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APRESENTAÇÃO 
 
 
O presente Programa de Integração de Calouros faz parte das políticas institucionais da 
FLT, e reflete o compromisso inalienável da instituição com a pessoa do estudante, bem 
como a preocupação da FLT em diminuir a evasão de estudantes do ensino superior e 
em promover a permanência de seus estudantes no curso. Além disso, esse programa é 
um reflexo do empenho da FLT pela integração dos novos estudantes na comunidade e 
na vida acadêmicos.  
O Programa de Integração de Calouros consiste basicamente na realização de um evento 
de recepção aos novos alunos que ingressam na FLT a cada ano ainda antes do início das 
aulas regulares. Os calouros têm a oportunidade de conhecer a instituição, seus 
programas, seus departamentos, suas instalações, bem como os profissionais que 
atuam nos diversos setores que estão a serviço da comunidade acadêmica. São 
inteirados de forma mais aprofundada sobre o curso e suas ênfases. Recebem 
informações sobre como podem acessar o Programa de Bolsas de Estudo e outras 
entidade de fomento aos estudos de graduação. O evento acontece com a presença de 
veteranos, professores, coordenadores de curso e do DAAC – Diretório Acadêmico Artur 
Clebsch. Assim, a FLT procura marcar positivamente esse período de início do curso, com 
o intuíto de proporcionar a melhor inserção possível na instituição e na nova etapa da 
vida, que é a vida acadêmica no campus da FLT. Como os estudantes são, em sua 
maioria, de outras cidades e estados, incluindo pessoas advindas de todas as grandes 
regiões do Brasil, o PAE torna-se especialmente benéfico para quem vem de fora e 
precisa se inserir numa realidade totalmente nova e distante de seu local de origem. 
O presente Programa é a formalização documental de uma prática já institucionalizada 
a muitos anos: a programação anualmente realizada agora transformou-se num 
programa institucionalizado.  

 
Prof. Dr. Claus Schwambach 

Diretor Geral da FLT 
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1 MISSÃO, VISÃO E VALORES DA FLT  
 
 
 

 
 
 
 

Missão 
Promover o ensino, a pesquisa e a extensão a partir de princípios educacionais e 
teológicos cristãos, da tradição da Reforma e do Pietismo, contribuindo para a 
formação integral de pessoas que sejam livres para servir. 
 

Visão 

Ser uma Instituição de Ensino Superior de referência na formação teológica e humana 
e na gestão estratégica, de caráter cristão, em todos os níveis e espaços de sua atuação. 

 
Valores 

Quanto às tradições de fé: 
Valorização da autoridade das Escrituras Sagradas da tradição judaico-cristã como 
norma de  fé, vida e serviço;  
Afirmação da fé no Deus triuno e da exclusividade da salvação em Jesus Cristo. 
Quanto à ética: 
Promoção da dignidade e dos direitos humanos;  
Valorização de princípios éticos como amor, humildade, disposição ao diálogo, serviço 
ao próximo, inclusão social, solidariedade, justiça social e responsabilidade para com o 
meio ambiente enquanto criação de Deus;   
Honestidade acadêmico-científica e produção de conhecimentos que estejam a serviço 
da pessoa humana e da vida. 
Quanto à gestão: 
Gestão participativa, democrática e transparente; Empreendedorismo e iniciativa; 
Trabalho em equipe; Formação continuada; Respeito à diversidade humana; Liberdade 
e responsabilidade para pensar e servir; Planejamento estratégico; Sustentabilidade 
socioambiental. 
Quanto aos serviços educacionais: 
Qualidade; Tradição; Inovação; Autonomia; Excelência acadêmica e científica; Auto-
avaliação; Interdisciplinaridade e transversalidade; Internacionalização do 
conhecimento humano. 
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2 OBJETIVOS DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DE 
CALOUROS 

 
O Programa de Integração de Calouros da FLT possui os seguintes objetivos gerais: 
 

1. Promover ações voltadas para o acolhimento do calouro na comunidade 
acadêmica, visando sua inserção ampla na mesma; 

2. Promover ações voltadas para a prestação de todas as informações necessárias 
para a integração do calouro no dia a dia da vida acadêmica na FLT; 

3. Viabilizar a realização de ações voltadas para a integração dos calouros entre si, 
bem como com os corpos docente e discente da FLT no seu todo; 

4. Auxiliar os calouros a se familiarizarem com as instituições existentes no Campus 
da FLT, bem como a conhecerem a estrutura física do Campus; 

5. Apresentar aos calouros os documentos norteadores da vida acadêmica (Projeto 
Pedagógico de Curso, Regimento Interno, Guia Acadêmico, Calendário 
Acadêmico, Plano de Desenvolvimento Institucional); 

6. Apresentar aos calouros as modalidades de acompanhamento pessoal, pastoral e 
acadêmico existentes na FLT; 

7. Apresentar os órgãos de representação estudantil, a saber, o DAAC – Diretório 
Acadêmico Artur Clebsch; 

8. Fornecer informações sobre as atividades da UNE – União Nacional dos 
Estudantes, em especial sobre a aquisição anual das carteiras de estudante via 
UNE. 

 
 

3 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DE 
CALOUROS 

 
O Programa de Integração de Calouros promove a realização das seguintes atividades: 
 

1. Realização, imediatamente no início de cada ano letivo,  do “Programa de 
Acolhimento de Calouros”, contendo uma programação diversificada de 
integração com todos os setores da instituição 

a. Dinâmica de apresentação e integração de professores, estudantes 
calouros, funcionários/servidores da FLT 

b. Bate papo sobre o significado do estudo da teologia 
c. Refeições conjuntas 
d. Filme 
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e. Devocionais e momentos de espiritualidade (oração, meditações, 
momentos de música & louvor) 

f. Apresentação da grade do curso 
g. Apresentação do Manual do Curso de Teologia 

2. Oferta de Minicurso: Administração do tempo 
3. Informações sobre os trabalhos da Capelania Acadêmica, suas programações e 

encontros, o acesso ao acompanhamento pessoal, a discipulados, mentorias etc. 
4. Informações sobre o atendimento psicológico 
5. Apresentação das instituições que atuam no Campus 

a. Lar Filadélfia – Eventos e Hospedagens (incluindo possibilidade de 
refeições); 

b. Ponto de Venda da Editora e Livraria União Cristã 
c. MEUC – Missão Evangélica União Cristã – possibilidades de inserção na vida 

comunitária e programações  
d. IECLB – Paróquia de Oxford – possibilidades de inserção na vida comunitária 

e programações 
6. Orientações acadêmicas, incluindo instruções iniciais sobre o uso do Portal 

Unimestre; 
7. Orientações financeiras, incluindo informações sobre Contrato de moradia, 

contrato de prestação de serviços educacionais, programas de bolsas de estudo e 
financiamento; programas de crédito educativo; 

8. Orientações sobre o Regimento Interno, sobre o PDI – Plano de Desenvolvimento 
Institucional e outros documentos normativos da FLT; 

9. Orientações sobre o uso da biblioteca, incluindo o laboratório de informática e 
serviços de empréstimo e fotocópias, bem como o uso do sistema MultiAcervo; 

10. Atividades de lazer: esportes como voley, futebol; uso da piscina; realização de 
jogos cooperativos; 

11. Participação de cultos nas comunidades locais 
12. Instruções sobre a Monitoria de Português, enquanto parte do programa de 

nivelamento da FLT;  
13. Apresentação das edificações do Campus 

a. Alojamento Masculino 
b. Alojamento Feminino 
c. Prédio Central e setores administrativos, incluindo apresentação 

colaboradores 
d. Biblioteca 

14. Realização de noite de integração de turmas, envolvendo atividades artísticas e 
culturais (teatros, esquetes, filmes, dinâmicas etc). 
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4 DA GESTÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DE 
CALOUROS 

 
A gestão do Programa de Integração de Calouros está a cargo da Coordenação do curso 
de bacharelado em teologia, a quem compete: 

1. Elaborar as programações; 
2. Zelar pela divulgação das programações nos canais de divulgação da FLT 

(murais, site, e-mail, redes sociais) 
3. Realizar a programação e coordenar as atividades dos vários atores envolvidos; 
4. Encaminhar estudantes com suas dúvidas e perguntas aos respectivos setores; 
5. Manter as portas do diálogo abertas para com os estudantes.  

 
 

5 RETROSPECTIVA E PERSPECTIVAS 
 
O histórico de oferecer uma „programação“ de integração para discentes calouros é de 
longa data, à rigor, desde o início das atividades da FLT como faculdade reconhecida 
pelo MEC, em 2001. Já como curso livre, nos anos 90, era prática vigente realizar 
programações de integração para com os calouros. Pode-se dizer que essa é uma prática 
institucionalizada, um evento anual fixo, há muito constante no calendário acadêmico. 
A elaboração do presente Programa visa formalizar essa práxis e institucioná-lo como 
documento escrito e compromisso institucional com o discente que é calouro.  
 
A perspectiva é que, ao viabilizar a a realização desse conjunto de ações junto aos 
calouros, a FLT contribua para a permanente melhoria na qualidade do ensino oferecido 
na instituição, em todos os níveis e frentes de sua atuação, almejando chegar sempre 
no alvo de ter Programas que consigam abarcar da melhor forma possível os estudantes 
em suas reais necessidades. 
 
 


