Celma Christina Cruz Da Rocha
Qualiﬁcações
Proﬁssional com Licenciatura em Filosoﬁa, com habilitação em História, Filosoﬁa e
Psicologia, Mestre e Doutora com sólida experiência docente em cursos de Graduação e
Pós-Graduação, em disciplinas tais como Filosoﬁa, Mul culturalismo, Projeto Polí co
Pedagógico, Metodologia da Pesquisa, dentre outras, obtendo excelente avaliação por
parte da gestão da ins tuição, discentes e avaliações externas do MEC.
Experiência em gestão educacional na Educação Básica e Ensino Superior - coordenação,
direção e consultoria. Responsável pela avaliação de autorização, implantação e
reconhecimento INEP/MEC de inúmeros cursos de graduação em ciências humanas,
ciências da saúde, exatas e biológicas. Membro do corpo de avaliadores de Cursos
Superiores do INEP/MEC. Atua como consultora gerencial e acadêmica, atendendo
ins tuições de Educação Básica e Ensino Superior, na elaboração de diagnós cos com
iden ﬁcação de oportunidades de melhorias, o mização de processos, proﬁssionalização
da gestão e capacitação de equipes. Experiência em elaboração e implantação de
norma zações e regimentos corpora vos e pedagógicos, criação de novas fontes de receita,
mediante captação de novos alunos e fomento de parcerias e convênios. Proﬁssional que
ar cula e planeja o trabalho na busca por aproveitar e ampliar as oportunidades de negócio
integrando-as ao uso eﬁciente das tecnologias.

Telefones:
(21) 99186-4823 – 26433452
Endereço:
Rua Dr. José Mendonça Clark, 40
C 01 – Teresópolis – RJ

cchris narocha@hotmail.com

Pesquisadora na área de cons tuição de sujeitos contemporâneos - análise de discurso.
Coach, Palestrante e Escritora.

Formação
• Doutorado em Teologia Prá ca – Área de Concentração: Educação - IEPG - Ins tuto Ecumênico de Pós-Graduação –
EST/RS (2002).
Pesquisa: Cons tuição da Iden dade do Sujeito Contemporâneo a par r dos PCNER – Análise de Discurso. Aprovada
com Destaque.
• Mestrado em Teologia Prá ca – Área de concentração: Educação- IEPG - Ins tuto Ecumênico de Pós-Graduação –
EST/RS (1997)
Pesquisa em Educação e ações interdisciplinares. – Aprovada com grau máximo e recomendação para o Doutorado.
• Graduação em Filosoﬁa - Habilitação em Filosoﬁa, Psicologia e História pela - FAFIMC Faculdade de Filosoﬁa Nossa Senhora da Imaculada Conceição / RS (1996)
Formação Completa em Coaching – Organização Internacional de Coaching – (03/2012 – 05/2012)
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Ins tuições
• FADERGS - Laureate Interna onal Universi es (2015 – 2018)
Reitora e Diretora da Escola de Negócios - Responsável por planejar e organizar as a vidades de natureza acadêmica
e administra va, visando assegurar o desempenho ordenado das a vidades docentes e discentes e o cumprimento
de metas em conformidade com as poli cas e as estratégias ins tucionais para o ensino, a pesquisa e a extensão.
• CONSULTORA (2011 – ATUAL)
Atuação em consultoria educacional e gerencial de ins tuições de Educação Básica e Ensino Superior, com
acompanhamento em diferentes Estados do Brasil.
• INEP / MEC – (2007 - atual)
Avaliadora de Cursos Superiores
• DOCENTE DO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS MILITARES – CBMMG (2010-2015)
Disciplinas: Filosoﬁa e Metodologia da Pesquisa.
• FACULDADE BATISTA DE MINAS GERAIS – 2006 / 2011
Diretora da Faculdade
Docente de Cursos de Pós-Graduação: Liderança, Planejamento Estratégico, Projeto Polí co Pedagógico, e outras.
• FTEC FACULDADES – UNIDADE PORTO ALEGRE – 2005 / 2006
Consultora na Direção de Operações, implantação de Cursos Superiores, Programas de Pós-Graduação e Extensão
• FACULDADE DE TECNOLOGIA DO SENAC/RS - PORTO ALEGRE – 2003 / 2005
Diretora de Ensino
Docente de cursos de Graduação e Pós-Graduação
Membro do Núcleo de Ensino Superior
• ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA – EST - PORTO ALEGRE – 2003 / 2004
Consultora - Assessora da Reitoria para elaboração de PDI e Projetos Ins tucionais
• INSTITUTO ECUMÊNICO DE PÓS-GRADUAÇÃO IEPG – SÃO LEOPOLDO / RS – 1994 / 2004
Pesquisadora na área de Discurso – Concentração área de Educação
Professora de Graduação, Pós-Graduação e Extensão
• FACULDADE MARTHA FALCÃO - MANAUS – 2002
Consultora em Desenvolvimento Ins tucional e Implantação de Cursos Superiores
• ESCOLAS SESI / MANAUS - MANAUS – 2002
Consultora em Desenvolvimento Ins tucional Educação, das Escolas SESI – Projeto de Realinhamento da Gestão
• ESCOLA SUPERIOR BATISTA DO AMAZONAS - MANAUS – 1999 / 2001
Consultora em Desenvolvimento Ins tucional - elaboração de PDI, documentos norma vos e implantação de Cursos
Superiores - Diretora Acadêmica
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• COLÉGIO BATISTA DE PORTO ALEGRE – PORTO ALEGRE – 1985 / 1999
Vice-Diretora Ensino Regular, Educação Infan l, Ensino Fundamental e Ensino Médio
Coordenadora de Departamento de Ensino
Coordenadora de eventos
Coordenadora da Capelania Escolar
Coordenadora de Projetos Educacionais
Orientadora Educacional de Educação Infan l
Professora de Educação Infan l, Ensino Fundamental e Ensino Médio
• ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA - EST – 1994 / 1995
Professora da Filosoﬁa

Experiência Proﬁssional
Docência do Curso de Formação de Oﬁcias da Academia da Polícia Militar de Minas Gerais.
Docência do Curso de Bacharelado em Ciências Militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.
Docência em cursos de graduação, pós-graduação e extensão nas disciplinas: Metodologia da Pesquisa Cien ﬁca,
Filosoﬁa, É ca, Gestão Educacional, Prá cas Educa vas, Teologia Contemporânea, Mul culturalismo, Didá ca,
Metodologia de Ensino, Gestão Educacional por Competências, Liderança, Planejamento Estratégico, Projeto Polí co
Pedagógico, Tópicos Educacionais, e outras;
Responsável pelo requerimento, aprovação de avaliação de autorização, implantação e/ou reconhecimento INEP/MEC
mais de quarenta cursos de graduação: Pedagogia, Letras, Matemá ca, Biologia, Psicologia, Designer, Direito, Medicina
Veterinária, Zootecnia, Administração, Ciências Contábeis, Economia, Teologia, Rede de Computadores, Banco de
Dados, Recursos Humanos, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Marke ng de Varejo, Marke ng Internacional,
Hotelaria, Segurança Pública e demais Cursos de Tecnologia em diversas áreas.
Elaboração, implantação e coordenação do Planejamento Polí co-Pedagógico, focado na melhoria da qualidade do
ensino, estruturação, dimensionamento e capacitação adequada da equipe administra vo-pedagógica em diferentes
ins tuições de ensino superior, resultando em maior sa sfação por parte dos alunos e aumento do conceito da
ins tuição junto à comunidade;
Elaboração e implantação de documentos como Regimento Interno, Plano de Cargos e Salários, Regulamentos Diversos,
Norma vos e Pedagógicos, de seis ins tuições de ensino superior, sendo todos devidamente aprovados nas instâncias
governamentais;
Geração de novas fontes de receita através do desenvolvimento de parcerias com empresas e ins tuições de
reconhecida competência técnica, resultando na implantação de cursos de especialização, aperfeiçoamento e ações de
extensão, contribuindo para o aumento da capilaridade e atra vidade da ins tuição;
Desenvolvimento de estratégias para fomento de parcerias e convênios que viabilizam o aumento da captação de alunos,
o reconhecimento da ins tuição pela comunidade, a oferta de vagas de estágio e aumento do percentual de
empregabilidade dos alunos egressos dos cursos da ins tuição.
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Implantação de ações de extensão e de cursos de pós-graduação, em diferentes áreas, ampliando a capilaridade da
ins tuição, o reconhecimento pela comunidade, bem como obtendo aumento de receita.
Planejamento e organização de programas de capacitação e treinamento de Docentes para atuação em Ensino Superior
nas áreas de Didá ca, Metodologia, Pedagogia das Competências, Interdisciplinaridade, Avaliação do Processo de
Ensino Aprendizagem e outras.
Planejamento e organização de programas de capacitação e treinamento de equipes administra vas para atuação em
Educação Superior considerando aspectos de Gestão Acadêmica, Gestão de Cursos, Avaliação INEP/MEC, Processos de
Credenciamento, Recredenciamento, Avaliação e Reconhecimento de Cursos de Graduação (Bacharelado, Licenciatura e
Tecnológica), CPA e ENADE.
Desenvolvimento de indicadores de acompanhamento da eﬁcácia do projeto polí co-pedagógico, capacitação e
desempenho do corpo docente, possibilitando o diagnós co dos desvios e a elaboração de planos de ação para correção
dos gaps detectados;
Coordenação e promoção de eventos tais como: feira do livro, manhãs de arte, projetos sociais, buscando a valorização
da cultura, de grupos étnicos, da mulher, da consciência ecológica, dentre outros, resultado em contato com escritores
de projeção nacional, ampla adesão da comunidade, divulgação ins tucional e mídia espontânea, além de resultados
sociais;
Consultoria em processo de implantação de cursos superiores, tecnológicos e bacharelados;
Consultoria em organização de processos pedagógicos e administra vos;

Palestrante nas áreas de Filosoﬁa, Gestão, Recursos Humanos e Educação;
Orientação de pesquisas na área de análise do discurso, em trabalhos interdisciplinares nas áreas de educação,
ﬁlosoﬁa, teologia e administração.

Cursos De Aperfeiçoamento Proﬁssional
• Formação Completa como Coach
• Capacitação para Avaliação de Cursos Superiores - INEP/MEC;
• Capacitação para Coordenadores de Curso - EDITAU/SP;
• Capacitação para Autorização e Reconhecimento de Cursos - EDITAU/SP;
• Avaliação no Ensino Superior – SENAC/RS – CADEC – SINAES/SC;
• Pós-Graduação e Capacitação Docente no Ensino Superior - Lobos & Associados/SP;
• II Fórum sobre Ensino Superior Par cular Brasileiro - SEMESP/SP (Sindicato de En dades Mantenedoras de
Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado de São Paulo);
• Seminário sobre Ensino Normal Superior e ISE - SEMESP/SP;
• Novos Desaﬁos no Ensino Superior Brasileiro - SEMESP/SP;
• Projetos de Extensão – como trabalhar solidariamente - Universidade Solidária;
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Gerenciamento de Mudanças Organizacionais - FMF/AM (Faculdade Marta Falcão);
Educação em Debate;
Educação e Pós-Modernidade - UMESP/SP - Universidade Metodista de São Paulo;
Educação Infan l; Ministério da Cultura – Cultura, Educação e Polí cas de Aﬁrmação - UFGRS/RS;
Consulta La noamericana de Educación - CELADEC/RS - Comissão La no-americana de Educação;
O Pensamento Filosóﬁco na Ibero América - UNISINOS/RS - Universidade Vale dos Sinos;
Teoria das Múl plas Inteligências - PUC/RS;
Construindo a cidadania com você - SINEPE - Sindicado dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Rio Grande do Sul;
Inteligência Emocional - SESC/RS;
É ca na Educação - SINEPE;
Mídia Digital – A Internet Como Ferramenta de Comunicação e Marke ng - SINEPE/RS;
Qualidade na Educação - SINEPE/RS.

Publicações, Apresentação De Palestras E Exposições
• h p://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4750161J5
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