumpriu um
importante passo em seu processo de formação da cultura de autoavaliação junto à
comunidade acadêmica presente.
c) Assim, durante o ano de 2016 a IES foi responsável por dar maior visibilidade a
CPA nas demandas de atuação diante da comunidade acadêmica. Isso certamente
repercutiu na pesquisa de avaliação institucional, conforme os gráficos
demonstram abaixo em três perguntas distintas sobre a CPA:
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CORPO DISCENTE

CORPO DOCENTE

CORPO TÉCNICO-ADMINITRATIVO
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2.2 EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 Dimensão 1 – A Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
a) O PDI da IES está sendo revisado para melhor articulação com os PPCs;
b) A IES foi recredenciada em 14/09/2016 sob processo nº 200806611 com conceito
3, com homologação publicada no D.O.U de 19/01/2017, Seção 1, p. 14;
c) Essa revisão do PDI da IES considera imprescindível a participação e discussão dos
colegiados e conselhos acadêmicos bem como da representação do alunato, para se
alcançar um plano de desenvolvimento institucional mais democrático possível.
Dessa forma, técnicos, discentes e docentes poderão perceber um conjunto de
melhorias e até fragilidades a serem integradas ao processo de avaliação.
d) Abaixo inserimos os gráficos que apontam as respostas dos três segmentos da
comunidade acadêmica para a seguinte pergunta:
CORPO DISCENTE

CORPO DOCENTE
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CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

e) A pergunta pressupõe que os segmentos entrevistados já soubessem da existência
do PDI da IES. No entanto, percebe-se que proporcionalmente o corpo técnicoadministrativo é quem menos sabe de seu conteúdo e aplicabilidade, de todo o
modo o trabalho da CPA em 2016 teve essa direção, ou seja, a conscientização e
importância da Dimensão 1 em que os atores da comunidade acadêmica
participam dele.
 Dimensão 3 – Responsabilidade Social da Instituição
a) A IES tem mantido seu compromisso com responsabilidade social, por meio dos
eventos

promovidos

pelos

cursos

de

Ciências

Teológicas;

Pedagogia;

Administração e Jornalismo que atingem com a comunidade externa;
b) Em setembro de 2016 as turmas do curso de Administração da IES juntamente
com a empresa, BNJr realizaram uma ação de responsabilidade social nos abrigos
Coração do Pai e Janel Doyle, onde os próprios acadêmicos e membros da diretoria
arrecadaram doações para levar ate as crianças do abrigo. Confeccionaram kits de
pinturas para que as crianças pudessem desenvolver suas habilidades motoras e
estimula-las a estes tipos de atividades, também organizaram kits de lanche para
as crianças e para as pessoas que cuidam das mesmas. Assim, foi os discentes
puderam conhecer o cotidiano dessas crianças.
c) Em Setembro de 2016 o 4º período de Pedagogia promoveu evento junto a ONG
Carlos André – Resgatando Sonhos (Bairro do Coroado). Os discentes puderam
realizar atividade com palestras sobre educação alimentar onde foram distribuídas
cerca de 120 cestas básicas entre a comunidade.
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d) No dia 12 de Outubro de 2016 o curso de Pedagogia da IES realizou programação
especial em homenagem ao dia das crianças com diversas brincadeiras voltadas
para as crianças da comunidade das adjacências da faculdade boas novas.
e) Além disso, ainda em outubro, as turmas de Pedagogia desenvolveram uma ação
solidária junto às famílias da comunidade externa, bem como também em
Dezembro ao final do semestre letivo puderam realizar um Bazar Solidário de onde
recolheram fundos para auxiliar 11 discentes com suas mensalidades.
f) A IES promoveu evento em 27 de Outubro de 2016, Dia de conscientização de

prevenção ao câncer de mama, com palestra “uma conversa sobre câncer de mama:
prevenção e tratamento”, com a coordenadora do Instituto Gamma, Oriuna
Ferreira. As turmas de Jornalismo, Pedagogia, Administração e Ciências teológicas,
apoiaram à campanha vestindo rosa.
CORPO DISCENTE

CORPO DOCENTE
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2.3 EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS
 Dimensão 2 – Políticas para Ensino, Pesquisa e Extensão
a) No último relatório da CPA foi percebido que deveria haver maior articulação do
tripé extensão, ensino e a pesquisa, e foi sugerido no plano de ações entregue a
diretora geral que houvesse algumas revisões dos PPCs nesse sentido.
b) As coordenações de cursos conscientes de algumas fragilidades que puderam ser
percebidas na última avaliação DISCENTE e DOCENTE iniciaram no primeiro
semestre de 2016 algumas resoluções em seus PPCs objetivando melhoramentos.
Os cursos de Jornalismo, Pedagogia, Administração e Ciências teológicas através de
seus respectivos coordenadores, iniciaram a revisão dos seus PPCs, planejando
reuniões com seus o NDEs (Núcleo de Desenvolvimento Estruturante) no decorrer
do ano para as implementações dos PPCs.
c) No segundo semestre de 2016 o curso de Ciências Teológicas lançou edital de
monitoria, aos discentes do 4˚ e 6˚ períodos, para as disciplinas de Hebraico I,
História de Israel e Pesquisa em Teologia. Sendo selecionados dois discentes do 6˚
período manhã para serem monitores na disciplina de Hebraico I;
d) Em reunião do colegiado do curso Ciências Teológicas foram apresentados os
resultados do ENADE, com diretrizes para o ano de 2017, especialmente para as
turmas ENADE em 2018, e reformulação de estrutura curricular.
e) A IES ofereceu durante o semestre nivelamento de Língua Portuguesa e
Metodologia do Estudo aos discentes do 1˚ e 2˚ períodos de todos os cursos.
f) O curso de Pedagogia apresentou Mostra de Trabalhos Acadêmicos de agosto a
dezembro de 2016. Trata-se de apresentações de trabalhos acadêmicos em forma
de painel em sala de aula. A atividade faz parte da proposta da
interdisciplinaridade da estrutura curricular do curso, que tem como objetivo a
produção de trabalhos práticos acadêmicos e de pesquisa.
g) Em dezembro de 2016 foi realizado o Seminário de Socialização das Práticas
Pedagógicas dos Professores do Curso de Pedagogia. O evento contou com
participação da Comunidade Interna e Externa. O número de inscrições foi de 210
(duzentos e dez). Porém, alguns alunos e convidados externos participaram sem
fazer inscrições.
h) As atividades de extensão foram cada vez mais presentes no cotidiano e nas
atividades da IES no ano de 2016;
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i) Como a IES dispõe em sua infraestrutura física de amplas salas de aula, biblioteca,
laboratório de informática, pequenos auditórios e áreas de convivência as
atividades de extensão em 2016 puderam ser realizadas com muita liberdade e a
comunidade externa recebeu boa acolhida.
j) Deve-se destacar que justamente no ano de 2016 foi deliberado pela diretoria da
IES em decisão junto ao conselho acadêmico que cada coordenador de curso seria
responsável por desenvolver atividades de extensão.
k) O curso de Pedagogia desenvolve um projeto de extensão com Intervenção nas
Escolas, hospitais e Igrejas, espaços formais e não formais como Escolas Públicas,
Abrigos, Centro de convivências, Igrejas e Parques de lazer. Foram promovidas
palestras de sensibilização e intervenção pelos discentes e realização de atividades
por meio de materiais didáticos pedagógicos.
l) O curso de Ciências Teológicas desenvolveu as seguintes atividades de extensão no
segundo semestre de 2016:
- Participação dos alunos do 4˚ período (matutino) no lançamento do livro
“Diálogos com Historiadores da Amazônia,” dia 11/10, no Instituto Nacional de
Pesquisa da Amazônia – INPA , atividade ligada a disciplina de História da Igreja II,
em que o professor a propôs a reflexão acerca de contextualização Igreja na
Amazônia, percebendo o quanto os processos históricos imbricam-se diretamente
com a práxis desenvolvida em seu ambiente social, acadêmico e eclesial.
- Visita ao Museu do Seringal Vila Paraíso, atividade prática da disciplina de
“Questões da Amazônia” (2˚ período/noturno) realizada no dia 11/12. Nessa
atividade a professora proporcionou aos discentes vivenciar como o látex da
seringueira era extraído, o processo de fabricação da borracha e comercialização.
Além de conhecerem alguns elementos que marcaram esse período de riqueza e de
exploração na Amazônia.
m) No quesito pesquisa, o curso de Pedagogia realizou no segundo semestre de 2016
uma Oficina de Papers buscando promover a iniciação científica. Os discentes são
orientados por meio do Grupo de Estudo de Iniciação Científica de Pedagogia –
GEICP, a produzirem papers científicos como produto final com a apresentação em
banners tendo em vista a submissão à publicação em revistas científicas.
n) O curso de Jornalismo de IES possui um Núcleo de Atividades Audiovisuais com os
discentes do curso. Os objetivos do núcleo são:
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- Facilitar a aprendizagem na área audiovisual através de atividades e projetos.
- Favorecer a produção de entrevistas, documentários, spots para rádios, matérias
para TV entre outros.
- Desenvolver programas televisivos que beneficiem os discentes e a comunidade
local, dando suporte às ações que possibilitem maior visibilidade a IES.
o) Deve-se destacar ainda um projeto de extensão desenvolvido pela IES em parceria
com a Fundação Boas Novas e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O projeto
chama-se CAC – Construtores da Arte Cristã composto por crianças, adolescentes,
jovens e adultos que engajados buscam a realização de se tornarem, músicos,
cantores, dançarinos e atores profissionais. O CAC é coordenado pela Pastora Ana
Lúcia Câmara e funciona aos sábados nas dependências da IES.
p) Quanto à pós-graduação a IES tem buscado empreender uma política onde a
pesquisa tem sido revitalizada tendo em vista transformar os trabalhos e TCCs
oriundos dos cursos lato sensu como produtos a publicação em revistas acadêmicas.
Essa ênfase se faz necessária como um caminho que deve ser pavimentado e
construção até o futuro programa de pós-graduação stricto sensu. Nesse sentido,
também tem sido dada um atenção especial às constantes alterações que ocorrem
no mercado de trabalho. Tem-se buscado a contratação de docentes mestres e
doutores que possam contribuir com esses objetivos. Tem sido realizadas
alterações em projetos e ementas dos cursos. Por último tem ocorrido uma estreita
ligação e integração entre os cursos de graduação e de pós-graduação da IES.
q) Abaixo alguns gráficos que apontam tanto as melhorias da articulação entre ensino,
pesquisa e extensão como possíveis fragilidades a serem trabalhadas:
CORPO DISCENTE
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CORPO DISCENTE

CORPO DOCENTE

 Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade
a) A comunicação com a sociedade tem sido significativamente melhorada através de
algumas inciativas da IES, como por exemplo, a existência e o funcionamento da
ASCOM – Assessoria de Comunicação.
b) A IES conta com um laboratório de rádio, um laboratório de TV e um núcleo
audiovisual onde são produzidos todos os programas da Faculdade Boas Novas e
onde os mesmos servem ao curso de Jornalismo como laboratórios de aplicação as
atividades dos discentes.
c) O programa de rádio da IES chama-se FBN no ar que vai ao ar de segunda a sexta
pela 107,9 FM Rádio Boas Novas das 16h as 16:30h. A IES também possui o
Conexão Acadêmica, um programa de TV produzido pelos acadêmicos. Vai ao ar em
Rede Nacional pela TV Boas Novas todos os domingos às 08:30h.
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d) Nesses programas as IES dá destaque ao trabalho realizado pela instituição através
de entrevistas, participação do público e divulgação dos cursos de graduação e
pós-graduação, trazendo sempre um tema de interesse da sociedade. É por isso
que o gráfico aponta essa característica como uma potencialidade da IES:
CORPO DISCENTE

 Dimensão 9 – Política de Atendimento aos Discentes
a) Os discentes contam com um apoio financeiro de projetos de inclusão social no
programa de bolsas de estudos da IES provenientes das seguintes agências: Bolsa
universidade; Educa Mais Brasil; Quero bolsa e FIES - Financiamento Estudantil.
b) A CPA sugere que o programa de bolsas seja mais divulgado e melhor explicado
sendo aquecidos não apenas pelo setor responsável, mas pelas coordenações e
demais colaboradores. O gráfico a seguir demonstra que falta maior informação
nesse sentido.
CORPO DISCENTE
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c) Na demonstração do gráfico acima percebe-se que a grande maioria dos discentes

sabe da existência do programa de bolsas da IES. Não obstante, faz-se necessário
que o programa seja melhor apresentado ao corpo discente, bem como as agencias
que integram o programa.
d) A IES possui uma ouvidoria onde os discentes, bem como quaisquer sujeitos da

comunidade acadêmica, pode encontrar um ponto de apoio para relatos de críticas,
reclamações ou elogios, onde a ouvidora trata toda qualquer demanda com ética,
respeito e responsabilidade. A ouvidoria funciona em espaço físico nas
dependências da instituição, bem como com acesso no site da IES. Os gráficos
abaixo apontam a Ouvidoria como um canal/setor que atua de modo bastante
positivo do ponto de vista dos discentes, docentes e técnico-administrativos:

CORPO DISCENTE

CORPO DOCENTE

18

Faculdade Boas Novas de Ciências Teológicas, Sociais e Biotecnológicas – FBNCTSB
Relatório de Autoavaliação 2016

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

2.4 EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO
 Dimensão 5 – Políticas de Pessoal
a) No âmbito da Dimensão de Gestão de Pessoas a IES conta hoje com um quadro
docente formado por 28 professores e 30 colaboradores técnico-administrativos
os quais desempenham suas funções nos mais diversos departamentos da
instituição.
b) No ano de 2016 o RH da IES desempenhou algumas atividades de integração tanto
com pessoal administrativo, como forma de agregar valor às práticas e processos
da instituição em forma de melhorias, e com os docentes foram empreendidas
algumas ações que pudessem gerar maiores informações e integração entre os
mesmos. Com os docentes foi inserido na semana pedagógica de inicio de semestre
uma oficina de processos de RH que pudesse servir como base orientativa aos
professores em suas diversas ocupações enquanto membros docentes da IES.
c) Essa oficina tem como objetivo disponibilizar informações de caráter relevante ao
corpo docente da Instituição, no que diz respeito à folha de pagamento, cálculo de
carga horária, salário hora, Plano de Cargos e Salários e Regime de Trabalho
(Horista, parcial e/ou integral).
d) No início do primeiro semestre de 2016 o setor de RH apresentou um plano de
carreira docente. O mesmo foi debatido em reuniões de colegiados e através dos
diálogos das partes foi melhor configurado levando em consideração a realidade
institucional e do corpo docente da IES.
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e) O corpo técnico-administrativo também possui um plano de carreira e possui
formação para o exercício de suas atividades; entretanto, percebe-se ainda grau
significativo de rotatividade de colaboradores da área de atendimento, que nesse
sentido deve buscar melhorar seu serviço.
f) Portanto, insere-se abaixo dois gráficos, docente e técnico-administrativo nos
quais podem ser percebidos os melhoramentos apontados aqui:
CORPO DOCENTE

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
colaboradores da

 Dimensão 6 – Organização e Gestão da Instituição
a) A diretora geral tem estabelecido regularmente reuniões de concelho acadêmico,
bem como a Procuradora Institucional tem se reunido com as coordenações de
cursos de 15 em 15 dias para discutirem o bom andamento da práxis acadêmica.
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b) Como já fora relatado nesse relatório, após o primeiro relatório (2015) do ciclo
avaliativo ter sido postado ao e-MEC, a CPA obteve algumas percepções nas
dimensões avaliadas, e cada representante escreveu um pequeno relatório sob a
perspectiva de seu segmento e juntos foi possível construir um plano de ações de
curto, médio e longo prazos. Esse plano foi entregue a diretora geral em
18/05/2016 e abaixo estão alguns tópicos de ações em cada segmento:
Corpo Docente
 Sobre o PDI; (81.5% dos docentes desconhecem ou conhecem parcialmente).
 Sobre a contribuição da fundação mantenedora as atividades de ensino, pesquisa e
extensão (ação proposta: apoio financeiro e político na articulação do tripé ensino,
pesquisa e extensão)
 Sobre atividades de iniciação cientifica (Dimensão 2): a revitalização do NUMP
(Núcleo Multidisciplinar de Pesquisa) (ação proposta: montar um plano
encarregando um docente por curso para reconfigurar a proposta do NUMP)
Destaca-se que em 2016 foi deliberado que cada curso da IES devesse ter um
núcleo de iniciação científica fomentando a pesquisa em práxis institucional.
 Sobre plano de carreira docente (ação proposta: o mesmo deve ser reavaliado para
estar atender a realidade de corpo docente, principalmente no que se refere a
adequação de pontuações no plano, em quesitos como publicações e participações
de eventos);
Corpo Discente
 Sobre equipamentos dos laboratórios de informática (ação proposta: aumentar o
número de laboratórios e modernizar os equipamentos);
 Sobre a política de apoio ao estudante (ação proposta: melhorar a informação do
programa de bolsas);
 Sobre o espaço físico da IES (Dimensão 5) adequado às necessidades da
comunidade acadêmica – a segurança do corpo discente noturno nas adjacências
da instituição/saída frontal. (Ação proposta: Abertura do portão que fica atrás do
Auditório da Mantenedora, nos fundos do campus apenas para pedestres, em
período de entrada e saída dos discentes (30 minutos) pois, o relatório discente
apontou reclamações acerca da rua ao lado da IES que na saída as 22hs, é passível
21
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de assaltos). Deve-se destacar que ainda no primeiro semestre de 2016 a diretora
de IES viabilizou o que fora proposto no plano de ações, conforme descrito acima.
Um funcionário da segurança da IES é autorizado a abrir o portão nos horários de
entrada e saída. Assim, os discentes puderam se sentir mais seguros em sua volta
pra casa ao final da aula após as 22hs.
 Abaixo insere-se dois gráficos que demonstram duas dimensões supracitadas sob a
perspectiva docente e discente respectivamente:
CORPO DOCENTE

CORPO DISCENTE

 Nota-se que as implementações sugeridas e realizadas do plano de ações vão de
encontro à correção das fragilidades apontadas nos gráficos acima, onde metade
do corpo docente se diz participante de alguma atividade de iniciação científica, e
no gráfico sobre acesso e segurança, mais da metade do corpo discente se mostra
indiferente às condições adequadas do item avaliado.
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Corpo Técnico-administrativo
 Sobre treinamento de ingresso e aculturação na FBNCTSB (ação proposta:
proporcionar ainda em 2016 um treinamento aos colaboradores);
 Sobre plano de carreira para seus colaboradores (ação proposta: apresentar
plano de carreira em reunião específica);
 Sobre itens de segurança na FBNCTSB (ação proposta: viabilizar a compra de
equipamentos de segurança o EPI – Equipamento de Proteção Individual);
c) Os órgãos colegiados da IES funcionam de forma sistêmica e os núcleos docentes
estruturantes têm efetivado seu papel de órgão consultivo, auxiliando na revisão
dos projetos pedagógicos de cursos;
d) A CPA sugere que os resultados das reuniões de colegiados sejam divulgados, por
meio da publicação nos murais ou encaminhados aos representantes de turma e
que estejam a disposição no site da IES.
e) Abaixo insere-se dois gráficos que conectam a avaliação dos trabalhos realizados
pela gestão maior da IES:
CORPO DISCENTE
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CORPO DOCENTE

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
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f) Os gráficos acima são da perspectiva da comunidade acadêmica e demonstram o
quão significativo e eficiente tem sido o trabalho da gestão maior da IES:
 Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira
a) A Faculdade Boas Novas atualmente tem cerca de 1400 discentes matriculados nos
cursos de graduação e pós-graduação. Com isso, tem conseguido gerar receita
suficiente para cumprir com suas obrigações financeiras, embora que tenha
recentemente enfrentado um número de inadimplência significativo, em torno de
40% em meados de 2016;
b) A Fundação Boas Novas, mantenedora da IES, tem mantido seu compromisso de
auxílio e suporte nos momentos instáveis, de modo que a instituição possa se
autosustentar, como já tem ocorrido nos últimos meses.
c) Em fins de 2015 e início do primeiro semestre de 2016 a diretora geral fez
significativo investimento contratando para uma assessoria, um professor doutor
da Universidade Federal do Amazonas, com larga experiência em mais de 20 anos
como avaliador no INEP. O objetivo foi ministrar cursos de orientação geral de
toda a legislação do Ensino Superior para todos os segmentos da comunidade
acadêmica, dentre entres, PDI, PPC, PPI, CPA, NDE, Requisitos Legais e normativos,
entre outros assessoramentos que envolvem as dimensões da educação superior
no Brasil. Isto certamente foi muito bem absolvido pelos sujeitos que integram a
IES, gestores, docentes e colaborares.
d) O investimento que a IES tem realizado pode ser percebido nos gráficos de
avaliação:
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CORPO DISCENTE

CORPO DOCENTE

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
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2.5 EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA
 Dimensão 7 – Infraestrutura Física
a) Como já anunciado no início desse relatório, o grande investimento da dimensão
de infraestrutura física foi a construção de um novo e moderno auditório em 2016
com capacidade para mais 800 pessoas contendo toda estrutura de ar
acondicionados novos, palco, som e recursos audiovisuais. O novo auditório somase a mais outros dois auditórios da IES.
b) Ao final do ano de 2016 foram realizadas a manutenção de todos os
acondicionados das salas aulas, bem como de outros setores da IES.
c) A Biblioteca da IES renovou e implementou novos serviços no ano de 2016,
conforme está detalhado a seguir:
- Renovação do acesso às normas da ABNT;
- Pintura nova no espaço de leituras da biblioteca;
- Cadastro da biblioteca na Biblioteca Online Dorinateca: biblioteca online de livros
acessíveis da Fundação Dorina Nowill para Cegos. Onde possui livros em formato
DAISY, em Áudio, Braille e EPUB;
- Digitalização dos Jornais Mensageiros da Paz/Boa Semente: foi realizada por uma
empresa a digitalização dos jornais históricos com informações valiosas e
futuramente tem-se o propósito de ampliar o acesso aos documentos digitalizados;
- Foi criada a página da Biblioteca da IES na rede social Facebook;
- Iniciou-se o Levantamento de livros do acervo para atualização das ementas dos
cursos da graduação
- Convênio com o Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do
Amazonas – UFAM para realização de Estágio Curricular na Biblioteca. (2
estagiários toda segunda-feira) Nov/2016 a Fev/2017;
- Premiação de leitores: alunos que tiveram maior índice de empréstimo no 2º
semestre/2016 foram premiados com kits de livros com temas diversos e
relacionados ao seu curso.
d) A seguir lista-se as ações e metas alcançadas pela Biblioteca Pr. Alcebíades Pereira
Vasconcelos:
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Indicadores Técnicos
NOVAS AQUISIÇÕES 2016
MATERIAL
TOTAL
LIVRO
151
PERIÓDICO
57
JORNAL
257
TOTAL
465

 Aquisição de 151 livros (compras e doações)
 Aquisição de 57 periódicos (compras e doações)
 Aquisição de 257 jornais (compras)
 O total de itens da biblioteca é 29.444

SERVIÇOS 2016S
EMPRÉSTIMO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

ADMNISTRAÇÃO

0

7

16

3

7

8

0

5

11

CIÊNCIAS TEOLÓGICAS

3

33

58

63

50

39

5

34

PEDAGOGIA

10

60

202 182 228 175 17

JORNALISMO

11

40

40

15

10

IBADAM/PÓSGRADUAÇÃO

4

68

39

118 164 122

18

8

13

1

79

83

102 100

45

615

44

41

55

57

15

1086

4

35

26

22

15

18

254

0

88

76

67

52

23

821

TOTAL

2855

Indicadores de Serviços
SERVIÇOS 2016
JAN

FEV

MAR

CONSULTA
LOCAL

37

594 1172 967 926 936 187 420 779 944 504 493 7959

RESERVA

0

14

21

ABR

36

MAI

JUN

26

TOTAL

19

JUL

4

AGO

46

SET

37

OUT NOV DEZ

23

14

10

TOTAL

250
8209

Fonte: Relatório da Biblioteca – Bibliotecária Aline Brasil

e) Abaixo insere-se os gráficos de avalição que apontam os melhoramentos alistados
acima:
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CORPO DISCENTE

CORPO DOCENTE
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3. A AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FACULDADE BOAS NOVAS
Este relatório parcial considerou as características próprias da IES e o
diagnóstico de suas potencialidades e de suas fragilidades estruturais e conjunturais.
Dessa forma, abaixo um plano de ações está montado, mas não totalmente acabado, pois
espera-se que mais desdobramentos de ações possam surgir durante o ano corrente.

PLANO DE AÇÕES PARA 2017
Dimensão

Tema

Ações recomendadas pela CPA

1

Missão e Plano de
desenvolvimento
institucional

 Continuar a revisão e os melhoramentos dos
documentos institucionais.
 Explicitar a Missão/Organograma e documentos
institucionais.

2

Política para
Ensino, Pesquisa e
Extensão

3

Responsabilidade
Social

4

Comunicação com a
Sociedade

5

Políticas de pessoal
e plano de carreiras

6

Organização e
Gestão da Instituição

7

Infraestrutura
Física

8

Planejamento e
Avaliação

 Realizar Evento de Autoavaliação;
 Divulgar resultados da Avaliação;
 Preparar e sensibilizar a comunidade acadêmica
para a avaliação do segundo semestre de 2017.

9

Política de
Atendimento ao
Aluno

 Capacitar os funcionários para melhor
atendimento aos discentes e sociedade (futuros
clientes).

10

Sustentabilidade
Financeira

 Rever e ampliar os projetos de extensão.
 Criar ferramenta de divulgação dos trabalhos
científicos.
 Estruturar as atividades de extensão
 Fomentar projetos sociais e educativos em parceria
com as coordenações de cursos e comunidade.
 Melhorar o sistema de informação;
 Melhorar a comunicação visual (externa) da
IES
 Programar cursos e treinamentos que visem ao
aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional
do colaborador
 Com a boa avaliação da comunidade acadêmica,
sugere-se a manutenção da política de gestão e
funcionamento dos colegiados, com autonomia e
reuniões periódicas com participação dos
segmentos da comunidade acadêmica.
 Deve-se melhorar a iluminação das salas de
aulas;
 Uma reforma em alguns pontos do forro no
prédio da Biblioteca e nos banheiros do Anexo I.

 Buscar investimento maior na Dimensão 2 - Ensino,
Pesquisa e Extensão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A importância atribuída ao processo de Autoavaliação e a ampliação das áreas
envolvidas implica maior legitimidade e novos passos em direção à consolidação de uma
Instituição de excelência acadêmica, democrática e solidária.
A meta de levar à comunidade acadêmica os resultados obtidos pela
Autoavaliação está sendo cumprida, sendo o relatório final apresentado aos gestores,
para a aplicação no planejamento acadêmico-administrativo e disponibilizado no portal
da IES para o conhecimento da comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada.
O aprimoramento dos trabalhos da CPA depende da participação de todos e
principalmente a partir de agora com o sistema para aplicação do questionário
avaliativo on line, ferramenta que poderá fornecerá maior embasamento para a
identificação dos problemas, propostas de melhorias e controle da satisfação dos
envolvidos.
Os gráficos apresentados demonstram que a IES possui muitas potencialidades
claras nas dimensões avaliadas. Ao mesmo tempo se percebe que ainda existem algumas
fragilidades que deverão ser trabalhadas para serem melhor avaliadas no ultimo ano do
ciclo avaliativo através do engajamento dos diretores da instituição
Como no primeiro ano do ciclo avaliativo os resultados obtidos pela CPA neste
relatório serão usados como indicadores de gestão para as coordenações dos cursos e
direção geral através dos relatórios pontuais e planos de ações para o ano de 2017.
Sabe-se que o processo de autoavaliação institucional além de certa
complexidade exige a própria compreensão de um processo cíclico que deve ser
permanente e dinâmico independente dos colaboradores que estiverem à frente da CPA.
Espera-se com isso que a atual e as futuras Comissões Próprias de Avaliação
Institucional da IES sejam dotadas boa vontade e interesse veemente em seguir essas
duas últimas propostas: reduzir a carga horária em sala de aula dos professores que
compõe a CPA; e viabilizar a participação de membros da CPA em congressos e outros
tipos de eventos que tratem de Avaliação Institucional e correlatos.

Manaus, 30 de Março de 2016.
Prof. Me. Daniel Barros de Lima
Coordenador da CPA
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ANEXO – I ENCONTRO DE AUTOAVALIÇÃO DA FACULDA DE BOAS NOVAS
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