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MISSÃO, VISÃO, VALORES 
 

 
 
 
 
 

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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O ciclo de planejamento da FLT e seus instrumentos  
 
A FLT usa o planejamento estratégico como ferramenta da gestão institucional, 
entendendo que os princípios que norteiam essa gestão devem estar pautados na visão 
do que deve ser uma faculdade de excelência, em coerência com a missão e a visão da 
instituição. A principal ferramenta do planejamento estratégico da FLT é, desde 2006, o 
PDI, que contempla um horizonte temporal de ciclos de 5 anos.  
 
No ciclo de 2016 a 2020, a FLT passará a utilizar de modo regular o Planejamento Anual 
- PLANUAL, que deverá estabelecer, a partir do PDI, dos resultados das autoavaliações 
institucionais, bem como da percepção das novas demandas, as metas e as ações a 
serem perseguidas no período de um ano (veja gráfico abaixo). Dessa forma, os  gestores 
terão condições de avaliar aquilo que foi planejado e aquilo que é realizado anualmente, 
podendo efetuar os ajustes que se fizerem necessários ao cumprimento das metas.  
 

Ciclo de Planejamento – Faculdade Luterana de Teologia 
PDI 2011 a 2015  

5 anos 
 PDI 2016 a 2020 

     
PLANUAL 

2016 
    

A
N

U
A

L 

       
PLANUAL 

2017 
   

       
PLANUAL 

2018 
  

        
PLANUAL 

2019 
 

         
PLANUAL 

2020 

Tabela: Ciclo de Planejamento da FLT. Fonte: Secretaria Acadêmica FLT 

 
A adoção desse ciclo de planejamento visa promover o estabelecimento de uma cultura 
de planejamento na instituição como um todo e em cada um de seus setores. Tal cultura 
exige esforço e um considerável investimento de tempo para a conscientização, a 
discussão e o amadurecimento dos processos de planejamento institucional. Na medida 
em que essa cultura se desenvolve, resulta na construção de métodos e instrumentos 
de suporte ao processo de tomada de decisão institucional, envolvendo todos seus 
setores.  
 
O PLANUAL 2019 que segue, marca os objetivos, metas e ações para 2019, mas também 
registra – no mês de dezembro – o status do cumprimento destes! 
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1 Política, objetivos, metas e ações para o desenvolvimento da área estratégica do 
ensino 
 
A política de ensino enfatiza a preparação do estudante para entender e intervir 
adequadamente na sociedade, na igreja e no mundo em que vive, buscando formar 
cidadãos com uma formação geral sólida, com visão inter e multidisciplinar, ecumênica 
e inter-religiosa, com pensamento global em suas ações, movidos por elevados padrões 
éticos.  
 
Tendo por meta a realização de uma aprendizagem de excelência humana e acadêmica, 
o ensino proporciona a construção de competências, habilidades e atitudes, por meio 
do uso de práticas pedagógicas diversificadas e inovadoras, fundamentais para uma 
formação mais qualificada. Tais práticas são constituídas por aulas teóricas, utilizando 
tecnologias educacionais inovadoras, práticas laboratoriais e de campo, elaboração de 
monografia, atividades de monitoria e estágio, participação em projetos de iniciação 
científica e de pesquisa e em atividades de extensão, incluindo ainda a participação em 
eventos acadêmicos, tais como congressos, simpósios, oficinas e colóquios.  
 
Faz ainda parte das políticas de ensino a atualização e a modernização dos projetos 
pedagógicos de curso e dos projetos ligados à área do ensino em todos os níveis, bem 
como dos regulamentos que regem as atividades de ensino, viabilizando-se assim a 
institucionalização dos objetivos e metas propostos.  
 
O aprimoramento da excelência do ensino em todos os níveis representa, assim, uma 
área estratégica para a elaboração dos objetivos, que serão apresentados na sequência, 
e os quais foram desmembrados em metas e ações que norteiam o Plano de 
Desenvolvimento Institucional 2016 a 2020. 
 
Objetivo 1: Assegurar a qualidade de ensino em todos os níveis, buscando novos 
patamares de excelência acadêmica. 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Avaliação do cumprimento de 

objetivos, metas e ações 2019  2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Promover estudos e reflexões sobre o aperfeiçoamento dos processos de ensino-aprendizagem na FLT  

Ações: 
1. Promover atividades pedagógicas que propiciem formação 
continuada dos docentes na área didático-pedagógica (p. ex. 
Cursos de Aperfeiçoamento Didático-Pedagógico) com 
regularidade 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
Ação não realizada em 2019, 
pois o foco foi o projeto de 

mestrado acadêmico 
 

2. Apoiar os docentes na participação de cursos de formação 
continuada em outras instituições e/ou eventos 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

Meta 2: Realizar ações de apoio à reformulação, implementação e gestão do Projeto Pedagógico Institucional – PPI da FLT  

Ações: 
1. Promover ações para a reavaliação, reformulação, 
implementação e gestão das Diretrizes Pedagógicas junto aos 
órgãos colegiados competentes (esp. Colegiados de docentes, 
CEPE e NDE), e atualizar parâmetros didáticos e de avaliação 

 X   X 

 
Ação prevista e urgente 

para 2020 



Plano de Desenvolvimento Institucional 2016 a 2020 |  FLT  

 
6 

 

2. Revisar e atualizar o PPI da FLT, submetendo as novas 
propostas à deliberação dos órgãos colegiados da FLT (CEPE, 
Conselho Superior) 

 X X  X 
Ação não realizada desde 2017. 

URGENTE para 2020 

Meta 3: Promover e institucionalizar ações inovadoras nos projetos pedagógicos em todos os níveis de ensino, visando o 
desenvolvimento qualitativo desses projetos, em consonância com a missão da FLT e as diretrizes curriculares nacionais na 
graduação 

 

Ações: 
1. Revisar e adequar, a partir do NDE, o Projeto Pedagógico do 
Curso de Bacharelado em Teologia às Diretrizes Curriculares 
Nacionais para cursos de Teologia 

 X X X X 

 
Ação realizada parcialmente 

URGENTE para 2020 

2. Promover, por intermédio de ações propositivas da 
Coordenação de Curso junto ao colegiado, o aprimoramento 
dos planos de ensino-aprendizagem para as disciplinas do curso 
de graduação 

X X X X X 

 
Ação realizada parcialmente  

Apenas o Plano de ensino 
descritivo 

3. Fortalecer institucionalmente, a partir de ações do NDE e da 
Coordenação de curso, a interdisciplinaridade curricular e a 
incorporação, especialmente, de conteúdos sobre educação 
ambiental, educação das relações étnicorraciais, bem como 
promover o ensino de história e cultura afro-brasileira e 
indígena, incluindo ainda questões relativas a relações de 
gênero e respeito aos direitos humanos 

X X X X X 

 
Ação realizada parcialmente 

 
As semanas especiais não 

aconteceram, mas nas aulas os 
conteúdos foram mediados 

4. Incentivar e viabilizar, a partir de ações do NDE e da 
Coordenação de curso, as condições institucionais para 
implantação e avaliação de políticas de atividades 
complementares que considerem, em uma análise sistêmica e 
global, carga horária, diversidade de atividades e formas de 
aproveitamento 

X X X X X 

 
Ação realizada parcialmente 

 
As ações dependem do novo 

PPC 

5. Estimular e criar as condições institucionais para o 
envolvimento e a responsabilidade dos estudantes da 
graduação em atividades de monitoria, pesquisa, extensão e 
aprimoramento profissional 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

6. Promover o desenvolvimento de competências sócio 
comportamentais, científicas e éticas para a futura carreira do 
estudante 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

7. Fomentar iniciativas institucionais que promovam a 
mobilidade interinstitucional estudantil e de docentes, em nível 
nacional e internacional 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 
extraordinário 

8. Realizar eventos acadêmicos articulados aos conteúdos dos 
projetos pedagógicos 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

Meta 4: Acompanhar as avaliações externas da IES e o cumprimento das exigências legais e/ou ministeriais (MEC) em relação 
à instituição e aos cursos oferecidos. 

 

Ações: 
1. Cadastrar os cursos de pós-graduação lato sensu de acordo 
com a legislação vigente  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Ação realizada com sucesso 

2. Acompanhar os prazos de validade de reconhecimento e 
renovação de reconhecimento do curso de graduação 
(bacharelado em teologia) 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

3. Acompanhar a tramitação dos processos de avaliação 
externa junto ao MEC 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

4. Divulgar os resultados obtidos nas avaliações externas X X X X X Ação realizada com sucesso 

5. Inserir e atualizar os dados da FLT nos formulários do senso 
anual, do MEC 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

6. Inserir e atualizar os dados relativos a cursos stricto sensu da 
FLT nas plataformas da CAPES 

  X X X 
Ação realizada com sucesso 

Meta 5: Promover e acompanhar a autoavaliação institucional, visando melhorias na qualidade do ensino, orientando a 
comunidade acadêmica sobre a relevância de participar e buscar constante melhoria no ensino 

 

Ações: 
1. Promover a divulgação, a explicação e a aplicação dos 
instrumentos de autoavaliação pela CPA – Comissão Própria de 
Avaliação junto a toda comunidade acadêmica 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

2. Acompanhar os relatórios da CPA e procurar viabilizar as 
ações de melhoria propostas, considerando as fragilidades 
apontadas por esses relatórios 

X X X X X 
 

Ação parcialmente realizada 

3. Incentivar a CPA ao constante aprimoramento dos 
instrumentos de avaliação institucional, e dar-lhe respaldo e 
divulgação junto a toda comunidade acadêmica 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

Meta 6: Promover estudos e reflexões em vistas à elaboração de um Programa de Monitoria na graduação  
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Ações:  
1. Promover estudos e reflexões em vistas ao aprimoramento 
do Programa de Monitoria para o Curso de Bacharelado em 
Teologia 

 
 

X X  

  

2. Submeter as novas versões do Programa de Monitoria à 
apreciação e manifestação/decisão dos órgãos colegiados da 
FLT (CEPE, Conselho Superior) 

 X X   
 

Meta 7: Incentivar os docentes na orientação de estudantes que realizam a iniciação científica, a monitoria e atividades de 
extensão.  

 

Ação:  
1. Planejar um maior envolvimento dos docentes na orientação 
de estudantes que realizam a iniciação científica, a monitoria e 
atividades de extensão 

 

 X X X 

Ação realizada parcialmente 
Implementação em 2020 por 

conta do novo PPC 

Meta 8: Elaborar o Programa de Iniciação Científica na graduação, considerando as práticas e atividades de iniciação científica 
já existentes 

 

Ações:  
1. Criar comissão para elaborar um Programa de Iniciação 
Científica 

X X 

 

 

 
 

X 

 
O Programa de Iniciação 
científica aprovado em 2018 
deverá ser implementado 

2. Discutir o Programa proposto no colegiado de Professores, 
considerando as diversas atividades de iniciação científica já 
existentes 

X X   
  

3. Encaminhar o Programa para apreciação/aprovação do CEPE X X     

Meta 9: Aprimorar o Regulamento das atividades complementares na graduação e institucionalizar a gestão das atividades 
complementares 

 

Ações:  
1. Aprimorar o regulamento para a realização de atividades 
complementares na graduação 

 X X   
 

2. Submeter as propostas à apreciação e manifestação/decisão 
dos órgãos colegiados da FLT 

 X X   
 

Meta 10: Adequar a graduação às exigências da introdução do ENADE para cursos de teologia e instruir a comunidade 
acadêmica a respeito 

 

Ações:  
1. Incentivar docentes da FLT a que se inscrevam como 
docentes na elaboração de itens e nas comissões do ENADE, 
sempre que houver edital 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

Considerando os resultados do 
ENADE 2018 

2. Realizar todos os procedimentos formais e acadêmicos 
necessários à participação de estudantes da graduação nos 
ciclos avaliativos do ENADE 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

Considerando os resultados do 
ENADE 2018 

 
Objetivo 2: Ampliar a oferta da FLT na área do ensino, mediante criação de curso de 
mestrado profissional a curto/médio prazo, bem como mediante estudo de viabilidade 
de criação de curso de mestrado acadêmico. 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Expandir a área do ensino na FLT, mediante estudo de viabilidade de criação de curso de mestrado profissional com 
foco na teologia e em diálogo interdisciplinar com áreas afins, bem como criar condições e realizar ações de implantação 
desse curso na medida em que os projetos forem aprovados pelos órgãos colegiados da FLT, órgãos deliberativos da 
mantenedora e posteriormente pelo MEC 

 

Ações: 
1. Realizar reuniões de discussão de viabilidade de criação de 
curso de mestrado profissional nos órgãos colegiados da FLT 
(Docentes, CEPE, Conselho Superior), fomentando discussões 
sobre as ênfases, as linhas de pesquisa, os docentes 
pesquisadores envolvidos, a estrutura física e acadêmica 
necessária, o cronograma de implantação e os demais temas 
atinentes ao assunto 

X 
 

X 
 

 [X]  

 
O projeto foi mudado de 

profissional para acadêmico 
 

Ação realizada com sucesso, 
embora o projeto do mestrado 

acadêmico não foi aprovado 

2. Tramitar a discussão sobre as propostas de cursos de 
mestrado profissional junto aos órgãos deliberativos da 
Mantenedora União Cristã – Associação Social e Educacional 

X X    
 

3. Planejar e criar condições acadêmicas, físico-estruturais e 
relativas a recursos humanos de implantação desse curso de 
mestrado profissional na FLT 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

4. Tramitar o projeto nas instâncias do MEC/CAPES  X X X X Ação realizada com sucesso 
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5. Realizar o planejamento e a execução da implantação 
efetiva do curso de mestrado profissional  

X X X X X 
Ação não realizada por não 

aprovação do projeto na CAPES 

 
Objetivo 3: Realizar estudos de viabilidade referentes à oferta de atividades e cursos na 
modalidade do ensino à distância (EAD). 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Discutir e avaliar a viabilidade de implantar atividades de ensino à distância, bem como criar condições e realizar 
ações de implantação na medida em que tais atividades de EaD forem aprovadas pelos órgãos deliberativos da FLT 

 

Ações:  
1. Promover a reflexão, a discussão, a análise e a avaliação da 
possibilidade e da viabilidade financeira e técnica de implantar 
atividades de ensino à distância junto aos colegiados e órgãos 
deliberativos da FLT 

   X X 

 
 

Açãoi não realizada 

2. Dentro da viabilidade financeira e técnica, desenvolver 
projetos piloto em EAD, dando os passos necessários à sua 
implementação 

   X X 
 

Ação na realizada 

 
Objetivo 4: Ampliar a oferta da FLT na área do ensino, mediante criação de novos cursos 
e oferta de novas turmas de pós-graduação lato sensu nas áreas da teologia e afins, 
dentro das ciências humanas. 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Estudo de viabilidade e oferta de novos cursos e de novas turmas de pós-graduação lato sensu na área da teologia 
e/ou de cunho transdisciplinar 

 

Ações: 
1. Estudar viabilidade de lançamento de novos cursos de pós-
graduação lato sensu mediante levantamento de áreas de 
demanda 

 X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

extraordinário 

2. Promover a elaboração de projetos de cursos de pós-
graduação lato sensu caracterizados por uma proposta 
qualitativamente consistente de ensino, desenvolvendo, 
projetos de cunho transdisciplinar 

 X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

extraordinário 

3. Oferecer e divulgar cursos mediante uso de estratégias de 
marketing  

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

extraordinário 

4. Promover a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu 
anteriormente oferecidos, visando a criação novas turmas  

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

extraordinário 

 
Objetivo 5: Realizar discussões e estudos de viabilidade de ampliar as operações da FLT 
na área do ensino, mediante criação de novos cursos de graduação na área das ciências 
humanas, que considerem a visão e a missão, bem como o perfil e os diferenciais da FLT.  
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Realizar discussões e estudo de viabilidade de criação de novo curso de graduação   

Ação: 
1. Promover discussões e estudo de viabilidade junto aos órgãos 
colegiados da FLT e órgãos deliberativos da mantenedora 

 

  X X 

Ação realizada parcialmente 
Verificar a viabilidade de criar 

graduação em Teologia e 
Serviço Social 

 
Objetivo 6: Realizar discussões e estudos de viabilidade de ampliar as operações da FLT 
na área do ensino, mediante criação de cursos técnicos e/ou superiores sequenciais – 
seja de complementação de estudos ou de formação específica – dentro da área das 
ciências humanas. 
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Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Realizar discussões e estudo de viabilidade de criação de novo curso técnico ou superior sequencial de 
formação específica em dependência química 

 

Ações: 
1. Promover discussões e estudo de viabilidade junto aos 
órgãos colegiados da FLT e órgãos deliberativos da 
mantenedora, envolvendo instituições atuantes e 
possuidoras de know how técnico na área, a exemplo da 
Cruz Azul no Brasil, do CERENE (Centro de Recuperação 
Nova Esperança) 

 

  X X 

 
Ação não realizada 

 
Envolver o Rolf na 

elebaoração e viabilidade 

2. Em caso de conclusão pela viabilidade, realizar 
planejamento de médio e longo prazo de criação e 
implantação 

 
  X X 

 
Ação não realizada 

Meta 2: Realizar discussões e estudo de viabilidade de criação de novo curso superior sequencial em música e 
teologia  

 

Ações: 
1. Promover discussões e estudo de viabilidade junto aos 
órgãos colegiados da FLT e órgãos deliberativos da 
mantenedora 

 X X   

 
 

Ação não realizada 

2. Realizar planejamento de médio e longo prazo de 
criação e implantação 

 X X   
Ação não realizada 

 
Objetivo 7: Ampliação e promoção da formação e da qualificação do quadro de 
docentes da FLT. 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Estudo de viabilidade da contratação de docentes.  

Ações: 
1. Definir junto à entidade mantenedora e seus órgãos 
necessidade e viabilidade de contratação de pessoal à curto, 
médio e longo prazos, de acordo com as demandas de novos 
cursos 

 X X   

 

2. Detectar as áreas de demanda de contratação de docentes 
em tempo integral 

 X X X X 
Ação realizada com sucesso 

3. Discutir questões relativas à viabilidade econômico-
financeira de contratação de mais docentes em tempo integral 
e/ou parcial, bem como de horistas com  a entidade 
mantenedora da FLT 

 X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

4. Encaminhar a abertura de vagas conforme a Política de 
Contratação de Pessoal da FLT e sua entidade mantenedora e 
realizar, desde que haja aprovação das instâncias deliberativas, 
as devidas contratações 

 X X X X 

 
Ação não realizada 

5. Incentivar os professores a se manterem atualizados, bem 
como estimular e viabilizar as condições institucionais para 
utilização de metodologias educacionais inovadoras, 
promovendo a atualização dos recursos didático-tecnológicos 

X X X X X 

 
Ação realizada parcialmente 

Meta 2: Incentivar e apoiar a qualificação didático-pedagógica e promover a formação continuada do corpo docente   

Ações:  
1. Incentivar a formação continuada do corpo docente na área 
didático-pedagógica, promovendo cursos de extensão  

X X X X X 
 

Ação realizada parcialmente 

2. Elaborar um planejamento visando incentivar membros do 
corpo docente a realizarem estudos de pós-graduação stricto 
sensu em nível de mestrado e/ou doutorado e pós-doutorado 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

3. Promover cursos e/ou atividades didático-pedagógicas na 
FLT, visando o aperfeiçoamento do corpo docente 

X X X X X 
Ação não realizada 

4. Divulgar na FLT as informações disponíveis sobre programas 
de educação continuada da FLT e de outras instituições 

X X X X X 
Ação realizada parcialmente 

Meta 3: Institucionalizar ações inovadoras nas práticas pedagógicas de todos os docentes e em todos os níveis de ensino   
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Ações: 
1. Incentivar os professores a se manterem atualizados, bem 
como estimular e viabilizar as condições institucionais para 
utilização de metodologias educacionais e práticas pedagógicas 
inovadoras, promovendo a atualização constante dos recursos 
didático-tecnológicos 

X X X X X 

 
 

Ação realizada parcialmente 

2. Promover, por intermédio da Coordenação de Curso, o 
aprimoramento dos planos de ensino para as disciplinas do 
curso de graduação por parte dos docentes do curso 

X X X X X 
 

Ação realizada parcialmente 

3. Promover junto ao corpo docente da graduação a 
interdisciplinaridade curricular e a incorporação, 
especialmente, de conteúdos sobre educação ambiental, 
educação das relações étnico raciais, história e cultura afro-
brasileira e indígena, bem como questões relativas a relações de 
gênero e respeito aos direitos humanos 

X X X X X 

 
 

Ação realizada parcialmente 

Meta 4: Incentivar acadêmicos com potencial docente a ingressarem em curso de pós-graduação stricto sensu, com apoio 
institucional da FLT 

 

Ações: 
1. Identificar entre os estudantes que se graduam no curso de 
bacharelado em teologia aqueles que possuem potencial 
acadêmico 

 

 X  X 

 
Ação realizada com sucesso 

Também em 2019 

2. Incentivar estes estudantes a ingressarem em cursos de pós-
graduação stricto sensu 

 
 X  X 

Ação realizada com sucesso 

3. Viabilizar apoio institucional a estes estudantes   X  X Ação realizada com sucesso 

4. Buscar apoio da entidade mantenedora e de entidades 
nacionais e internacionais, com o propósito de viabilizar apoio 
financeiro parcial a estes acadêmicos 

 
 X  X 

 
Ação realizada com sucesso 

5. Manter contato institucional com acadêmicos em formação 
(mestrado e/ou doutorado), visando manter elos que 
possibilitem eventuais contratações ou convites para lecionar 
como docente convidado no futuro 

 

X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

Meta 5: Incentivar a produção científica, técnica, pedagógica e cultural do corpo docente, bem como manter instrumentos e 
veículos de publicação do conhecimento e da pesquisa 

 

Ações: 
1. Incentivar a produção científica, técnica, pedagógica e 
cultural dos docentes mediante destinação destes de carga 
horária para dedicação a projetos nestas áreas 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

2. Possuir planejamento que viabilize a produção científica, 
técnica, pedagógica e cultural dos docentes 

   X X 
 

Ação realizada com sucesso 

3. Estabelecer parcerias com editoras, visando publicar livros e 
artigos produzidos pelos docentes 

X X X X X 
 

Ação realizada parcialmente 

Meta 6: Apoiar a participação de docentes em eventos acadêmicos nacionais e internacionais, seja na área pedagógica, ou 
nas suas áreas de atuação e pesquisa 

 

Ações: 
1. Manter contatos com as outras IES de formação teológica 
nacionais e estrangeiras 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

2. Incentivar e promover a participação de docentes em eventos 
nacionais e internacionais em sua área de atuação e pesquisa 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

3. Promover simpósios de pesquisa em áreas de pesquisa dos 
docentes 

X X X X X 
Ação realizada parcialmente 

CONIT 

4. Apoiar a participação de docentes em encontros de docentes 
em eventos de outras instituições 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

Meta 7: Criar espaços de atendimento para os docentes em tempo integral da FLT, mediante adaptação de estruturas físicas 
já existentes na FLT 

 

Ações: 
1. Transformar 1 sala já existente na estrutura física da FLT em 
espaço de trabalho e de atendimento de docentes, fazendo as 
adequações necessárias  

 X X   

 

2. Mobiliar os espaços de trabalho e atendimento dos docentes  X X    

 
 
 
Objetivo 8: Apoio à criação de mecanismos de complementação da formação do 
estudante e do desenvolvimento de suas capacidades de atuação profissional. 
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Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

       

Meta 1: Promover o estabelecimento e a manutenção de convênios ou parcerias com entidades nacionais e estrangeiras, para 
fins de viabilização de intercâmbios (estudos/pesquisas e estágios curriculares e extracurriculares) de estudantes 

 

Ações: 
1. Estabelecer e manter convênios e/ou parcerias 
interinstitucionais correlatas à formação profissional  

 
X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

2. Incentivar e, sempre que possível, estabelecer e manter 
convênios com entidades estrangeiras, em especial 
eclesiásticas, visando a realização de estudos e/ou estágios 
curriculares e extracurriculares nas mesmas 

 

X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

Meta 2: Criar Programa de Intercâmbios (estudos/pesquisa e estágios curriculares e extracurriculares).  

Ações: 
1. Elaborar Programa e Regulamento de Intercâmbios para a FLT 
e implantá-lo na graduação 

 X X   
 

2. Incentivar os discentes da graduação a realizarem 
intercâmbio de estudos 

 X X X  
Ação realizada com sucesso 

3. Incentivar os discentes da graduação a realizar estágios 
curriculares e/ou extracurriculares em instituições nacionais e 
internacionais 

 X X X  
 

Ação realizada com sucesso 

Meta 3: Divulgar as possibilidades de intercâmbio dentro e fora do âmbito da FLT.  

Ações: 
1. Divulgar as possibilidades de intercâmbio dentro e fora da FLT 
no site da FLT e, sempre que surgirem oportunidades 
específicas, no mural da FLT 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

2. Divulgar os convênios e/ou parcerias interinstitucionais 
correlatas à formação profissional 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

 
Objetivo 9: Fortalecimento das ações de apoio aos discentes, visando sua permanência 
na FLT. 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma  

2016 2017 2018 2019 2020  

Meta 1: Manter, avaliar e aprimorar o Programa de Acompanhamento Psicopastoral para os estudantes da instituição  

Ações: 
1. Avaliar o Programa de Acompanhamento Psico-Pastoral e 
propor aprimoramentos (colegiado de docentes e CEPE) 

 X  X  
 

Ação realizada parcialmente 

2. Submeter propostas de aprimoramento do Programa de 
Acompanhamento Psico-Pastoral à apreciação e 
manifestação/decisão dos órgãos colegiados da FLT (CEPE, 
Conselho Superior) 

 X  X  

 
Ação realizada parcialmente 

3. Manter profissional da área da psicologia para atendimento 
aos discentes no âmbito do Programa de Acompanhamento 
Psico-Pastoral 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

4. Manter os docentes do curso de graduação, em determinados 
horários, para o acompanhamento pastoral aos discentes 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

5. Viabilizar a manutenção da atuação de 2 capelães acadêmicos X X X X X Ação realizada com sucesso 

6. Criar e manter registros quantitavos de atendimentos 
realizados (para fins de estatística) 

X X X X X 
Ação realizada parcialmente 

Falta dos docentes 

Meta 2: Melhorar o atendimento e o acompanhamento pedagógico aos discentes  

Ações: 
1. Incentivar os discentes ao melhor aproveitamento dos 
horários de atendimento ao discente por parte dos docentes 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

2. Incentivar os docentes a um acompanhamento mais próximo 
e pessoal aos discentes em seus horários de atendimento e em 
sala de aula 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

Meta 3: Promover a manutenção de mecanismos de nivelamento eficientes.  

Ações: 
1. Avaliar os mecanismos de nivelamento existentes [monitorias, 
atendimento de professores, aulas de português, entre outros] e 
verificar necessidade de melhorias (colegiado graduação e NDE) 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

Meta 4: Manter e aprimorar os mecanismos de acompanhamento dos discentes da graduação em teologia em seu estágio 
supervisionado 
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Ações: 
1. Aprimorar formas de acompanhamento virtual aos alunos em 
estágio, bem como aos mentores que atuam, in locu, nos locais 
de estágio 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

2. Disponibilizar recursos para viagens do Coordenador de 
Estágio, bem como dos professores orientadores aos locais de 
estágio 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

Meta 5: Promover a participação de estudantes em eventos dentro e fora da FLT, viabilizando a realização de atividades 
complementares 

 

Ações: 
1. Promover a participação de estudantes em eventos 
acadêmicos e/ou ligados à área de estudos na graduação, no 
contexto de atividades complementares 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

2. Incentivar a participação em eventos mediante concessão de 
apoio financeiro parcial para viagens 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

Meta 6: Incentivar a manutenção e o aprimoramento das assim-chamadas Reuniões de Células, enquanto oportunidade 
informal de convivência entre docentes e discentes 

 

Ação: 
1. Valorizar junto aos docentes de tempo integral e residentes no 
e próximos ao Campus da FLT a oferta de Reuniões de Células 
mensais com os estudantes de cursos presenciais 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

Meta 7: Incrementar as ações de recepção aos calouros mediante manutenção de um Programa de Acolhimento aos Calouros 
para os cursos presenciais 

 

Ações: 
1. Transformar as programações de acolhimento a calouros já 
existentes em um “Programa de Acolhimento aos Calouros” 

 X X   
 

2. Avaliar e aprimorar permanentemente o Programa de 
Acolhimento aos Calouros  

  X  X 
 

 
Objetivo 10: Criação de facilidades de acesso e permanência a estudantes de famílias 
de baixa renda ao ensino superior. 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Manter e aprimorar o Programa de Bolsas de Estudos da FLT  

Ações: 
1. Avaliar a pertinência e a necessidade de eventual 
aprimoramento do Programa de Bolsas de Estudos da FLT 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

2. Incentivar a Comissão Permanente de Avaliação e 
Acompanhamento de Bolsas de Estudos a aprimorar os 
processos seletivos de bolsa de Estudos, visando maior inclusão 
social 

 X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

Meta 2: Estender os benefícios do Programa de Bolsas de Estudos da FLT a participantes de cursos de pós-graduação lato 
sensu e de atividades de extensão, em especial àquelas voltadas à formação continuada de pessoas atuantes nas áreas da 
educação e da assistência social. 

 

Ação: 
1. Tomar as providências necessárias para estender os 
benefícios do Programa de Bolsas de Estudos à participantes de 
atividades de extensão 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 
Estudantes são beneficiados 

com descontos 

2. Abrir processos seletivos de bolsas de estudo para cursos de 
pós-graduação lato sensu 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

Meta 3: Fortalecer as ações de captação de recursos que visam manter o FUAS FLT e o FUAS ALUMNI FLT – Fundo de Apoio 
Social da FLT e, resp. Fundo de Apoio Social dos Alunos da FLT, enquanto fundo voltado à manutenção do Programa de Bolsas 
de Estudo 

 

Ação: 
1. Realizar ações de divulgação do FUAS FLT junto a empresas e 
setor privado, bem como junto a pessoas físicas, visando 
conquistar seu apoio e contribuição a esse fundo 

X X X X X 

 
Ação realizada parcialmente 

2. Realizar ações de divulgação do FUAS ALUMNI FLT junto aos 
atuais alunos e aos egressos da FLT, visando conquistar seu 
apoio e contribuição a esse fundo 

X X X X X 
 

Ação realizada parcialmente 

3. Realizar ações de captação de recursos do FUAS FLT X X X X X Ação realizada parcialmente 

4. Destinar os recursos do FUAS FLT (incluindo FUAS ALUMNI) 
ao Programa de Bolsas de Estudo da FLT 

X X X X X 
 

Ação realizada parcialmente 

Meta 4: Estimular a continuidade da concessão de crédito educativo aos estudantes da FLT por parte da Associação dos 
Amigos do Ceteol e manter a representação da FLT junto à entidade 
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Ações: 
1. Manter diálogos com a Diretoria da Associação dos Amigos do 
Ceteol (AACETEOL), visando a crescente cooperação mútua na 
busca dos recursos necessários à concessão de crédito 
educativo por esta entidade auxiliadora da FLT 

X X X X X 

 
 

Ação realizada com sucesso 

2. Manter contatos políticos com a Gnadauer Brasilien-Mission, 
entidade alemã enviadora de recursos à Associação de Amigos 
do CETEOL, com a finalidade de promover a continuidade do 
envio dos recursos e fornecer o suporte necessário para tal 

X X X X X 

 
 

Ação realizada com sucesso 

3. Manter a representação da FLT junto à diretoria e à 
Assembléia Geral da AACETEOL 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

Meta 5: Manter Bolsas Trabalho para estudantes da graduação, conforme Regulamento de Bolsas Trabalho.  

Ação: 
1. Publicar Editais de Bolsa Trabalho, contemplando em especial 
alunos de baixa renda, a partir de análise de perfil sócio-
econômico 

X X X X X 

 
 

Ação realizada com sucesso 

Meta 6: Avaliar a pertinência da viabilização da participação de estudantes em programas de crédito educativo, como o 
Programa FIES 

 

Ações: 
1. Tomar as providências necessárias para a viabilização da 
participação da FLT nestes programas de concessão de crédito 
educativo 

X X   X 

 
Ação não realizada 
Por inviabilidade 

2. Informar os estudantes a respeito destes programas de 
financiamento de estudos 

X X   X 
Ação não realizada 
Por inviabilidade 

Meta 7: Buscar a viabilização da participação de estudantes em programas de bolsas de estudo governamentais, como o 
PROUNI 

 

Ações: 
1. Tomar as providências necessárias para a viabilização da 
participação da FLT no PROUNI 

X X   X 
Ação não realizada 
Por inviabilidade 

2. Informar os estudantes a respeito destes programas de bolsas 
de estudo e sobre os critérios para ter acesso a elas 

X X   X 
Ação não realizada 
Por inviabilidade 

Meta 8: Manter uma ouvidoria permanente, voltada para estudantes com dificuldades financeiras, visando incentivar a 
permanência do mesmo nos estudos 

 

Ações: 
1. Manter um/a colaborador/a do setor administrativo-
financeiro exercendo atividades de ouvidoria permanente junto 
aos estudantes da FLT 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

2. Manter a comunicação regular entre o/a colaboradora do 
setor administrativo-financeiro que exerce funções de ouvidoria 
com a Direção Administrativo-Financeira da FLT 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

 
Objetivo 11: Fortalecimento e institucionalização das ações de acompanhamento aos 
egressos. 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Elaborar e implantar um Programa de Acompanhamento aos Egressos  

Ações: 
1. Criar Comissão que elabore um Programa de 
Acompanhamento aos Egressos, implementando neste uma 
política de relacionamento permanente com os egressos da 
instituição 

 X X  

 
 
 

 

2. Envolver os egressos e o CEPE na elaboração deste Programa 

 X X  

  

3. Submeter o Programa de Acompanhamento aos Egressos à 
apreciação e manifestação/decisão dos órgãos colegiados da 
FLT (CEPE, Conselho Superior) 

 X X  
  

4. Implantar o Programa de Acompanhamento aos Egressos    X X Ação não realizada 

Meta 2: Manter atualizado o cadastro (banco de dados) e mala direta de todos os egressos da instituição  

Ação: 
1. Encaminhar, junto ao pessoal técnico-administrativo e 
acadêmico, medidas que viabilizem a manutenção e constante 
atualização do cadastro (banco de dados) de todos os egressos 
da instituição 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

No que se refere ao 
bacharelado 
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Meta 3: Criar e manter, no site da FLT, uma página voltada para os egressos da FLT.  

Ação: 
1. Mediante envolvimento do suporte de informática da FLT, 
criar e manter uma página no site da FLT voltada para os 
egressos da FLT, bem como dar visibilidade a essas informações 
nas mídias sociais 

X X X X X 

 
Ação realizada parcialmente 

Falta fazer funcionar a página 
no site 

Meta 4: Elaborar um Programa de Apoio à Inserção no Mercado de Trabalho, reunindo as iniciativas da FLT nesta área  

Ações: 
1. Elaborar o referido Programa, bem como os diversos trâmites 
institucionais até sua aprovação  

 X X 
   

2. Continuar a intermediar a colocação dos egressos em 
entidades eclesiásticas como a IECLB, a MEUC etc. 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

3. Verificar possibilidades de colocação dos egressos em outras 
entidades e/ou instituições, e divulgá-las junto aos alunos 

X X X X X 
Ação não realizada 

4. Incentivar a inscrição dos estudantes da FLT no Programa de 
Acompanhamento de Estudantes de Teologia da IECLB  

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

 
Objetivo 12: Incentivo à participação do discente nas atividades da faculdade, incluindo 
atividades complementares, bem como atividades acadêmicas, culturais e esportivas. 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Fomentar uma cultura de participação acadêmica e de reflexão crítica  

Ações: 
1. Disponibilizar, na Biblioteca, os documentos e as legislações 
que norteiam as atividades na FLT 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

2. Institucionalizar eventos semestrais para integração da 
comunidade interna da Instituição 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

3. Promover no âmbito da Instituição eventos que promovam a 
troca de experiência, tais como Jornadas Acadêmicas, 
Simpósios, eventos culturais etc. 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

4. Criar cultura de confronto de saberes, motivando os alunos a 
serem sujeitos de seus aprendizados e a assumirem postura 
crítica no processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos  

X X X X X 
 

Ação realizada parcialmente 

Meta 2: Estimular o envolvimento dos discentes em movimentos estudantis  

Ações: 
1. Viabilizar a realização regular de reuniões de Ouvidoria entre 
Diretoria e Coordenações de Curso com representantes do 
DAAC e de cada turma 

X X X X X 

 
 

Ação realizada com sucesso 

2. Incentivar a participações dos alunos nos eventos e 
encontros do DAAC 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

3. Possibilitar espaços físicos para a organização de alunos em 
suas representações 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

4. Manter informações do DAAC no site da FLT X X X X X Ação realizada parcialmente 

5. Oferecer ao DAAC assessoria quanto a assuntos de legislação 
de ensino 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

6. Incentivar a participação dos estudantes em eventos e 
encontros de diretórios estaduais e nacionais de estudantes 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

Meta 3: Promover e oportunizar atividades complementares dentro e fora da FLT  

Ações: 
1. Definir estratégias e estimular a participação de discentes em 
eventos de extensão e pesquisa da Instituição, em nível de 
atividades complementares 

   

X X 

 
Ação realizada com sucesso 

2.  Incentivar a participação de discentes e da comunidade 
externa na Jornada Acadêmica 

 
X X X X 

Ação realizada com sucesso 

3. Promover a participação do DAAC nas diversas atividades da 
FLT 

 
X X X X 

Ação realizada com sucesso 

4. Elaborar projetos que incluam a participação discente em 
eventos 

X 
X X X X 

Ação realizada com sucesso 

 
Objetivo 13: Estabelecer e institucionalizar uma política de acessibilidade educacional. 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 
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Meta 1: Desenvolver e executar a política institucional de acessibilidade e a inclusão de estudantes com deficiência e/ou com 
necessidades especiais na FLT 

 

Ações: 
1. Criar uma regulamentação interna, pautada na legislação 
pertinente ao assunto, que disponha sobre a política 
institucional de acessibilidade 

X X    

 

2. Tramitar as discussões sobre a política institucional de 
acessibilidade nos órgãos colegiados da FLT 

X X    
 

3. Executar ações e tomar medidas que viabilizem a 
acessibilidade a estudantes com deficiência e/ou com 
necessidades educacionais especiais  

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

Meta 2: Promover condições igualitárias de acesso ao conhecimento por parte de estudantes com deficiência e/ou com 
necessidades educacionais especiais, visando que elas alcancem, nos termos da legislação vigente, o máximo 
desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 
características, interesses e necessidades de aprendizagem 

 

Ações: 
1. Garantir a educação de pessoas com deficiência nos cursos e 
programas educacionais da FLT,  

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

2. Institucionalizar ações de atendimento educacional 
especializado, assim como os demais serviços e adaptações 
razoáveis, necessários para atender às características dos 
estudantes com deficiência e garantir seu pleno acesso ao 
currículo em condições de igualdade  

X X X X X 

 
 

Ação realizada com sucesso 

3. Adotar no âmbito dos cursos medidas individualizadas e 
coletivas que facilitem e maximizem o desenvolvimento 
acadêmico e social de estudantes com deficiência, favorecendo 
o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem dos 
mesmos enquanto estudantes da FLT 

X X X X X 

 
 

Ação realizada com sucesso 

4. Incentivar o desenvolvimento e a busca de novos métodos e 
técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos 
e de recursos que facilitem o aprendizado de estudantes com 
deficiência, incluindo, onde necessário, planos de atendimento 
educacional especializado, bem como recursos e serviços de 
acessibilidade 

X X X X X 

 
 

Ação não realizada 

5. Promover a adoção de medidas de apoio que favoreçam o 
desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, 
vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a 
criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com 
deficiência 

X X X X X 

 
 

Ação realizada com sucesso 
 

6. Criar e manter condições de acessibilidade para todos os 
estudantes, colaboradores e demais integrantes da 
comunidade acadêmica às edificações, aos ambientes e às 
atividades concernentes às modalidades e níveis de ensino 
oferecidos na FLT 

X X X X X 

 
 

Ação realizada com sucesso 

7. Viabilizar a dilação de tempo na realização de atividades e 
avaliações acadêmicas, conforme as demandas apresentadas 
por estudantes com deficiência, mediante prévia solicitação e 
comprovação da necessidade 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

8. Oferecer processos seletivos para ingresso e permanência 
nos cursos da FLT que contemplem atendimento preferencial à 
pessoa com deficiência;  disponibilização de formulários de 
inscrição com campos específicos para candidatos/as com 
deficiência informarem os recursos de acessibilidade e de 
tecnologia assistiva necessários à sua participação; dilação de 
tempo e critérios especiais para avaliação de provas escritas, 
discursivas ou de redação 

X X X X X 

 
 
 

Ação realizada com sucesso 

 
 
2.3.2 Política, objetivos, metas e ações para o desenvolvimento da área estratégica da 
pesquisa 
 
A pesquisa abrange um conjunto de atividades indissociáveis do ensino e da extensão. 
Ela tem por finalidade a geração e a ampliação do conhecimento, estando ligada à 
criação e à produção científica, seguindo normas éticas e regulamentações que lhe são 
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inerentes, especialmente quando interferem ou são produzidas sobre seres humanos, 
animais ou ambientes e espécies frágeis.  
 
A política da área estratégica da pesquisa da FLT estará voltada nos próximos anos para 
o desenvolvimento da regulamentação da pesquisa, para a intensificação de ações 
voltadas à iniciação científica na graduação e para a criação e implementação da 
pesquisa, de linhas de pesquisa e grupos de pesquisa em novos cursos de pós-graduação 
stricto sensu a serem criados e desenvolvidos, inicialmente na modalidade de mestrado 
profissional. A política da pesquisa dará ainda ênfase na criação de um ambiente 
institucional favorável ao desenvolvimento da pesquisa e à criação de grupos de 
pesquisa. Focará também no aprimoramento da qualificação dos docentes visando à 
realização de pesquisa por estes, preocupando-se também em dar os primeiros passos 
em direção a internacionalização nessa área estratégica.  
 
Objetivo 1: Regulamentação e implantação de programas inovadores da iniciação 
científica e da pesquisa realizadas na FLT. 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Elaborar o Regulamento da Pesquisa na FLT  

Ações: 
1. Estabelecer Comissão de elaboração do Regulamento da 
Pesquisa 

 X X   
 

2. Envolver o corpo docente e os órgãos colegiados na 
discussão das propostas 

  X X  
Ação realizada com sucesso 

3. Encaminhar a tramitação do Regulamento da pesquisa 
junto aos órgãos deliberativos da FLT e de sua entidade 
mantenedora 

  X X  
 

Ação realizada com sucesso 

Meta 2: Consolidar e efetivar as linhas de pesquisa previstas no âmbito do curso de bacharelado para a iniciação científica  

Ações: 
1. Efetivar, após aprovada a regulamentação da pesquisa, o 
funcionamento das linhas de pesquisa em nível de iniciação 
científica já definidas no Projeto Pedagógico do curso de 
bacharelado 

 X X   

 

2. Estudar a viabilidade de criação de novas linhas de 
pesquisa, visando a iniciação científica 

 X X X  
Ação realizada parcialmente 

3. Promover a elaboração de projetos de iniciação científica 
envolvendo os docentes responsáveis pelas linhas de 
pesquisa e os discentes 

  X X  
 

Ação realizada parcialmente 

Meta 3: Criar e desenvolver de forma inovadora a pesquisa científica no contexto de novo curso de pós-graduação stricto 
sensu em nível de mestrado profissional, envolvendo a teologia e áreas afins 

 

Ações:  
1. Discutir e criar linhas inovadoras de pesquisa do curso de 
mestrado profissional nos órgãos colegiados da FLT (CEPE e 
Conselho Superior), considerando as áreas de especialidade e 
de pesquisa dos docentes e pesquisadores da instituição 

X X X   

 

2. Regulamentar e implementar a pesquisa científica no curso 
de mestrado profissional, considerando o Regulamento da 
Pesquisa da FLT 

X X X   
 

3. Após criação e aprovação de curso de mestrado 
profissional nas instâncias internas e junto ao MEC, efetivar 
ações e projetos de pesquisa de docentes e discentes, 
implementar as linhas de pesquisa, e criar grupos de pesquisa 

  X X X 

 
Ação não realizada  

O projeto de MA não foi 
aprovado pela CAPES 

4. Reforçar a estrutura de apoio administrativo e técnico 
especializado a novos projetos de pesquisa institucionais, 
alocando os recursos humanos e técnicos necessários 

  X X X 
Ação não realizada  

O projeto de MA não foi 
aprovado pela CAPES 
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5. Buscar novas fontes de recursos financeiros junto a 
entidades públicas e/ou privadas, visando viabilizar o 
financiamento dos projetos de pesquisa 

  X X X 
Ação não realizada  

O projeto de MA não foi 
aprovado pela CAPES 

Meta 4: Fortalecer o ambiente institucional de pesquisa e fomentar a qualidade da iniciação científica na graduação e da 
pesquisa científica na pós-graduação 

 

Ações: 
1. Promover e apoiar a iniciação científica no âmbito da 
graduação através de ações proativas do colegiado de 
docentes e da coordenação de curso 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

2. Promover a elaboração de trabalhos científicos de 
qualidade no âmbito dos cursos de pós-graduação lato sensu 
através de ações proativas dos colegiados de docentes e da 
coordenação dos cursos 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

3. Promover e apoiar a realização de pesquisas científicas 
inovadoras de qualidade no âmbito do curso de pós-
graduação stricto sensu, inclusive no que diz respeito a sua 
execução e divulgação 

  X X X 

 
Ação não realizada 

O projeto de MA não foi 
aprovado pela CAPES 

4. Alocar docentes de tempo integral com carga horária 
disponível no ensino para atividades de pesquisa 

  X X X 
Ação não realizada 

 

5. Promover a integração da pesquisa com o ensino e a 
extensão 

X X X X X 
Ação realizada parcialmente 

6. Estimular, através da regulamentação da pesquisa e da 
ação dos professores pesquisadores, a realização de 
pesquisas voltadas para o desenvolvimento de ações com 
comprometimento social 

  X X X 

 
Ação não realizada 

 
 

7. Estimular, através da regulamentação da pesquisa e da 
ação de professores pesquisadores, a realização de pesquisas 
comprometidas com a igreja cristã e a sociedade, voltadas à 
promoção e ao desenvolvimento de tecnologias sociais, 
tecnologias limpas e economia solidária 

  X X X 

 
 

Ação realizada parcialmente 

8. Criar e aperfeiçoar os instrumentos de avaliação e auto 
avaliação das atividades de pesquisa, incluindo todas as 
atividades dessa área estratégica de modo mais intensivo 
nos formulários e no foco de atenções da CPA  

X X X X X 

 
Ação não realizada 

 
 

9. Criar e implementar um Conselho de Ética que crie 
regulamentações e controle a ética na pesquisa em seres 
humanos e animais, bem como visando a proteção da 
dignidade da pessoa humana, bem como a proteção do meio 
ambiente 

X X X   

 
 

Ação realizada parcialmente 

Meta 5: Realizar estudo de viabilidade de implantação de Programa de Bolsas de Iniciação Científica na graduação.  

Ações: 
1. Realizar estudo de viabilidade de criação e manutenção de 
um Programa de Bolsas de Iniciação Científica para o curso de 
bacharelado em teologia 

   X  

 
 

Ação não realizada 
 

2. Em caso de viabilidade, encaminhar a tramitação do 
Programa de Bolsas de Iniciação Científica junto aos órgãos 
deliberativos da FLT e de sua entidade mantenedora 

   X X 
 

Ação não realizada 

3. Implantar o referido Programa no âmbito do curso de 
bacharelado em teologia 

   X X 
Ação não realizada 

4. Informar-se sobre incentivos, fundos, investidores 
nacionais e internacionais, tanto no âmbito religioso quanto 
secular, e buscar recursos/financiamentos que visam 
incrementar o FUNDEPE FLT – Fundo de Desenvolvimento do 
Ensino, da Pesquisa e da Extensão, enquanto fonte dos 
recursos a serem alocados ao Programa de Bolsas de Iniciação 
Científica 

  X X X 

 
 
 

Ação não realizada 

Meta 6: Promover melhorias na infraestrutura da pesquisa.  

Ações: 
1. Atualizar os recursos disponíveis no sistema MultiAcervo, 
viabilizando o acesso e consultas via internet ao sistema de 
biblioteca 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

2. Captar recursos financeiros para a aquisição de materiais 
bibliográficos por meio da apresentação de Projetos de 
Expansão Institucional à empresas e entidades diversas e, 
sempre que possível, junto às agências de fomento 

X X X X X 

 
 

Ação não realizada 

3. Instalar  um ponto de acesso wireless na Biblioteca  X X X X Ação realizada parcialmente 

4. Contribuir para a preservação da memória bibliográfica e 
documental, assegurando condições adequadas de 
armazenamento aos acervos existentes na biblioteca da FLT 

X X X X  
 

Ação realizada com sucesso 
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5. Criar links para bibliotecas de faculdades teológicas e 
universidades e para o portal de teses e dissertações da 
CAPES  

   X X 
Ação não realizada 

Depende de aprovação da 
CAPES 

 

Objetivo 2: Desenvolvimento da biblioteca da FLT, mediante viabilização permanente 
de permutas, oferta de comutação bibliográfica e implementação de base de dados. 
 

Descrição das Metas e Ações Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Promover regularmente o aumento de permutas de periódicos.  

Ações: 
1. Enviar exemplares de Vox Scripturae – Revista Teológica 
Brasileira a instituições, com as quais a biblioteca da FLT 
ainda não mantém relações, visando ampliar permutas 

X X X X X 

Ação realizada parcialmente 
Muitas não possuem mais 

exemplar físico 

2. Manter sistema de permutas existente X X X X X Ação realizada com sucesso 

Meta 2: Implantar programa que viabilize a oferta de comutação bibliográfica com outras IES.  

Ações: 
1. Buscar informações sobre funcionamento de comutação 
bibliográfica  

 
 

  X 
 

Ação não realizada 

2. Dar os encaminhamentos necessários junto ao setor de 
biblioteca, visando viabilizar oferta de comutação 
bibliográfica com outras IES 

 
 

  X 
 

Ação não realizada 

3. Viabilizar obtenção de programas de acesso a catálogos de 
revistas teológicas 

 
 

X X X 
Ação realizada parcialmente 

Meta 3: Atualizar permanentemente a base de dados para a biblioteca da FLT.  

Ação: 
1. Implementar e atualizar a base de dados (MultiAcervo) 
para a biblioteca da FLT 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

 
Objetivo 3: Ampliação e conservação permanente do acervo da biblioteca da FLT. 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020  

Meta 1: Ampliar o acervo bibliográfico em pelo menos 500 exemplares ao ano, seja via compras ou via obtenção de doações.  

Ações: 
1. Viabilizar a aquisição do material bibliográfico (livros e 
periódicos) para a biblioteca da FLT, levando em conta a 
literatura pertinente aos cursos e às áreas de pesquisa da FLT 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 
Apesar da crise financeira 

2. Promover a atualização do material bibliográfico (livros e 
periódicos)  

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

3. Ampliar o acervo bibliográfico técnico-científico X X X X X Ação realizada com sucesso 

4. Ampliar o acervo (livros e periódicos) na área das ciências 
humanas 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

Compras e doações 

5. Viabilizar estudos para a ampliação do espaço físico da 
biblioteca 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

Meta 2: Recuperar o acervo bibliográfico.  

Ações: 
1. Restaurar livros  
2. Restaurar periódicos e demais materiais bibliográficos 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
Ação realizada com sucesso 

 
Objetivo 4: Ampliar e institucionalizar ações de divulgação e publicação da pesquisa 
produzida na FLT, reforçando a inserção regional e a responsabilidade social da FLT na 
pesquisa. 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Fortalecer a transferência do conhecimento acadêmico e científico à sociedade através da divulgação de trabalhos 
científicos em instrumentos de publicação  
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Ações: 
1. Continuar a promover a divulgação de trabalhos 
científicos do corpo docente e trabalhos excepcionais de 
alunos na revista Vox Scripturae – Revista Teológica 
Internacional, de edição semestral 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 
Embora de estudantes não 

sejam mais publicadas 

2. Dar continuidade ao processo de internacionalização da 
revista Vox Scripturae – Revista Teológica Internacional, 
mediante a publicação de artigos e resenhas de autores 
estrangeiros 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

3. Manter a parceria com a Editora União Cristã, para fins de 
manutenção da publicação impressa da revista Vox 
Scripturae – Revista Teológica Internacional 

X X X X X 
Ação não realizada 

A FLT tem editora própria 
desde 2017 

4. Criar Portal eletrônico para Vox Scripturae – Revista 
Teológica Internacional no site da FLT, bem como catalogar 
a revista em novas agências indexadoras, nacionais e 
estrangeiras 

X X    

 

5. Encaminhar a inserção de Vox Scripturae – Revista 
Teológica Internacional em novos indexadores, incluindo 
agências indexadoras de revistas online 

X X X   
 

6. Promover junto ao Conselho Editorial de Vox Scripturae a 
realização de ações que permitam que essa revista alcance 
pontuações cada vez melhores de acordo com os critérios 
estabelecidos pela CAPES 

X X X X X 

 
Ação realizada parcialmente 

7. Manter, em parceria com a Editora União Cristã, a 
publicação regular do periódico Caminho e Testemunho, 
bem como da Revista OrientAção como veículos de 
publicação da FLT mais voltado para a socialização da 
pesquisa junto à sociedade, e instrumento de integração 
entre pesquisa e extensão 

X X X X X 

Ação realizada com sucesso 
 

A revista Orinetação não é 
publicada pela Editora União 

Cristã, mas pela FLT 

8. Estudo de viabilidade, por parte do CEPE e da Diretoria da 
FLT, de criação de novas revistas eletrônicas indexadas de 
difusão da pesquisa científica com portal eletrônico próprio, 
dando os passos necessários à efetivação desses novos 
projetos na medida de sua aprovação pelos órgãos 
colegiados da FLT, e zelando pela constante melhoria de sua 
pontuação conforme os critérios para periódicos dessa área 
da CAPES 

 X X X  

 
Ação não realizada 

 
Deve acontecer em 2020 no 

contexto dos projetos de 
iniciação científicas dos 

docentes 

9. Alocar docentes da FLT como editores de novas revistas 
eletrônicas de difusão da pesquisa científica que vierem a ser 
criadas 

X X X X  
 

Ação não realizada 

10. Fortalecer junto a pesquisadores individuais e grupos de 
pesquisa a realização de pesquisas com alcance comunitário 
e de repercussão social, incluindo também âmbitos 
eclesiásticos em geral  

X X X X X 

 
Ação não realizada 

Meta 2: Institucionalizar ações que promovam, viabilizem e facilitem a publicação dos trabalhos acadêmicos produzidos por 
discentes da FLT. 

 

Ações: 
1. Incrementar o arquivo de trabalhos acadêmicos da 
graduação e da pós-graduação na biblioteca X X X X X 

 
Ação realizada parcialmente 

Faltam os ensaios 
monográficos 

2. Disponibilizar os trabalhos acadêmicos elaboradas por 
estudantes da FLT digitalmente, mediante manutenção de 
um acervo virtual 

X X X X X 
 

Ação não realizada 

 
 
2.3.3 Política, objetivos, metas e ações para o desenvolvimento da área estratégica da 
extensão 
 
A FLT está empenhada em construir e consolidar uma política de extensão voltada ao 
apoio de ações extensionistas que promovam a propagação plena do conhecimento, 
mediante exposição à sociedade dos resultados das ações de ensino, pesquisa e 
extensão. Tal política visa, simultaneamente, fazer da FLT um agente de produção do 
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conhecimento resultante das experiências adquiridas junto à sociedade. A política da 
extensão focará na criação e na implementação de um programa e de uma 
regulamentação da extensão, na criação de linhas de extensão que abarquem as ações, 
atividades e cursos de extensão já existentes, bem como novas ações extensionistas 
inovadoras que vierem a ser criadas. É parte integrante dessa política da extensão 
promover uma maior e mais qualificada divulgação e visibilidade pública e eclesiástica 
da extensão da FLT.  
 
Objetivo 1: Criação e implantação de um Programa e de Linhas de Extensão, incluindo a 
regulamentação da extensão oferecida pela FLT. 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Criar o Programa de Extensão da FLT e, dentro deste, formular o Regulamento da Extensão  

Ações: 
1. Estabelecer Comissão de elaboração Programa da 
Extensão da FLT, incluindo neste o Regulamento da Extensão 

X X    
 

2. Envolver o corpo docente e os órgãos colegiados na 
discussão das propostas  

 X X   
 

3. Encaminhar a tramitação do Programa de Extensão e do 
Regulamento da Extensão nele contido junto aos órgãos 
colegiados da FLT (CEPE, Conselho Superior) 

  X X  
 

Ação realizada com sucesso 

4. Divulgar o Programa e o Regulamento da Extensão nos 
diversos âmbitos institucionais 

  X X  
Ação realizada com sucesso 

 

Meta 2: Criar linhas de extensão como parte integrante do Programa de Extensão da FLT.  

Ações: 
1. Verificar em quais áreas a FLT já vem oferecendo 
atividades de extensão e reunir estas atividades de extensão 
já existentes em linhas de extensão que venham a compor o 
Programa de Extensão 

X X X  X 

 
Ainda não foi feito como 

deveria 

2. Criar novas linhas de extensão dentro do Programa de 
Extensão 

X X X  X 
Falta ser implementado 

Meta 3: Fortalecer e melhorar a qualidade dos cursos e atividades de extensão já existentes.  

Ações: 
1. Encaminhar, a partir das avaliações dos alunos, estudos a 
respeito de necessidades de melhoria nos cursos e 
atividades de extensão já oferecidos pela FLT, 
implementando as mesmas em novas edições das 
respectivas atividades de extensão 

X X X X X 

Ação realizada parcialmente 
 

O CONGEXT está trabalhando 
nisso a partir da nova portaria 

do MEC 

2. Divulgar melhor as atividades de extensão da FLT entre as 
comunidades locais em que são oferecidas 

X X X X X 
Ação não realizada 

 
Objetivo 2: Aumento e qualificação do leque de ofertas de atividades de extensão, 
preferencialmente integradas ao ensino e à pesquisa 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Criação e oferta de novos cursos de extensão. 

Ações: 
1. Criar e divulgar novos cursos em nível de atividades de 
extensão, mediante levantamento regular de novas áreas de 
demanda, em especial de comunidades eclesiais 

X X X X X 

Ação realizada com sucesso, 
considerando os cursos de Pós 

lato sensu, que também são 
oferecidos como extensão 

2. Manter contatos com ex-alunos, para identificar 
necessidades formativas 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

3. Detectar demandas de ensino nas bases comunitárias, 
mediante contato com pessoas a estas ligadas (pastores, 
missionários, lideranças, ONGs etc) 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 
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4. Promover a elaboração de projetos de cursos – atividades 
de extensão – caracterizados por uma proposta 
qualitativamente consistente de ensino, desenvolvendo, 
sempre que conveniente, projetos de cunho transdisciplinar 
na área de ciências humanas e/ou afins 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

5. Sempre que conveniente, estabelecer de parcerias com 
outras entidades, ONGs, civis ou eclesiásticas 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

6. Promover a reedição de atividades de extensão bem 
sucedidas anteriormente oferecidas, buscando abranger 
novos públicos 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

Meta 2: Criar e manter um Catálogo virtual de Cursos de Extensão da FLT como instrumento de divulgação, com destaque 
para a oferta de cursos e atividades de extensão 

 

Ações: 
1. Criar um Catálogo virtual de Cursos da FLT, de edição 
anual, dando neste destaque aos cursos e atividades de 
extensão ofertados 

X X   X 

 
Precisa ser atualizado e 

melhor divulgado 

2. Divulgar permanentemente dos cursos e atividades de 
extensão da FLT no Catálogo virtual de Cursos da FLT X X X X X 

Ação não realizada 
O catálogo fica escondido no 
site. Não houve divulgação 

3. Desenvolver e oferecer, dentro das linhas de extensão, 
novas propostas inovadoras dos assim-chamados “Cursos de 
Fé”, voltados para a formação continuada de membros de 
comunidades de fé, como parte da atividade extensionista 
da FLT, considerando os avanços da pesquisa na área da 
teologia prática nas propostas 

X X X X X 

 
 

Ação realizada com sucesso 

 
Objetivo 3: Promover a integração da comunidade acadêmica mediante o incentivo de 
atividades de cultura e de desporto, preferencialmente integradas ao ensino e à 
pesquisa 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Promover a integração, a convivência harmônica e o bem-estar social da comunidade acadêmica  

Ações: 
1. Promover confraternização e diálogo nos eventos 
realizados pela FLT, fomentando comunhão, integração e 
conhecimento mútuo na comunidade acadêmica 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

2. Integrar o corpo discente no planejamento e na execução 
de atividades artísticas, culturais e desportivas, de modo a 
fomentar o desenvolvimento individual e coletivo, 
promovendo o desenvolvimento da capacidade relacional e 
dialogal, e o espírito empreendedor e de liderança do corpo 
discente 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

Considerando o coral e o 
projeto Arte Pró-Vida 

Meta 2: Promover e incentivar atividades culturais ao longo do ano letivo.   

4. Promover semestralmente, em parceria com o DAAC, 
eventos culturais envolvendo a música e a arte, com 
participação de toda comunidade acadêmica [Encontro de 
Bandas; Encontro de Corais; Noite do Teatro e da Esquete; 
Sarau; Cine DAAC] 

X X X X X 

 
 

Ação realizada com sucesso 

2. Apoiar as iniciativas do DAAC neste âmbito X X X X X Ação realizada com sucesso 

Meta 3: Promover e incentivar a prática de atividades esportivas atividades desportivas.  

Ações: 
1. Incentivar a prática voluntária regular de esportes nos 
espaços físicos disponíveis no Campus da FLT  

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

2. Disponibilizar os diversos espaços de práticas de esportes 
existentes no Campus da FLT, em especial as quadras do 
Pavilhão de Eventos Arnold Stahlfeld, aos estudantes e 
colaboradores, para realização de atividades de cunho 
desportivo no dia a dia da vida acadêmica 

X X X X X 

 
 

Ação realizada com sucesso 

 
Objetivo 4: Promover ações extensionistas de conscientização sobre as temáticas da 
pessoa com deficiência, da questão étnico-racial e da proteção ambiental junto à 
comunidade acadêmica. 
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Descrição das Metas e Ações 

Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Criar e promover a Semana da Pessoa com Deficiência  

Ações: 
1. Promover anualmente a Semana da Pessoa com 
Deficiência, como conjunto de ações envolvendo o resgate 
e a inclusão de pessoas portadoras de deficiência junto à 
toda comunidade acadêmica 

X X X X X 

 
Ação não realizada 

2. Realizar nessa semana palestras e momentos de 
conscientização a respeito da necessidade de incluir a 
pessoa portadora de deficiência na vida e na comunidade 

X X X X X 
 

Ação não realizada 

Meta 2: Criar e promover a Semana da Conscientização e da Ação Socioambiental  

Ações: 
1. Promover anualmente a Semana da Conscientização e da 
Ação Socioambiental, como conjunto de ações envolvendo 
a proteção ambiental e a difusão do princípio ético do 
desenvolvimento sustentável junto à comunidade 
acadêmica 

X X X X X 

 
 
 

Ação não realizada 

2. Realizar, no contexto dessa semana, ações em conjunto 
com organizações da sociedade civil organizada dedicadas à 
proteção ao meio ambiente 

X X X X X 
 

Ação não realizada 

3. Realizar, no contexto dessa semana,  palestras de 
conscientização sobre desenvolvimento socioambiental 
ético e responsável 

X X X X X 
 

Ação não realizada 

Meta 3: Criar e promover a Semana dos Direitos Humanos, da Inclusão Étnico-Racial e da Igualdade Social  

1. Promover a Semana da Inclusão Étnico-Racial, como 
conjunto de ações envolvendo a temática da igualdade 
social e a inclusão étnico-racial 

X X X X X 
 

Ação não realizada 

2. Realizar, no contexto dessa semana, palestras de 
conscientização a respeito da temática 

X X X X X 
Ação não realizada 

 
 
2.3.4 Política, objetivos, metas e ações para o desenvolvimento da área estratégica da 
gestão 
 
A política de gestão da FLT para os próximos anos estará voltada para a consolidação 
das práticas de gestão estratégica. Tal política visa promover a constante atualização da 
gestão organizacional e o desenvolvimento da infraestrutura que viabiliza a realização 
das atividades principais do ensino, da pesquisa e da extensão, com atenção especial à 
necessidade de ampliação da infraestrutura física. Integram essa política, ainda, 
programas e ações para o aprimoramento pessoal e profissional dos docentes, gestores 
e colaboradores da instituição, bem como a relação da FLT com o ambiente externo e 
ações de economia e cuidado socioambiental.  
 
Objetivo 1: Institucionalizar as práticas de gestão estratégica, incluindo seu 
planejamento, acompanhamento e avaliação 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Consolidar a infraestrutura institucional para as práticas de planejamento e gestão estratégica, visando a melhoria 
da qualidade da gestão 

 

Ações: 
1. Detectar áreas de demanda de melhoria na qualidade de 
gestão junto ao corpo docente da graduação, mediante 
reunião/ões 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 
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2. Detectar áreas de demanda de melhoria na qualidade de 
gestão junto ao corpo discente da graduação, mediante 
reunião/ões 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

3. Detectar áreas de demanda de melhoria na qualidade de 
gestão a partir dos relatórios das avaliações da CPA dos 
últimos 2 anos, elaborar propostas de melhorias e executá-
las 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

4. Realizar sistematicamente as atividades de planejamento 
institucional (Planos de Ação anuais), promovendo 
conscientização e reuniões de planejamento 

X X X X X 
 

Ação realizada parcialmente 

Meta 2: Fortalecer a atuação dos órgãos colegiados na definição de ações estratégicas nas áreas de planejamento, 
regulamentação e avaliação 

 

Ações:  
1. Promover junto aos órgãos colegiados (CEPE, Conselho 
Superior) a discussão dos temas que dizem respeito às ações 
estratégicas necessárias ao desenvolvimento da FLT, 
levantando novas demandas e realizando as ações 
necessárias à sua consecução  

X X X X X 

 
 

Ação realizada com sucesso 

2. Fortalecer e apoiar a atuação dos coordenadores de 
cursos no exercício de suas atividades de gestão 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

3. Promover eventuais adequações no quadro de pessoal 
técnico-acadêmico e/ou no fluxograma de seus trabalhos, 
visando a melhoria da gestão 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

4. Promover, de acordo com as necessidades, a atualização 
dos equipamentos, programas e sistemas utilizados pela 
coordenação de curso e pessoal técnico-acadêmico e 
administrativo 

X X X X X 

Ação realizada com sucesso 
Dentro das possibilidades 

financeiras 

Meta 3: Estudar a viabilidade de melhorias no sistema de gestão acadêmica dos cursos da FLT.  

Ações:  
1. Organizar um quadro de horário compatível com os 
interesses da FLT, de professores e acadêmicos 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

2. Aprimorar os recursos e a estrutura computacional X X X X X Ação realizada com sucesso 

Meta 4: Incentivar e apoiar a qualificação e busca de formação continuada das coordenações de cursos e do corpo técnico-
acadêmico e administrativo. 

 

Ações:  
1. Incentivar as coordenações de cursos a participar de 
eventos de formação continuada 

 
X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

2. Incentivar o pessoal do corpo técnico-acadêmico e 
administrativo a participar de eventos de formação 
continuada 

 
X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

 
Objetivo 2: Aperfeiçoar os processos e métodos de gestão administrativa, 
planejamento, orçamento e finanças. 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao planejamento e desenvolvimento institucionais.  

Ações: 
1. Institucionalizar a revisão e adequação permanente de 
procedimentos e rotinas administrativas e acadêmicas 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

2. Adequar a estrutura organizacional da FLT às novas 
necessidades e demandas, seja as geradas pelo contexto ou 
as geradas por novas legislações 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

Meta 2: Incentivar a maior participação do pessoal técnico administrativo e acadêmico na gestão institucional.  

Ações: 
1. Viabilizar maior participação de pessoas da área técnico-
administrativa e acadêmica em órgãos colegiados, visando 
maior interação entre as áreas 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

2. Oportunizar espaços para a discussão de estratégias 
relativas ao orçamento e a gestão dos processos 
institucionais 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 
 

Meta 3: Institucionalizar o aperfeiçoamento da gestão de recursos materiais.  

Ações: 
1. Melhorar os procedimentos de aquisição, 
armazenamento, distribuição e controle de materiais de 
consumo e permanentes 

X X X X X 

 
Ação realizada parcialemente 

Podemos melhor mais aqui 
neste ponto 
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2. Rever rotinas e procedimentos relacionados a gestão de 
materiais 

X X X X X 
Ação realizada parcialmente 

3. Motivar o pessoal técnico-administrativo e acadêmico a 
participar de encontros de formação continuada a respeito 
da gestão de recursos materiais 

X X X X X 
 

Ação não realizada 

4. Implantar práticas inovadoras na gestão de recursos 
materiais 

X X X X X 
Ação não realizada 

Meta 4: Buscar assessorias que visem o aperfeiçoamento da gestão.  

Ação: 
1. Buscar, para o aprimoramento das estratégias de gestão, 
a modernização do sistema de assessorias nas áreas de 
informática, comunicação e marketing institucional 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

  
Ação realizada parcialmente 

2. Manter e aprofundar a busca de assessorias com a 
AMPESC 

X X X X   X Ação realizada com sucesso 

 
Objetivo 3: Estabelecimento de estratégias de gestão para modernização do sistema de 
informação, comunicação e de marketing institucional. 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Fortalecer a imagem da FLT perante a comunidade interna e externa.  

Ações: 
1. Discutir e implantar regularmente estratégias de 
marketing institucional e dos cursos oferecidos pela FLT 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

2. Aprimorar e alimentar permanentemente o site da FLT X X X X X Ação realizada parcialmente 

3. Apoiar eventos institucionais X X X X X Ação realizada com sucesso 

4. Fortalecer a marca da FLT junto às comunidades eclesiais 
por meio de visitas às mesmas, com participação do corpo 
docente e discente 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

extraordinário 
Visitas aos distritos da MEUC 

5. Encaminhar a confecção de materiais de divulgação, seja 
da instituição, seja de seus cursos e ofertas educacionais 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

6. Fornecer apoio financeiro parcial a alunos que divulgam a 
FLT em eventos 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

7. Realizar atividades abertas ao público em geral. X X X X X Ação realizada com sucesso 

Meta 2: Facilitar o acesso à informação modernizando a rede de informática.  

Ações: 
1. Realizar a manutenção da rede de informática 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

2. Expandir a rede de informática aos locais que ainda não 
foram abrangidos pela mesma 

 
X X X X 

Ação realizada com sucesso 

3. Renovar regularmente equipamentos de rede  X X X X Ação realizada com sucesso 

Meta 3: Aquisição e/ou atualização de licenças de softwares, bem como ampliação dos sistemas administrativos, acadêmicos 
e de biblioteca. 

 

Ações: 
1. Identificar os softwares instalados e verificar novas 
necessidades 

 X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

2. Adquirir as licenças para os softwares  X X X X Ação realizada com sucesso 

Meta 4: Manter a publicação regular da Revista OrientAção enquanto veículo de divulgação e comunicação social da FLT e 
suas propostas e programas educacionais 

 

Ações: 
1. Publicar semestralmente a Revista Orientação,  X X X X X 

Ação realizada parcialmente 
Apenas uma edição 

2. Manter uma equipe de redação responsável pela Revista 
OrientAção da FLT 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

3. Captar recursos que viabilizem a manutenção da revista X X X X X Ação realizada com sucesso 

5. Manter e ampliar a distribuição gratuita da revista por 
todo território nacional 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

mesmo para uma edição 

Meta 5: Atualizar regularmente o Caderno Institucional da FLT.  

Ações: 
1. Utilizar o Caderno Institucional como carta de 
apresentação institucional em cursos e eventos  

X X X X X 
Ação não realizada 

Urgente considerando o novo 
PPC 

 
Objetivo 4: Consolidar o processo de avaliação dos indicadores administrativos a partir 
dos dados da avaliação institucional. 
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Descrição das Metas e Ações 
Cronograma  

2016 2017 2018 2019 2020 Obs. 

Meta 1: Aprimorar constantemente a avaliação institucional. 

Ações: 
1. Fomentar a avaliação institucional uma vez por semestre, 
à encargo da Comissão Própria de Avaliação – CPA  

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

2. Estabelecer e manter, a partir dos resultados da avaliação 
institucional, conjunto de indicadores institucionais para 
atendimento as demandas internas e externas 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

3. Promover o acompanhamento e a otimização das ações 
de avaliação institucional 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

4. Socializar os resultados de avaliação divulgados pela CPA 
junto a comunidade 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

5. Consolidar as sugestões de melhorias apresentadas pelos 
relatórios da CPA no âmbito institucional 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

 
Objetivo 5: Estabelecer e convênios e parcerias com instituições públicas e privadas. 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Fazer um levantamento de áreas em que há demanda de estabelecimento de convênios e parcerias.  

Ações: 
1. Encaminhar a realização de um levantamento de áreas em 
que há demanda de estabelecimento de convênios e/ou 
parcerias que viabilizem a criação de programas e/ou ações 
voltadas ao desenvolvimento comunitário 

X X X X X 

 
 

Ação realizada com sucesso 

2. Submeter intenção de estabelecimento de convênios e 
parcerias aos órgãos competentes da entidade 
mantenedora 

 
X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

3. Dar os passos necessários à realização de 
convênios/parcerias com instituições públicas e/ou privadas 

 
X X X X 

Ação realizada com sucesso 

 
Objetivo 6: Acompanhamento e promoção da elaboração de todos os relatórios 
administrativos e orçamentários a serem encaminhados à entidade mantenedora, ao 
MEC e demais órgãos públicos e entidades públicas ou privadas. 
 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Elaborar anualmente o Plano de Ação da FLT e os respectivos relatórios, para fins de entrega nos órgãos da 
previdência social. 

 

Ações: 
1. Encaminhar, no início de cada ano, a elaboração do Plano 
de Ação da FLT, para ser entregue na Previdência Social 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

2. Encaminhar, no final de cada ano, a elaboração do 
respectivo relatório de atividades, para apresentação na 
Previdência Social 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

Meta 2: Elaborar anualmente o orçamento e os devidos relatórios, para entrega aos órgãos deliberativos da entidade 
mantenedora. 

 

Ações: 
1.  Encaminhar, junto às instâncias internas e colegiados, a 
elaboração do orçamento anual 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

2. Acompanhar o orçamento, fazendo as adequações 
necessárias 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

Meta 3: Elaborar o relatório de atividades acadêmicas, para encaminhamento à entidade mantenedora.  

Ação: 
1. Encaminhar, junto às instâncias internas, a elaboração de 
todos os relatórios pertinentes à área acadêmica 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

Meta 4: Encaminhar o preenchimento anual do senso e dos dados relativos a cursos de pós-graduação, junto ao INEP.  

Ações: 
1. Preencher os dados relativos ao senso 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

2. Encaminhar os dados relativos a cursos de pós-graduação 
ao INEP 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 
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3. Tomar as providências necessárias para o cumprimento 
de todas as demais exigências legais relativas ao ensino, à 
pesquisa e à extensão junto ao MEC 

X X X X X 
 

Ação realziada com sucesso 

 
Objetivo 7: Planejar a expansão e ampliação da infraestrutura física e predial da FLT, 
com seus respectivos equipamentos e mobiliários, promovendo ações para captar os 
recursos necessários à sua realização. 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Monitorar e promover a manutenção preventiva dos bens móveis e imóveis, laboratórios, almoxarifados, sistemas 
de informação da FLT ou a ela disponibilizados. 

 

Ações: 
1. Viabilizar a compra dos materiais e equipamentos 
necessários à manutenção dos bens móveis e imóveis da FLT 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

2. Recuperar e otimizar o uso dos maquinários e 
equipamentos da oficina da FLT 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

3. Realizar a manutenção preventiva e corretiva das redes 
hidráulica, elétrica, informática e outras 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

4. Realizar a manutenção dos equipamentos elétricos, 
eletrônicos, materiais permanentes e de prevenção contra 
incêndio 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

5. Implantar práticas relativas à manutenção e fortalecer o 
compartilhamento responsável de equipamentos científicos 
entre as diversas áreas da comunidade acadêmica, 
realizando reuniões de conscientização e fomentando isso 
junto a colegiados e estudantes 

X X X X X 

 
 

Ação realizada com sucesso 

Meta 2: Promover melhorias dos bens móveis da FLT, em especial daqueles utilizados em sala de aula.  

Ações: 
1. Renovar, sempre que necessário, mesas utilizadas nas 
salas de aula 
2. Renovar, sempre que necessário, cadeiras utilizadas em 
salas de aula e no auditório 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
 

Ação realizada com sucesso 

Meta 3: Manter atualizado o registro dos bens móveis da FLT.  

Ação: 
1. Elaborar Manual de Registro e Controle dos Bens Móveis 
da FLT 

  
X 

 
X 

   

Meta 4: Elaborar projeto de ampliação da estrutura física da FLT, contemplando ampliação do prédio central da FLT, 
contendo 10 novas salas de aula, novo setor administrativo e de recepção, área coberta de convívio, nova área para 
biblioteca. 

 

Ação: 
1. Elaborar projeto de expansão da estrutura física da FLT, 
mediante construção de 10 novas salas de aula, novo 
ambiente de recepção, novos recintos para a administração 
financeira, nova área de biblioteca (2 pavimentos) com 
espaços ampliados para o acervo e novos espaços 
inovadores para a realização de estudos e pesquisas 

X X 

   
 
 

  X 

 
Foi elaborado projeto de 

ampliação da Biblioteca a ser 
executado em 2020 

Meta 5: Ampliar a infraestrutura física da FLT, mediante construção de um refeitório e área de convivência para grandes, 
médios e pequenos eventos, bem como para oferta de refeições a estudantes da FLT 

 

Ações: 
1. Elaborar projeto de construção de novo refeitório 

X X 
    

2. Realizar as obras de construção do novo refeitório X X     

3. Disponibilizar e realizar ações de divulgação do refeitório 
para uso em grandes eventos, sejam estes promovidos pela 
própria FLT ou por instituições externas a ela 

 X X X 
  

Ação realizada parcialmente 

Meta 6: Qualificar a segurança das edificações e do campus da FLT.  

Ações: 
1. Realizar estudos de viabilidade visando a melhoria da 
segurança no campus da FLT 

 
 X X 

   

2. Promover consertos de cercas etc. da área do campus 
danificados por pessoas externas à FLT 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

 

3. Promover junto à entidade mantenedora diálogos e 
discussões relativos à manutenção de contratação de 
vigilante para a área do campus da FLT 

X X X 
   

Meta 7: Buscar recursos para melhoria da estrutura física e de mobiliário dos alojamentos da FLT (moradia dentro do 
campus), com baixo custo. 
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Ações: 
1. Tomar as providências necessárias para a melhoria das 
condições de vida dos alojamentos masculino e feminino da 
FLT (pintura, mobiliário etc) 

 X X X  

Ação realizada com sucesso 
Embora haja necessidade 

urgente de uma reforma nos 
alojamentos 

2. Viabilizar os recursos necessários para a realização de tais 
melhorias 

 X X X  
Ação realizada com sucesso 

Pequenas melhorias 

Meta 8: Revitalizar, otimizar e redimensionar  a infraestrutura física já existente às novas necessidades acadêmicas e 
administrativas. 

 

Ações: 
1. Verificar a necessidade de reformas e revitalizações das 
edificações existentes 

 
X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

2. Otimizar a utilização dos espaços físicos existentes  X X X X Ação realizada com sucesso 

3. Estabelecer critérios de prioridade para recuperação das 
instalações físicas existentes 

 
X X X X 

Ação realizada com sucesso 

5. Promover o uso comum de espaços físicos, visando sua 
otimização 

 
X X X X 

Ação realizada com sucesso 

Meta 9: Dentro dos projetos de expansão física, elaborar projeto que inclua também a ampliação da estrutura física da 
biblioteca da FLT mediante construção de 2 andares próprios voltados à área do acervo presencial e dos espaços dos usuários 
da biblioteca como parte integrante de uma ampliação do prédio central da FLT 

 

Ações: 
1. Elaborar projeto de ampliação da estrutura física da 
biblioteca no contexto do projeto maior de ampliação da 
FLT, incluindo a criação de recintos (cubículos) de estudo 
individuais, salas de estudos em grupo e reuniões, bem 
como áreas de trabalho para estudantes e pesquisadores 

X X    

 

Meta 10: Incrementar o sistema de segurança e conservação da Biblioteca.  

Ações: 
1. Melhorar o sistema de controle de empréstimo de livros 

 
   X 

 

2. Melhorar o controle de alunos na entrada/saída da 
biblioteca 

 
   X 

 

3. Verificar necessidade de eventual substituição/renovação 
do sistema anti-mofo existente na biblioteca 

 
  

 X  

Meta 11: Adequar a infraestrutura e garantir a acessibilidade para fins de inclusão social, levando em consideração 
diferenças físicas dos membros da comunidade acadêmica 

 

Ações: 
1. Viabilizar que a estrutura física da FLT seja adequada, de 
modo a dispor de acessibilidade às pessoas com deficiência 
física, visual e sinalizações voltadas a pessoas com 
deficiência física, surdas, cegas, com baixa visão 

   X X 

Ação realizada parcialmente 
Faltou implementar as 

recomendações advindas da 
avaliação do MEC 

 
Objetivo 8: Conservar e atualizar os equipamentos existentes e adquirir novos sob 
demanda. 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Manter os serviços terceirizados de manutenção de equipamentos utilizados na FLT.  

Ação: 
1. Manter contratos e contatos com empresas que realizam 
a manutenção dos equipamentos existentes, primando pela 
atualização constante dos serviços 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

Meta 2: Ampliar a disponibilização de recursos audiovisuais para as salas da FLT.  

Ação: 
1. Disponibilizar computador ou notebook para as salas de 
aula 

 
X X X X 

 
Ação não realizada 

2. Adquirir e/ou obter mediante doações aparelhos de data 
show 

  
X X 

 Ação não realizada 

 
Objetivo 9: Institucionalizar ações de gestão e responsabilidade ambiental, e assegurar 
princípios de sustentabilidade, promovendo e aprimorando o uso racional de recursos e 
a economia. 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 
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META 1: Tomar conhecimento do Programa A3P do Ministério do Meio Ambiente e verificar quais princípios de 
responsabilidade ambiental podem ser implantados na FLT 

 

Ações: 
1. Buscar assessoria que viabilize o conhecimento mais 
detalhado das propostas do programa A3P  

   X X 
Ação não realziada 

2. Com inspiração do programa A3P, definir mais ações 
podem ser aplicados no âmbito da FLT, dando os passos 
concretos de sua divulgação e implantação 

   X X 
Ação não realizada 

Meta 2: Viabilizar o constante aperfeiçoamento do uso da tecnologia de internet  no âmbito institucional (administração e 
sala de informática).  

 

Ações: 
1. Incentivar a constante atualização da pessoa responsável 
pelo suporte de informática 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

2. Tomar medidas que contemplem o aperfeiçoamento do 
uso da tecnologia de internet, visando ampliar o uso racional 
e econômico da mesma 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

Meta 3: Promover melhorias no sistema de rede de informática utilizado na FLT, ampliando utilização de sistemas e de 
softwares livres e/ou de código aberto.  

 

Ações: 
1. Promover a implantação permanente de melhorias no 
sistema de rede 

X X X 
 

X 
 

 
X 

 
Ação realizada com sucesso 

3. Promover a ampliação do uso de sistemas operacionais e 
de softwares livres e/ou de código aberto no âmbito 
institucional 

 X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

4. Realizar estudos de viabilidade de migração para 
softwares livres e promover a instrução dos usuários 

 X X X X 
Ação não realizada 

 

5. Aprimorar a política de alocação e renovação de 
computadores, incentivar a aquisição de equipamentos com 
tecnologias convergentes, bem como adquirir, gerencial e 
descartar equipamentos de forma aderente aos princípios 
da TI Verde 

X X X X X 

 
Ação realizada parcialmente 
Franklin precisa fazer uma 

revisão nos equipamentos e 
ver se podem ser descartados 

6. Adequar serviços, processos e sistemas de TI às normas de 
segurança da informação NBR 27001 e 27002 bem como 
definir, implantar e promover a utilização de uma política de 
segurança da informação 

 X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

7. Aperfeiçoar a governança e a gestão dos sistemas de 
informação, assim como aprimorar o processo de integração 
dos sistemas 

 X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

Meta 4: Racionalizar o uso da telefonia fixa em toda a FLT.  

Ações: 
1. Acompanhar contas telefônicas de todos os ramais 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

2. Implantar sistema de avaliação e comparação, através de 
registros históricos 

X X X X X 
 

Não posso avaliar 

3. Conscientizar a comunidade acadêmica a respeito da 
necessidade de uso racional e econômico da telefonia 

X X X X X 
 

Não posso avaliar 

4. Acompanhar os valores cobrados mensalmente, junto a 
empresa prestadora do serviço, verificando se condiz com a 
realidade 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

Meta 5: Promover a economia do uso da energia elétrica e de água da rede.  

Ações: 
1. Promover a conscientização no âmbito institucional 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

2. Promover, junto a cada setor institucional, a tomada de 
medidas que possibilitem uma maior economia de energia 
elétrica 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

 
Meta 6: Otimizar a prestação de serviços de limpeza e conservação.  

Ações: 
1. Acompanhar e avaliar a prestação de serviços de limpeza 
e conservação 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

2. Tomar medidas que otimizem e reduzam custos na 
prestação de serviços de limpeza e conservação 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

3. Estabelecer um programa de reciclagem de lixo   X X  Ação não realizada 

Meta 7: Institucionalizar as ações de cuidado ambiental e promover a revitalização paisagística dos campus da FLT.  

Ações: 
1. Realizar os serviços de poda, adubação e plantio de grama 
e mudas ornamentais de acordo com critérios de 
sustentabilidade e proteção ambiental 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

2. Manter a área arborizada e reflorestada, observando 
critérios de sustentabilidade 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 
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3. Promover e manter estrutura que viabilize a 
compostagem de material orgânico 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

4. Promover o cuidado ambiental das árvores nativas (em 
especial araucárias) do Campus da FLT 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

5. Prever, na elaboração de futuros projetos hídricos e 
sanitários das edificações, sistema de captação e 
armazenamento de águas de chuva, para uso em banheiros 
e chuveiros da FLT e dos alojamentos dos discentes 

    X 

 

6. Realizar trocas de fluorescentes por lâmpadas led e 
realizar campanhas de economia de luz e água junto à 
colaboradores e à comunidade acadêmica, fazendo 
diagnósticos da situação das instalações elétricas e 
hidráulicas em vista da redução de consumo, ampliando o 
uso de sensores no campus, desligando luzes e monitores 
durante o almoço e aproveitando mais as condições naturais 
do ambiente de trabalho (ventilação e luz solar) 

X X X X X 

 
 
 

Ação realizada com sucesso 

7. Reduzir o consumo de papel na administração e no setor 
de impressão e cópias e zelar por manutenção de 
impressoras visando diminuição de consumo 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

8. Realizar impressões de papel frente e verso, confeccionar 
blocos de anotação e utilizar papel não clorado ou reciclado 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

9. Promover campanhas de conscientização para uso de 
copos individuais não-descartáveis, disponibilizar copos 
permanentes para os colaboradores, monitorar o consumo 
de água 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

10. No quesito gestão de resíduos, promover a ampliação da 
coleta seletiva (de acordo com a Resolução do CONAMA nº 
275 de 25/04/2001, que estabelece código de cores para 
diferentes tipos de resíduos; promover destinação correta 
de resíduos coletados 

   X X 

 
Ação realizada com sucesso 

11. Onde possível, realizar doação de materiais recicláveis 
para cooperativas de catadores de lixo 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

12. Promover o direcionamento correto de resíduos de 
saúde, lâmpadas fluorescentes etc. 

   X X 
Ação realizada com sucesso 

13. Promover capacitação e campanhas de sensibilização 
dos servidores e da comunidade acadêmica em relação à 
pauta do Programa A3P enquanto modelo de inspiração 
para as ações de gestão socioambiental da FLT 

  X X X 

 
Ação realizada parcialmente 

 
Objetivo 10: Construção, discussão, elaboração e implementação de política de gestão 
de recursos humanos. 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Elaborar, discutir e implantar Política de Recursos Humanos.  

Ações: 
1. Elaborar Política de Recursos humanos, visando:  
a) modernizar e melhorar a base institucional do sistema de 
recursos humanos 
b) adotar a educação continuada na capacitação e 
qualificação de pessoal técnico-administrativo e demais 
funcionários 
c) recompor e manter o quadro de pessoal docente e 
técnico-administrativo em adequadas condições de 
formação e atualização profissional 
d) melhorar e modernizar as condições de trabalho 
e) melhoria dos serviços prestados 

 

 X X 

  
 

Ação não realizada 

2. Encaminhar aos órgãos colegiados da FLT e deliberativos 
da mantenedora para análise, adequações e aprovação 

 
X X X 

 Ação não realizada 

3. Implantar Política de Recursos Humanos  X X X  Ação não realizada 

Meta 2: Alocar de forma otimizada os recursos humanos da FLT.  

Ações: 
1. Acompanhar a alocação dos recursos humanos da FLT, 
zelando pelo uso otimizado dos mesmos 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

2. Monitorar o surgimento de demandas de recursos 
humanos, viabilizando, sempre que necessário, a 
contratação de pessoal 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 
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Meta 3: Apoiar e promover ações de qualificação e de capacitação de recursos humanos.  

Ações: 
1. Apoiar e incentivar o servidor para qualificação 
profissional, promovendo ações permanentes de 
capacitação 

 

X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

2. Reforçar o desenvolvimento individual, promovendo as 
potencialidades das pessoas e conscientizando e 
aprimorando a compreensão da função social do trabalho na 
FLT 

 

X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

3. Diagnosticar a necessidade de treinamento (pessoas e 
áreas) 

 
X X X X 

Ação realizada com sucesso 

4. Rever rotinas das práticas adotadas e avaliar os servidores  X X X X Ação realizada com sucesso 

5. Acolher, acompanhar e orientar os servidores, em especial 
quando de seu ingresso na FLT, a partir de ações proativas 
de seus respectivos superiores hierárquicos 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

6. Possibilitar o constante aprimoramento da informatização 
das atividades administrativas, buscando sua simplificação e 
a redução do tempo e do número de instâncias de 
tramitação de processos e de ações de gestão 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

7. Promover a saúde psíquica e a vida espiritual dos 
colaboradores, mediante reflexões, meditações, 
devocionais de adesão voluntária 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 

8. Disponibilizar serviços de capelania e atendimento 
psicológico aos servidores em situações de necessidade 

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

 
Objetivo 11: Promover adequações no Plano de Carreira, Cargos e Salários da FLT. 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Avaliar e efetuar adequações no Plano de Carreiras, Cargos e Salários da FLT.  

Ações: 
1. Encaminhar avaliação e elaboração de propostas de 
adequações do atual Plano de Carreiras, Cargos e Salários 
junto aos órgãos competentes da Entidade Mantenedora 

  
 

X 

 X  

2. Incentivar o envolvimento de assessoria especializada 
mediante necessidade 

  X  
X  

 
Objetivo 12: Implementar ações buscando ampliar a captação de recursos para a 
consecução das políticas institucionais. 
 

Descrição das Metas e Ações 
Cronograma Obs. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1: Criar e manter fundos contábeis de captação de recursos, visando utilizá-los como instrumento de divulgação e de 
captação de recursos junto ao setor privado e público 

 

Ações: 
1. Manter e ampliar as ações do PRÓ-SUSTENTO – Programa 
de Sustentabilidaade da FLT, visando captar recursos 
adicionais que lhe permitam manter seus serviços e cumprir 
sua missão social, e desenvolver permanentemente suas 
atividades educacionais em todos os níveis 

X X X X X 

 
 

Ação realizada com sucesso 

2. Manter, como parte do PRÓ-SUSTENTO, dentro da 
contabilidade da FLT o FUAS – Fundo de Apoio Social da FLT, 
bem como o FUAS ALUMNI FLT, como fundos de apoio 
voltados à captação de recursos que viabilizem a 
manutenção do Programa de Bolsas de Estudo da FLT 

X X X X X 

 
 

Ação realizada com sucesso 

3. Manter, como parte do PRÓ-SUSTENTO o FUNDEPE FLT – 
Fundo de Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da 
Extensão da FLT – como fundo de apoio para captação de 
recursos que promovam a sustentabilidade financeira da FLT 
nas principais áreas de sua atuação como IES 

X X X X X 

 
 

Ação realizada com sucesso 

4. Buscar novas fontes de recursos financeiros junto a 
pessoas físicas e empresas, tendo em vista o atendimento 
das ações de ensino, pesquisa e extensão 

X X X X X 
 

Ação realizada com sucesso 



Plano de Desenvolvimento Institucional 2016 a 2020 |  FLT  

 
31 

 

5. Verificar possibilidades de acessar fontes de recursos 
públicas  

X X X X X 
Ação realizada com sucesso 

6. Melhorar a governança, ampliar a transparência e as 
responsabilidades na relação da FLT com pessoas e 
entidades (stakeholders) que apoiam suas atividades e 
projetos educacionais 

X X X X X 

 
Ação realizada com sucesso 

 
 
Os objetivos e metas apresentados neste PLANUAL 2020 exprimem as necessidades de 
toda a instituição, fruto de um trabalho participativo que demandou tempo e empenho 
das pessoas que atuam na instituição. No entanto, a concretização e execução dos 
objetivos, metas e ações desse PLANUAL 2019 do PDI 2016 a 2020 é de responsabilidade 
de todos e, apesar de ser tarefa árdua na sua montagem e operacionalização, produzirá, 
assim o esperamos, resultados legítimos e duradouros. 
 

São Bento do Sul, 20 de janeiro de 2020. 
 

Prof. Dr. Roger Marcel Wanke 
FLT – Diretor Geral 

 
 
 


