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1. APRESENTAÇÃO 

Mantenedora: União Cristã – Associação Social e Educacional. 

Mantida: Faculdade Luterana de Teologia – FLT. 

Endereço: Rua Enfermeira Walli Malchitzky, 164, Mato Preto, São Bento do Sul/SC – 

89285295. 

Contatos: www.flt.edu.br – (47)3203 4663. 

Código da IES/MEC: 1827. 

O relatório semestral da CPA 1/2018 destaca as ações relevantes do período, apresenta o 

planejamento da autoavaliação institucional, a sensibilização, os resultados, as ações 

inerentes ao ano anterior e sugestões de melhorias, a participação dos segmentos e a análise 

dos dados, identificando as fragilidades, bem como, as potencialidades, e estabelece 

estratégias de superação de problemas.  Integram, ainda, este relatório o estudo com base 

nas dez dimensões do SINAES – Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior: D1. Missão 

e PDI; D2. Política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão; D3. 

Responsabilidade social da IES; D4. Comunicação com a sociedade; D5. As políticas de pessoal, 

as carreiras do corpo docente e técnico administrativo; D6. Organização de gestão da IES; D7. 

Infraestrutura física; D8. Planejamento de avaliação; D9. Políticas de atendimento aos 

estudantes; D10. Sustentabilidade financeira. Essas dez dimensões se integram aos cinco eixos 

da Nota Técnica 065/2014 INEP-DAES-CONAES. 

 

2. ATOS REGULATÓRIOS VIGENTES 

 

 RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CURSO: Portaria nº 269 de 03/04/2017; 

 RECREDENCIAMENTO: Portaria nº 546 de 27/06/2014; 

 CEBAS: Renovação – Portaria nº 436, de 19 de maio de 2017 

 

3. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

Nome Representação 

Juliana Andruschechen Bernal Coordenadora da CPA 

Klaus Andreas Stange Corpo Docente 

Franklin Wiese Técnico Administrativo 

William Ricardo Strebe Corpo Discente 

Diego Probst Sociedade Civil Organizada 

 

http://www.flt.edu.br/
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4. PLANEJAMENTO DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Os membros da CPA reuniram-se para planejar de forma estratégica e sistêmica as suas 

ações ao longo do ano (confira o cronograma abaixo). As reuniões realizadas com os membros 

representantes objetivaram: planejar o processo de avaliação institucional para o ano de 

2018, analisar os instrumentos de avaliação anteriores aplicados, discutir, elaborar e testar os 

instrumentos de avaliação propostos. A CPA também articulou em seu planejamento formas 

de sistematização dos resultados da autoavaliação, feedback à direção e órgãos competentes, 

feedback ao corpo discente, feedback ao corpo docente e acompanhamento na 

implementação das metas definidas, visando melhorias e qualificação no ambiente acadêmico 

da IES. 

DATA ASSUNTOS DAS REUNIÕES 
09/02/2018 Elaboração do Relatório Integral da CPA (triênio 2015-2017) 
09/03/2018 Participação na Assembleia Geral 1/2018; 

Premiação da Pizza e do Kit Trilha 8+. 
13/03/2018 Encaminhamentos finais do Relatório Integral da CPA (triênio 2015-2017) 
29/03/2018 Aprovação do Relatório Integral da CPA (triênio 2015-2017) 

30/03/2018 Postagem do Relatório Integral da CPA (triênio 2015-2017) 
02/05/2018 Vigência dos membros da CPA (novo representante sociedade civil); 

Questionários de Avaliação Institucional 2018 (primeiro e segundo 
semestre), com visão para o novo triênio 

17/05/2018 Questionários de Avaliação Institucional 2018-2020; 
Estratégias de Sensibilização; 
Calendário CPA; 
Ações CPA; 
Projeto de Avaliação Institucional 2018-2020 

31/08/2018 Análise dos resultados da Autoavaliação Institucional 1º semestre 2018. 
10/09/2018 Aprovação do Relatório de Autoavaliação Institucional 1º semestre 2018. 

 

4.1. Segmentos 

No primeiro semestre de 2018, para contribuir com a autoavaliação da IES, os 

seguintes segmentos foram envolvidos no processo de avaliação: Corpo discente e docente 

do curso de Bacharelado em Teologia, Curso Bíblico Vida e Missão e Vida e Música – Atividade 

de Extensão e o corpo técnico administrativo da IES. 

 

4.2. Definição do questionário 

A partir do grande leque de opções de temas que as dez dimensões preveem, a CPA 

avaliou e delimitou temas pertinentes, elaborando um questionário próprio. Como diretriz e 

estratégia, a CPA avaliou, privilegiando (mas não delimitando) aqueles que, intuitivamente e 

por hipótese, a CPA julgava como itens que careciam de qualificação. Objetivo era averiguar 
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se a percepção da CPA em relação aos itens avaliados se confirmaria (ou não) através dos 

dados levantados no questionário de avaliação institucional. 

 

4.3. Pré-teste e Revisão 

Os questionários de autoavaliação institucional foram registrados no sistema 

Unimestre, testados e revisados pelos membros desta Comissão, com o intuito de detectar e 

evitar falhas no processo avaliativo. 

 

4.4. Metodologia e Estatísticas 

A CPA aplicou um questionário com 5 possibilidades de resposta objetiva (excelente, 

bom, regular, insatisfatório, não posso opinar). Além disso, para cada questão há um espaço 

reservado para que os agentes avaliadores pudessem escrever comentários e fazer sugestões. 

O sistema Unimestre gerou um expressivo número de relatórios e gráficos, que foram 

analisados e seu conteúdo refletido, servindo também de base para o presente relatório.  

A operacionalização da avaliação dessas dimensões ocorreu pela inserção delas em 

temas/grupos de indicadores, respeitando as especificidades institucionais e o processo 

próprio da autoavaliação institucional.  

O processo de autoavaliação interna buscou identificar fragilidades e potencialidades 

da instituição, conforme descrito abaixo,  para estabelecer as estratégias de superação de 

problemas. 

Potencialidades: um item é considerado como potencialidade quando a soma das 

variáveis “bom” e “excelente” do questionário de autoavaliação forem igual ou superior a 

70%. 

Fragilidades: um item é considerado como fragilidade quando a soma das variáveis 

“bom” e “excelente” forem menores do que 70%. 

 

4.5. Aplicação dos Questionários 

O questionário de autoavaliação institucional foi aplicado aos segmentos, conforme o item 

4.1 menciona, ocorreu de forma virtual via sistema online Unimestre. Parte dos técnicos 

administrativos não preencheram via portal online e serão convidados a participar de um 

diálogo de autoavaliação no próximo semestre. 
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5. SENSIBILIZAÇÃO 

Para que a autoavaliação institucional obtivesse êxito, a CPA buscou sensibilizar a 

comunidade acadêmica para a importância do processo na qualificação da IES. 

Concretamente, essa sensibilização se deu através de: 

a) Diálogos e avisos no devocional semanal da FLT; 

b) Envio de informativos via e-mail para toda comunidade; 

c) Via Portal Unimestre; 

d) Banner ilustrativo; 

e) Através da Rádio CPA; 

 

6. PARTICIPAÇÃO NA AUTOAVALIAÇÃO 
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7. RESULTADOS - ASPECTOS GERAIS DA FLT E DO CURSO DE TEOLOGIA 

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questões abordadas:  
- Qual a sua percepção em relação à gestão da evolução institucional? As melhorias sugeridas 
pela CPA e reuniões de ouvidoria são traduzidas em um plano de ação? 
- Em relação às avaliações externas realizadas pelo MEC, na avaliação institucional (notas de 1 a 
5) a FLT tem nota 3; na avaliação do curso de teologia (notas de 1 a 5) a FLT tem nota 4; na 
avaliação do ENADE (notas de 1 a 5) a FLT tem nota 3. Qual o seu grau de satisfação com as notas 
da FLT? 

Potencialidade  Sugestões Relevantes  

72,4% - Sugere-se a diretoria: melhorar a publicação das ações 
sugeridas, aprovadas e realizadas na ouvidoria; 
- Sugere- se a CPA: melhorar a divulgação das propostas de 
melhorias; 
- Sugere-se a CPA: melhorar a elaboração das questões, por 
exemplo a questão “receptividade do seu atendimento”, não 
ficou clara. 
- Sugere-se a gestão: dar mais visibilidade ao que é feito. 
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EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questões abordadas: 
- Na missão, visão e valores da FLT se prevê a formação integral de pessoas, isto é, há uma 
preocupação não só com a formação acadêmica, mas também social, espiritual e emocional. 
Como você avalia a formação integral da FLT? 
- Em sua opinião, como a FLT articula - de forma transversal ao currículo teológico, o tema 
valorização da diversidade?  

Potencialidade Sugestões Relevantes 

84,2% - Sugere-se a gestão: promover a participação da FLT na 
comunidade local, exemplo: encontro de corais; 
- Sugere-se a gestão: desenvolver um núcleo sobre a temática 
de pessoas com deficiência e também que a FLT, em um de 
seus eventos, traga alguma pessoa especializada no assunto 
para fazer palestra, visto que esta casa já acolheu e ainda 
acolhe pessoas com deficiência que desejam estudar teologia;  
- Sugere-se ao colegiado: melhorar a “visão” de ser centro de 
formação para brasileiros; 
- Sugere- se ao colegiado: pensar em grupos de discipulado; 
- Sugere-se ao colegiado: referente ao tema diversidade, 
mediar essa valorização um pouco mais, para não cair no erro 
da polarização. 
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EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 
Dimensão 2: A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à 
produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questões abordadas: 
- No decorrer do curso, você percebe práticas exitosas e inovadoras? Comente abaixo quais 
práticas merecem destaque. 
- Em relação à estrutura e conteúdo curricular, evidencia a articulação da teoria com a prática, 
como você avalia: 
- Em relação ao estágio curricular supervisionado, como você avalia a orientação e 
acompanhamento do professor orientador de estágio? 
- Um dos objetivos do curso é promover o aperfeiçoamento das competências bíblico-teológicas 
e práticas. Como você avalia a sua aquisição dessa competência? 
- Compreender o fenômeno humano em sua integralidade e a busca de sentido da vida no mundo 
sob a ótica da teologia, é um dos perfis do egresso esperado pela FLT. Como você avalia o seu 
desempenho na aquisição desse perfil? 
- Como você avalia as práticas de pesquisa e iniciação científica (exegese, tcc, ensaio 
monográfico, monitoria, prédicas, publicações) promovidas no seu curso? 
- Em relação ao atendimento técnico na FLT (recepção, secretaria, financeiro, biblioteca, 
informática, marketing, serviços gerais e gestão), como você avalia? 
- Em relação ao atendimento acadêmico na FLT (docente e coordenação), como você avalia? 
- Como você avalia a receptividade do seu atendimento: 
- Em relação ao apoio discente (capelania e psicológico) como você avalia? 

Potencialidade Sugestões Relevantes 

88% 
- Sugere-se ao NDE: dar maior ênfase na área prática; 
- Sugere-se ao NDE: enfatizar mais a área de línguas Grego-
Hebraico, voltadas a utilização de ferramentas que possam 
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ajudar na prática ministerial, pois se percebe que a maioria 
perde a prática do Grego-Hebraico no ministério, pois não 
sabem também como explorar os recursos existentes para ser 
algo prático e rápido, já que o ministério exige isso; 
- Sugere-se ao colegiado: investir em mais aulas com foco na 
Bíblia, conhecimento bíblico, pois a área bíblica deve ser rica 
e ter mais carga horária dentro do currículo; 
- Sugere-se ao colegiado: estimular à leitura bíblica dos 
estudantes; 
- Sugere-se ao colegiado: repensar a quantidade de trabalhos 
na disciplina de avaliação intermediaria; 
- Sugere-se ao colegiado: incentivar os estudantes a 
publicarem (incentivar no grande grupo, mas também ir ao 
encontro pessoal dos mesmos). Dar ideias de revistas e outros 
que possamos publicar, para além da Vox Scriptura; 
- Sugere-se ao colegiado: um material orientador próprio da 
FLT, onde possam ter todas as questões necessárias dos 
trabalhos da FLT, inclusive sobre formação; 
- Sugere-se ao colegiado: melhorar os mecanismos de 
avaliação do perfil de egresso, no sentido que, é somente 
avaliado o que os estudantes conhecem e não se consegue 
avaliar o que eles sabem fazer; 
- Sugere-se ao colegiado: estudar alternativas para despertar 
no estudante a vontade de pesquisar e realizar suas atividades 
por conta própria; 
- Sugere- se ao colegiado: moderações com outros 
compromissos fora o curso de bacharelado em teologia, os 
estudantes gostariam de tê-los mais presentes para 
atendimentos e aconselhamentos. 
- Sugere-se ao coordenador de curso: propor dentro da 
reunião de colegiado, compartilhar sobre ações exitosas e 
inovadoras desenvolvidas no curso; 
- Sugere-se a coordenação de estágio: poderia existir um 
contato mais intenso entre orientador e aluno, uma prática 
semanal, trocar algumas palavras informalmente entre 
orientador e estagiário, criaria um vínculo e auxiliaria no 
primeiro mês de adaptação. 
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EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 
Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questão abordada:  
- Como você avalia a sustentabilidade financeira da FLT, em relação a captação de recursos? 

Fragilidade Sugestões Relevantes 

65,5% - Sugere-se a gestão: encontrar alternativas para melhorar o 
silêncio na biblioteca; 
- Sugere-se a gestão: verificar o sistema de renovação de 
livros, devido algumas falhas no processo; 
- Sugere-se a capelania: maior aproximação com os 
estudantes do bacharelado; 
- Sugere-se a gestão: melhorar a informação quanto ao 
atendimento da capelania, para quem se destina e como 
funciona; 
- Sugere-se a gestão: melhorar a fiscalização quanto à 
distribuição de bolsas de estudos; 
- Sugere-se a gestão: institui política de desconto para aqueles 
que pagam em dia a mensalidade; 
- Sugere-se a gestão: viabilizar a formação continuada dos 
docentes na área didático-pedagógica (exemplo: pesquisa de 
campo); 
- Sugere-se a gestão: melhorar o desenvolvimento da língua 
portuguesa entre os técnicos administrativos quanto a 
formulação de e-mails e erros de gramática; 
- Sugere-se a gestão: referente os devocionais a um anseio por 
inovar e ser mais brasileiro; 
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EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 
Dimensão 7: Infraestrutura Física = Apenas Descritiva 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão abordada: 
- As instalações administrativas atendem às necessidades institucionais? Como você avalia? 

Potencialidade Sugestões Relevantes 

78,8% - Sugere-se a gestão: estudar possibilidades em curto prazo 
para a ampliação da Biblioteca. 

 

7.1. Análise dos Resultados 

A CPA está ciente que sempre haverá um grau de subjetividade por parte dos 

segmentos e da própria comissão avaliadora, que não interpreta os dados sem pressupostos. 

Ainda assim, a CPA se esmerou em apresentar um trabalho analítico, preciso e imparcial, com 

vistas a promover a qualificação do desenvolvimento da FLT.  

A análise está sintetizada em tópicos da seguinte forma: 

 Em geral a comunidade acadêmica da FLT está satisfeita com as notas obtidas nas 

avaliações externas, mas deve continuar se empenhando em melhorar e envidar 

esforços nessa direção; 

 Percebe-se esforços intensos em direção a uma formação integral (cf. Capelania, 

psicóloga, atendimentos acadêmicos e pastorais de docentes, monitorias, Reuniões de 

Célula), continuar assim; 

 A Capelania é essencial para a formação integral e a FLT está muito bem neste quesito. 

Percebe-se que os estudantes aguardam mais visitas da Capelania. E percebe-se 

também, uma sobrecarga nas atribuições da Capelania; 
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 Os estudantes gostam e apreciam os atendimentos dos docentes;  

 Percebe-se uma necessidade por mais espiritualidade no decorrer do curso; 

 Percebe-se a valorização da diversidade, presente em ações desenvolvidas nas 

semanas especiais como: semana socioambiental, semana nacional da pessoa com 

deficiência, semana de inclusão étnico-racial e eventos na área de gênero e difunde 

seus posicionamentos sobre o assunto junto a vários públicos. Dá atenção especial 

para pessoas com deficiências e as acolhe em seu meio; 

 Referente às Competências bíblico teológicas está excelente. Mas os estudantes 

sempre podem melhorar; 

 Percebe-se que o “fenômeno humano em sua integralidade e a busca de sentido da 

vida no mundo sob a ótica da teologia” são assuntos levantados principalmente nos 

módulos, falta um pouco mais nas disciplinas regulares; 

 Percebe-se um pedido, em relação ao posicionamento da FLT quanto aos 

acontecimentos da sociedade civil em nível nacional (ex.: referente as greves); 

 Percebe-se que as ofertas de pesquisa e iniciação científica da FLT são suficientes; 

 Percebe-se que há muitos estudantes que ainda não sabem como pesquisar. Há 

dificuldades com o domínio da língua portuguesa, há dificuldades com a metodologia 

de pesquisa e com a metodologia científica. É na maioria das vezes uma cópia adaptada 

dos parágrafos dos autores; 

 Percebe-se um ótimo acompanhamento dos docentes quanto às práticas de pesquisa 

e iniciação científica. Referente às práticas de pesquisa e iniciação científica tem 

proporcionado uma reflexão mais profunda de determinados temas. Sendo uma ótima 

oportunidade de aprendizado e desenvolvimento da leitura e disciplina; 

 Referente o atendimento técnico, destaca-se vários elogios às funcionárias muito 

queridas, dedicadas e atenciosas. Há sempre um ótimo atendimento de todos; 

 Percebem-se dificuldades com o acúmulo de funções pelo mesmo funcionário ou 

professor; 

 É visível que a faculdade nunca mediu esforços para a obtenção de novos recursos, 

está de parabéns pela ótima administração. Percebe-se o empenho da FLT em captar 

recursos e o tem feito com êxito; 

 Percebe-se que o "vilão" da instituição na parte financeira é a inadimplência - um fator 

que não se planeja, mas está aí como realidade a ser enfrentada. A instituição tem 

dado passos para enfrentá-la e melhorar o quadro financeiro; 
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 Merece destaque a construção das 8 salas de aula (contêineres), que sanou uma 

fragilidade de longa data e criou ótimas condições para o atendimento de docentes. 

 

7.2. PRÁTICAS EXITOSAS 

Adjetivo de qualidade do que é próspero, cujo resultado é proveitoso, bem-sucedido, que 

obteve sucesso, em que há êxito. 

 CORAL DA FLT; 

 CURSOS DA FÉ; 

 NÚCLEO DE PRÁTICA LITÚRGICA;  

 SEMANA SOCIOAMBIENTAL (decisão de não usar mais copos plásticos);  

 PROJETO SE LIGA;  

 GRUPOS DE ESTUDO BÍBLICO;  

 REVITALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA;  

 PREPARO DE ESTUDOS BÍBLICOS NA DISCIPLINA DE TEOLOGIA DO ANTIGO 

TESTAMENTO;  

 INSERÇÃO NO HOSPITAL EM CURITIBA;  

 ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO;  

 DIÁLOGO EM GRUPO SOBRE OS ESTÁGIOS;  

 NOVOS CURSOS DE EXTENSÃO E CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO; 

 MELHOROU A ESTRUTURA FÍSICA EM VÁRIOS ASPECTOS (pinturas prédios; 

revitalização salas de aula e administração; rampas; piso táctil; salas de atendimento 

para professores; novo almoxarifado). 

 

7.3. PRÁTICAS INOVADORAS 

Relaciona-se com a adoção de práticas e procedimentos que oportunizem a criação ou o 

desenvolvimento de novos produtos ou ideias e permitam a melhoria de processos, 

apontando para ganhos de eficiência e para a adaptação inédita a situações que se 

apresentem. 

 CANECAS SUSTENTÁVEIS; 

 CULTO DE TOMÉ;  

 VINDE E CANTAI;  

 OUTSIDER;  

 APLICATIVO UNIMESTRE;  
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 USO DE APLICATIVOS NO APRENDIZADO DAS LÍNGUAS HEBRAICA E GREGAS;  

 CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES E COLABORADORES; 

 AQUISIÇÃO DE CONTAINERS PARA ATENDIMENTO DOS PROFESSORES E ARQUIVO; 

 CAFÉ COM DIRETOR. 
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8. RESULTADOS DO CURSO BÍBLICO VIDA E MISSÃO E VIDA E MÚSICA: 
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8.1. Sugestões para coordenação dos CBBs: 

 Referente a viagem para o Case e ao Cerene, deveria ocorrer nos dois semestres; 

 Sugere-se 30 horas de aulas práticas e teóricas referente a disciplina com o 

Departamento Infantil; 

 Sugere-se um módulo de português; 

 Sugere-se na medida do possível melhorar o acesso da internet nas salas do CBBs. 

8.2. Análise sintetizada em tópicos:  

 Percebe-se que o curso excedeu as expectativas e ajudou os estudantes a tomar 

decisões pessoais e a tirar muitas dúvidas na área vocacional; 

 Percebe-se o interesse da instituição e disposição para o cuidado das áreas além do 

acadêmico e contam com profissionais especializados; 

 Percebe-se que os estudantes gostaram das práticas de evangelismo e da preparação 

que o curso já ofereceu até agora, sentem-se mais seguros e preparados para 

evangelizar pessoas da minha cidade assim como pessoas que não conheço; 

 O CBB tem realizado módulos muito bacanas, que foram realmente além das 

expectativas. Além do conteúdo da aula, o contato com as diversas culturas e 

experiências dos professores que lecionam essas aulas proporcionam muito 

aprendizado e, inclusive, quebrantamento. Além disso, as viagens são muito bem 

organizadas, e ideias (como o musical) foram realmente motivadoras; 

 Destacam-se as seguintes atividades: atividades de Escola Bíblica de Férias em 

Joinville- SC no Projeto Missão Criança, Evangelismo de Impacto, Musical, Participação 

em Congressos e idas evangelística à praça; 

 Percebe-se contentamento com a Capelania, são ótimos, dão força e sempre 

disponíveis. 

 

9. AÇÕES IMPLEMENTADAS E NÃO IMPLEMENTADAS DOS ANOS ANTERIORES 

No intuito de criar um processo sistêmico de autoavaliação institucional, a CPA refletiu e 

avaliou as demandas e metas que constam nos Relatórios do ano anterior. De forma sintética, 

a CPA fez as seguintes propostas:  

 

a) Ações Implementadas: 

 Ampliação do horário de atendimento da biblioteca;  

 Diálogos entre docentes em reunião de colegiado a respeito de seus planos de ensino, 

procurando harmonizar e integrar conteúdos; 
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 Sala de estudos com mais espaço. 

b) Ações ainda não Implementadas: 

 Sugere-se aos docentes: revisão e atualização dos slides e material didático; 

 Sugere-se aos docentes: fomentem a pesquisa compartilhada (outras IES) e 

interdisciplinar (meta de médio prazo, em diálogo com docentes no âmbito do 

Mestrado Profissional); 

 Sugere-se a coordenação de curso: operacionalizar o comitê de ética; 

 Sugere-se as coordenações de cursos: referente os trabalhos e as apresentações do 

fórum de pesquisa, sejam divulgados em uma plataforma online; 

 Sugere-se para os coordenadores de cada órgão deliberativo da FLT: referente as 

metas e ações previstas no PDI decorrentes de cada ano, sejam abordadas em todas 

as reuniões, servindo de base no processo de decisão; 

 Sugere-se a diretoria: melhorar a socialização referente os planos que a FLT propõe 

em relação a infraestrutura e conservação do patrimônio; 

 Sugere-se a diretoria: reavaliar toda a política de segurança no campus; 

 Sugere-se a diretoria: dê maior visibilidade às suas ações de melhorias previstas no 

PDI; 

 Sugere-se a diretoria: melhorar a divulgação e detalhamento referente a prestação de 

contas, bem como, as metas e ações de investimentos. 

 

São Bento do Sul, 29 de agosto de 2018 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 
 
 
 
 
 
 
 


