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FATEO – FACULDADE DE TEOLOGIA DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA

COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

A comunicação da FATEO com a sociedade contribui ativamente para o
desenvolvimento social de Brasília. Seus projetos institucionais, sociais e
comunitários estimulam a comunicação interna e externa, em consonância com o
PDI e as políticas da Instituição.
Comunicação com a Comunidade Interna
A comunicação interna da FATEO se dá por meio de sua estrutura
organizacional. Os canais de comunicação, já implantados, foram desenvolvidos
através de: comunicação interna por mídia informatizada, site da FATEO,
requerimentos, Portarias, ouvidoria, cartazes e murais, dentre outros, o que
possibilita a comunicação direta com os alunos, professores e funcionários.
No que se refere a resultados de avaliações e oferta de cursos, estes estão
amplamente divulgados no site e nos murais da FATEO.
Comunicação com a Comunidade Externa
As relações da FATEO com a comunidade externa se originam a partir das
suas políticas de ensino, de pesquisa, com iniciação científica, e de extensão, tanto
na graduação como na pós-graduação. Tais políticas atendem diretamente as
demandas das Paróquias e Institutos da Arquidiocese de Brasília e geram também
diretrizes relacionadas às necessidades dos diversos setores da sociedade
brasiliense.
Para comunicar-se com a sociedade, a FATEO se relaciona com o setor
público e com o setor privado, tanto para a realização de seus estágios curriculares
obrigatórios, como as atividades complementares, a oferta de cursos e das
atividades de extensão. Da mesma forma as políticas de pesquisa podem interagir
com a sociedade, à medida em que se realizam investigações que venham ao
encontro de suas necessidades.
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Sem dúvida, as ações da FATEO agregam valor ao desenvolvimento
econômico e educacional da região em Brasília e seu entorno. Os canais de
comunicação são o site da FATEO e a ouvidoria, além do clero em toda a
Arquidiocese.
Para que esta comunicação ocorra, a FATEO disponibiliza os resultados de
suas avaliações em seu site, bem como a divulgação dos cursos de graduação, pósgraduação e extensão, projetos, regulamentos e demais informações acadêmicas e
institucionais. Além disto, possibilita à comunidade externa a interação com a
Faculdade por meio da ouvidoria e do atendimento presencial, na recepção da
Secretaria.
Outras ações de comunicação com a sociedade se originam a partir dos
próprios alunos, uma vez que são eles os maiores divulgadores do trabalho da
FATEO na sociedade.
Projetos e Realizações
Dentre os projetos e realizações da FATEO em relação à comunicação com
a sociedade, destacam-se:


Na comunicação interna e externa são utilizados sistemas

informatizados. Encontram-se em fase de implantação:
o

Sistema on-line para consulta do acervo da Biblioteca e

reserva de obras; e
o

Sistema de Informações para o Ensino, que funcionará

como base de dados circulantes entre as diferentes unidades
acadêmico-administrativas, entre professores, alunos e funcionários.


Periodicamente são encaminhadas vinhetas às rádios católicas.



Informações são repassadas para divulgação no folheto

semanal da Arquidiocese “O Povo de Deus”.


O site da FATEO traz informações de cursos, projetos,

localização, formas de ingresso, benefícios, serviços à comunidade, notícias,
eventos, e sua contribuição para a sociedade.
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Cartazes são encaminhados às Instituições da Arquidiocese de

Brasília nas reuniões do clero.


Participações de alunos e professores e funcionários em

campanhas e eventos da Arquidiocese, como o Hallel e as Festas
Celebrativas.


A Ouvidoria, órgão de assessoramento à Direção, também

cumpre importante papel na comunicação institucional, com atendimento
presencial e digital no site da FATEO.
A FATEO tem privilegiado, de modo especial, sua comunicação com a
sociedade, de maneira a dar sua contribuição efetiva, envolvendo-se nas mais
diversas áreas, consciente de sua responsabilidade, decorrente da Missão e de sua
condição de Instituição de Ensino Superior de profissão católica, comprometida com
a educação, a cultura e o desenvolvimento social da região Centro-Oeste do País.
Assim, tanto os membros da Direção, como muitos de seus docentes e
funcionários, e até mesmo alunos, participam ativamente de inúmeros “conselhos”
paroquiais, locais, regionais e nacionais.
As principais instituições com as quais a FATEO mantém ou poderá
manter parcerias e acordos de cooperação, compreendem:


Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB;



Cúria Metropolitana da Arquidiocese de Brasília;



Conselho Nacional de Igrejas Cristãs – CONIC;



Fundação Rainha da Paz;



Conselho Arquidiocesano de Leigos;



Tribunal Eclesiástico Interdiocesano e de Apelação de Brasília;



Seminário Maior Arquidiocesano Nossa Senhora de Fátima;



Seminário Propedêutico de Brasília;



Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal;



Coordenação de Ensino Religioso do Distrito Federal;



Universidade Católica de Brasília;
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Outras

instituições

de

educação

local,

regional,

nacional

e

internacional.
A FATEO é associada e participa ativamente das seguintes associações de
Ensino:


ABMES (Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior; e



ANEC (Associação Nacional de Escolas Católicas).
Pelas ações sociais que vem desenvolvendo, a FATEO recebeu, em 2016, da

ABMES, o selo de “Instituição Socialmente Responsável”, especificamente pelas
campanhas em prol de comunidades carentes financeiramente e de sua participação
no Hallel, evento de cultura e música da Arquidiocese de Brasília, junto ao público
jovem e de todas as idades da comunidade brasiliense.
Sendo assim, a partir das evidências apresentadas, pode constatar-se que a
FATEO busca manter-se em comunicação com a sociedade, desenvolvendo ações
coerentes com seu PDI, sendo que os canais de comunicação e sistemas de
informação para a interação interna e externa funcionam de forma acessível à
comunidade e possibilitam a divulgação das atividades da Instituição.
Os registros e observações da ouvidoria são levados em consideração tanto
pelas instâncias acadêmicas como as administrativas.
Os cursos de extensão oferecidos à comunidade são outra forma de
atendimento e aproximação.
Além disso, a Associação dos ex-alunos busca acompanhar e integrar os
egressos da FATEO, desenvolvendo com eles atividades de comunicação interna e
externa.

Brasília, dezembro de 2017.
Leila Maria Orlandi Ribeiro
Diretora Acadêmica

