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1 INTRODUÇÃO 

 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA desenvolve suas atividades de avaliação 

institucional na Faculdade Luterana de Teologia (FLT) desde o ano de 2004. O trabalho 

desenvolvido pela CPA orienta-se pela legislação, pelas diretrizes, critérios e estratégias 

estabelecidas pelos seguintes órgãos do MEC: Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), e pela Diretoria de Avaliação da Educação 

Superior (DAES).  

Além disso, a CPA toma por referência, para o cumprimento de suas políticas, objetivos, 

metas e ações os documentos normativos da FLT, em especial o Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI e os resultados das avaliações institucionais de anos anteriores. 

 

1.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO  

 

Nome: Faculdade Luterana de Teologia – FLT. 

Endereço: Rua Enfermeira Walli Malchitzky, 164, Mato Preto, São Bento do Sul/SC, CEP 89285295. 

Endereço eletrônico: www.flt.edu.br – cpa@flt.edu.br – (47)3203 4663. 

Mantenedora: União Cristã – Associação Social e Educacional. 

Caracterização da IES: Privada sem fins lucrativos. 

Código da IES/MEC: 1827. 

 

1.2 COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA  

 

Os membros da gestão atual da CPA da FLT, foram designados pela Portaria Interna n° 1 de 

2013, ato administrativo da Direção da Faculdade, datado de 10 de maio de 2013 e assinado pelo 

Diretor Geral, Prof. Dr. Claus Schwambach para um período de 4 anos de mandato, ressalvada a 

indicação discente, que é indicado pelo Diretório Acadêmico Arthur Clebsch (DAAC). 

 

http://www.flt.edu.br/
mailto:cpa@flt.edu.br
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Nome Representação 

Juliana Andruschechen Coordenadora da CPA 

Klaus Andreas Stange Corpo Docente 

Franklin Wiese Técnico Administrativo 

William Ricardo Strebe Corpo Discente 

Diego Probst Sociedade Civil Organizada 

 

 

1.3 PLANEJAMENTO DA AUTO AVALIAÇÃO 

 

O planejamento da CPA é conduzido pelo projeto da CPA para o triênio de 2018 a 2020, o 

qual contempla o cronograma de reuniões 2018 e o pelo plano de melhorias. 

 

1.3.1 AÇÕES DA CPA 

 

DATAS ASSUNTOS DAS REUNIÕES DA CPA 2018 
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 
14/09/2018 Aprovação do Relatório de Autoavaliação Institucional 1º semestre 2018 
03/10/2018 Preparação para visita in loco da comissão do MEC referente o Recredenciamento Institucional 
22/10/2018 Aprovação dos Questionários 2/2018 

Sensibilização 2/2018 
Aprovação do período de Avaliação Institucional 2/2018 

01 a 30/11/2018 Período de Avaliação Institucional com docentes, discentes e técnicos. 
13/12/2018 Análise dos resultados 2/2018 

Elaboração do Relatório 2/2018 
24/01/2019 Aprovação do Relatório de Autoavaliação Institucional 2º semestre 2018 
14/02/2019 Elaboração do Relatório Parcial 2018 
14/03/2019 Aprovação do Relatório Parcial 2018 
28/03/2019 Postagem do Relatório Parcial 2018 no sistema E-mec 
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1.4 DADOS DOS SEGMENTOS AVALIADOS 

 

A CPA avalia o desempenho da FLT, especialmente a sua gestão organizacional e 

acadêmica, visando a melhoria e a excelência dos serviços educacionais que oferta. Nesse sentido, 

a CPA privilegiou em seu relatório, a avaliação do curso de Bacharelado em Teologia, cursos de 

extensão e de pós-graduação lato sensu. A FLT recebeu a nota 4 no último ato de 

recredenciamento institucional em 2018. O curso de Teologia tem o período de integralização 

mínima de 4 anos e meio, turno integral e oferta 25 vagas anuais, recebeu o conceito final 4, no 

último ato de renovação de reconhecimento em 2017, também em 2018 participou do ENADE. Em 

2018 a FLT ofertou 10 cursos de pós-graduação lato-sensu e 38 atividades de extensão.  

 

1.4.1 ATOS REGULATÓRIOS 

 

Com o intuito de acompanhar os processos regulatórios da FLT, segue a relação dos atos: 

- Ato de Credenciamento da IES e Autorização do Curso: Portaria n° 1915 de 22/08/2001; 

- Ato de Reconhecimento do Curso: Portaria n° 577 de 23/02/2006; 

- Ato de Renovação de Reconhecimento do Curso: Portaria nº 175 de 21/03/2014 (conceito 4); 

- Ato de Renovação de Reconhecimento do Curso: Portaria nº 269 de 03/04/2017 (conceito 4); 

- Ato de Recredenciamento Institucional: Portaria n° 546, 27/06/2014 (conceito 3); 

- Ato de Recredenciamento Institucional (visita in loco 2018): conceito 4 aguardando portaria. 

 

1.4.2 Nº DE DISCENTES FORMADOS 

 

Curso Ano N° de Formandos 

Bacharelado em Teologia 2018 17 

Pós-graduação lato sensu 2018 44 
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1.4.3 Nº DE DISCENTES REGULARMENTE MATRICULADOS  

 

Curso Ano Total de Matrículas 

Bacharelado em Teologia 2018 80 

Pós-graduação lato sensu 2018 220 

Extensões 2018 775 

 

1.5 RESULTADOS DE AVALIAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - EVOLUÇÃO 

 

Os resultados dos processos de Avaliação (interna e externa) geraram diversas informações 

sobre os referenciais de qualidade da FLT, expondo suas fragilidades e potencialidades, e 

sustentam recomendações da Comissão Própria de Avaliação (CPA) com vistas à melhoria contínua 

da Instituição, constantes em seus Relatórios. 

 Em relação a1 avaliação interna, seguem os resultados gerados por relatórios da CPA em 

relação ao ano 2018. 
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Eixo 1: Planejamento e avaliação institucional 
- Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 
A CPA pesquisou sobre: 

 A articulação institucional em relação ao ENADE e a satisfação quanto ao conceito CPC alcançado em 2015; 
 A percepção dos técnicos administrativos em relação às avaliações da CPA. 
 A percepção da evolução institucional, se as melhorias sugeridas pela CPA são traduzidas em um plano de 

ação; 

 A satisfação quanto aos conceitos (notas) obtidas nas avaliações externas (Recredenciamento e Renovação 
de Reconhecimento) realizadas pelo MEC nos últimos anos. 

Eixo 2: Desenvolvimento institucional 
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 
A CPA pesquisou sobre: 

 A formação integral prevista na missão, visão e valores da FLT; 

 A referência na formação teológica e humana e na gestão estratégica, de caráter cristão, prevista na mis-
são, visão e valores da FLT; 

 O tema da valorização da diversidade; como a FLT articula a diversidade de forma transversal em seu cur-
rículo teológico; 

 A inserção da FLT na cidade. 
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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, às bolsas de pesquisa, de 
monitoria e demais modalidades. 

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

 
 
A CPA pesquisou sobre: 

 A produção de material didático por disciplina; 
 A possibilidade de cursar/lecionar algumas disciplinas na modalidade EAD dentro do curso presencial; 
 A estrutura e conteúdo curricular, considerando a carga horária por disciplina da matriz curricular; 
 A estrutura e conteúdo curricular, articulação da teoria com a prática; 
 O perfil do egresso, quanto a valorização da visitação, da inclusão social e da inserção na vida comunitária; 
 O perfil do egresso em compreender o fenômeno humano em sua integralidade e a busca de sentido da 

vida no mundo sob a ótica da teologia; 

 O processo de convalidação das atividades complementares; 
 O relacionamento do corpo docente com o corpo técnico; 
 A percepção das práticas exitosas e inovadoras; 
 A orientação e acompanhamento ao estágio curricular supervisionado; 
 O aperfeiçoamento das competências bíblico-teológicas e práticas; 
 As práticas de pesquisa e iniciação científica promovidas durante o curso; 
 O atendimento técnico na FLT (recepção, secretaria, financeiro, biblioteca, informática, marketing, serviços 

gerais e gestão); 
 O atendimento acadêmico na FLT (docente e coordenação); 

 O apoio discente (capelania e psicologia). 
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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 

 
A CPA pesquisou sobre: 

 A atuação dos órgãos colegiados na definição de ações estratégicas nas áreas de planejamento, regulamen-
tação e avaliação; 

 A política de recursos humanos;  

 A captação de recursos e sustentabilidade financeira da FLT. 
 

Eixo 5: Infraestrutura física 
Dimensão 7: Infraestrutura Física = Apenas Descritiva 

 
A CPA pesquisou sobre: 

 Os espaços de convivência se atendem às necessidades; 
 Os espaços de atendimento ao discente, se atendem às necessidades; 
 A qualidade dos recursos tecnológicos para a execução do trabalho técnico (computadores, sistemas, me-

sas, cadeiras, ferramentas, etc.); 
 As instalações administrativas, se atendem às necessidades institucionais; 
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Em relação a avaliação externa, em 2018 a FLT recebeu a visita in loco da comissão de 

avaliadores do MEC referente ao processo de Recredenciamento Institucional, obtendo o 

conceito institucional (CI) 4 (quatro) através do Relatório Final do INEP. A FLT ainda aguarda o 

parecer final da SERES, bem como, a Portaria Ministerial.  Segue a análise geral do relatório de 

avaliação do INEP: 

EIXO 1 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (conceito 4,40): A visita da comis-

são analisou as ações referentes ao planejamento e a avaliação institucional da FLT através de 

entrevistas e da análise documental. Foi identificado uma série de elementos satisfatórios sobre a 

autoavaliação que atende as necessidades institucionais. A IES apontou que já realiza 

autoavaliação institucional há 14 anos e possui documentação sobre esse processo. Foi observado 

uma sensibilização da comunidade sobre a importância da avaliação e divulgação dos 

dados/relatórios obtidos. 

EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (conceito 4,40): A descrição das metas e da 

missão institucional fica clara nos documentos da IES e nas observações realizadas na visita in loco. 

No mural na FLT há a descrição desses objetivos o que evidencia uma clareza da comunicação com 

a comunidade. O Relato institucional e as entrevistas apontam ações de responsabilidade social, 

expressas no PDI.  

EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS (conceito 3,92): Tanto na análise documental, quanto nos 

diálogos, foi possível perceber que as ações acadêmico-administrativas para ensino de graduação 

são voltadas para a constante melhoria e aprimoramento curricular com garantia da participação 

de todos os segmentos da comunidade acadêmica. A IES visa sempre ampliar a oferta de cursos de 

pós-graduação lato sensu com avaliação da demanda e com boa titulação dos docentes. Pôde-se 

perceber também que a IES estimula ações de pesquisa e extensão, e também de 

internacionalização com práticas consideradas consolidadas. Foi possível evidenciar também a 

presença de incentivos financeiros no que diz respeito a monitoria e atividades de intercâmbio. 

Considera-se que as políticas acadêmicas verificadas evidenciam o interesse em promover 

melhoria da qualidade institucional.  

EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO(conceito 4,83): Foi possível evidenciar que a referida IES 

estimula e apoia a qualificação do seu corpo docente e técnico, incentivando a participação em 

eventos e programas de formação continuada, como também em programas de graduação e pós-

graduação. Há uma participação da comunidade acadêmica no que diz respeito a gestão de recur-



10 

 

sos financeiros, sendo que foi possível perceber que os segmentos estão conscientes da situação 

financeira da faculdade.  

EIXO 5 - INFRAESTRUTURA(conceito 3,50): A IES é bastante privilegiada no que diz respeito 

a espaço físico, apresentando um ambiente acolhedor, confortável e propício para o 

desenvolvimento do aprendizado da comunidade de seu único curso. Entretanto, a IES apresenta 

limitações pontuais nesse quesito, fato que já é de ciência de sua comunidade acadêmica e 

gestora, já apresentando, inclusive, projeto de melhorias estruturais, limitado por condições 

financeiras.  

Em relação a Renovação de Reconhecimento de Curso, em 2018 o Curso de Bacharelado 

em Teologia participou do ENADE e aguarda a conclusão do ciclo avaliativo. Até o momento o 

Curso de Bacharelado possui o conceito 4 dentro do Índice Geral de Cursos (IGC). 

 

2. METODOLOGIA 

A metodologia de Avaliação Institucional desenvolvida pela CPA é articulada conforme os 

tópicos abaixo relacionados. 

 

2.1 SENSIBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA  

 

A CPA empreendeu esforços de sensibilização para que o processo de autoavaliação na FLT 

contasse com a expressiva participação da comunidade acadêmica – do corpo discente, do corpo 

docente, do corpo técnico-administrativo e da comunidade civil organizada, bem como, da direção 

geral, mantenedora e egressos no processo avaliativo. 

A sensibilização foi realizada através da divulgação do processo de avaliação institucional, 

nos devocionais semanais, via e-mail e no mural da FLT. 

 

2.2 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA COLETAR OS DADOS 

 

Os principais instrumentos utilizados foram: 
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Questionários eletrônicos: a partir da definição das dimensões a serem avaliadas, a CPA 

elaborou os questionários eletrônicos, formatados dentro do módulo online de Avaliação 

Institucional, disponibilizado pelo Sistema Unimestre da FLT; 

Atas: as atas das reuniões dos vários órgãos colegiados da FLT servem de subsídio e 

informação para o trabalho da CPA. Destaque-se a reunião de ouvidoria da direção geral da FLT e 

da coordenação de curso com os líderes de turmas. Além disso, os membros da CPA, enquanto 

representantes da comunidade acadêmica, exercem uma função de ouvidores informais e trazem 

anseios e demandas para as reuniões da CPA; 

Análise documental: servem como subsídio para o andamento da CPA os seguintes 

documentos: legislação referente Avaliação Institucional, Plano de Desenvolvimento Institucional 

– PDI, Planejamento Anual – PLANUAL e Projeto Político Pedagógico do Curso – PPC. 

 

2.3 APLICAÇÃO E TÉCNICAS DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

  

A aplicação dos questionários ocorreu no final de cada semestre letivo, em um 

determinado prazo (15 a 30 dias), aberto no portal online (Unimestre), acessível a toda 

comunidade acadêmica, bem como, questionários impressos para quem não tem acesso ao portal 

online. 

O processo de avaliação institucional se deu da seguinte forma: 

a) Os questionários foram separados por grupo de pesquisados: corpo docente, corpo 

discente e corpo técnico; 

 corpo docente e técnico: responderam o questionário de autoavaliação e aspectos gerais 

da FLT; 

 corpo discente: responderam o questionário de autoavaliação, aspectos gerais da FLT e 

avaliação docentes por disciplinas; 

b) O grupo de questões, foram separados em:  

 Questões de autoavaliação; 

 Questões de Aspectos gerais da FLT; 

 Questões de Avaliação dos docentes por disciplinas. 

c) Critérios de avaliação:  
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 Para cada questão existem cinco alternativas de respostas (obrigatórias): excelente, bom, 

satisfatório, insatisfatório e não posso opinar; 

 Para cada questão é disponibilizado um campo descritivo, onde o pesquisado pode 

escrever sugestões (não obrigatórias). 

   

2.4 TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A partir dos relatórios gerados pelo sistema Unimestre, cada questão é separada por eixo. 

Os resultados são inseridos em uma tabela do Excel para gerar o percentual (média geral) que será 

determinante para detectar o índice de fragilidade ou potencialidade. 

 

2.5 MÉTODO ESTATÍSTICO 

 

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

seu conteúdo refletido, obedecendo aos seguintes critérios estatísticos:  

a) Potencialidade na avaliação: a CPA considerou como potencialidade quando a soma dos 

campos “bom” e “excelente” foi igual ou superior a 70%. 

b) Fragilidade na avaliação: a CPA considerou como fragilidade quando a soma dos campos 

“bom” e “excelente” foi menor do que 70%. 

A partir do triênio 2018 - 2020, a CPA adotou uma nova sistemática para mensurar o 

desempenho docente. O objetivo é estimular cada professor a qualificar suas competências como 

docente na FLT. As áreas a serem mensuradas continuam as mesmas dos anos anteriores: 

Competência Relacional Competência Cognitiva Competência Didática Competência Avaliativa. 

Objetivo é que pelo menos 50% dos estudantes da turma avaliem o professor nas 4 competências 

como excelente. Assim, quando o resultado for igual ou superior a 50%, o docente alcançou a 

meta proposta. 
 

 

 

 



13 

 

2.6 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

A divulgação dos resultados para a comunidade acadêmica da FLT ocorreu no início do 

semestre subsequente à realização da avaliação institucional, na forma de um Relatório Semestral. 

O mesmo foi divulgado via e-mail e publicado no site da FLT. 

 

2.7 ARTICULAÇÃO ENTRE AUTO AVALIAÇÃO E AVALIAÇÃO EXTERNA 

  

A CPA sempre busca a informação, quanto aos trâmites referentes às Avaliações Externas. 

A partir dos processos de Renovação de Reconhecimento do Curso e de Recredenciamento da IES, 

ocorridos no ano de 2014, a mantenedora e a direção da FLT empenharam-se na busca da 

qualificação institucional, desenvolvendo intensivos diálogos com os órgãos colegiados, NDE e a 

CPA. Concretamente, essa articulação entre autoavaliação interna e avaliação externa deu-se 

através da atualização do PDI e do Projeto Político Pedagógico do Curso de Bacharelado em 

Teologia, adequando- se às novas diretrizes curriculares do MEC para os cursos de Teologia. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 
Para a análise do quadro abaixo, a CPA tem como subsídios e parâmetros o PDI 2016-2020/PLANUAL 2018, os relatórios de avaliação 

institucional do primeiro e segundo semestre de 2018 e a análise documental (atas, relatórios de avaliações externas, entre outros quando citado o 

documento). 

O PDI 2016-2020 da FLT estabelece uma série de objetivos que fazem referência ao Planejamento e Avaliação Institucional. Ao mesmo tempo, 

a CPA procurou perscrutar, através de instrumento de avaliação próprio, em que medida os objetivos são implementados.  Na tabela abaixo, a CPA 

procurou sistematizar os resultados das avaliações feitas, a interpretação dessas informações na forma de um comentário, culminando na 

proposição de ações para que cada meta do PDI seja plenamente alcançada. 

EIXOS E DIMENSÕES 
ANALISADAS (SINAES) 

METAS E AÇÕES PREVISTAS NO PDI (FLT) RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

PELOS 
PESQUISADOS 

ANÁLISE DOS DADOS PELA AÇÕES DE MELHORIAS SUGERIDAS PELA CPA 

- Eixo 1: Planejamento 
e Avaliação Institucio-
nal 
Dimensão 8: Planeja-
mento e Avaliação 

- Acompanhar as avaliações externas da IES e o cumprimento das 
exigências legais e/ou ministeriais (MEC) em relação à instituição e aos 
cursos oferecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Promover e acompanhar a Autoavaliação institucional, visando melhorias 
na qualidade do ensino, orientando a comunidade acadêmica sobre a rele-
vância de participar e buscar constante melhoria no ensino.  
- Aprimorar constantemente a avaliação institucional.  

74,1% 
POTENCIALIDADE 

( " ≥ " 70 ) 

- Em 2018 a FLT recebeu a visita in loco da comissão de 
avaliadores do MEC referente ao processo de Recredencia-
mento Institucional, obtendo o conceito 4 através do Rela-
tório Final do INEP, aguarda ainda a Portaria Ministerial.  
- Também em 2018 o curso de teologia participou do ENA-
DE, os resultados somente serão divulgados em 2019, os 
estudantes foram acompanhados pela Comissão ENADE da 
FLT com as devidas informações e orientações, bem como, 
realizaram alguns simulados.  
- A FLT apoiou a qualificação do PI para o devido 
cumprimento das exigências legais.  
 
- A CPA pesquisou a satisfação da comunidade acadêmica 
em relação as notas obtidas pelo MEC nas últimas 
avaliações, o resultado é positivo/potencialidade com a 
evolução da instituição. 
- Em 2018, a CPA pesquisou em relação as sugestões de 
melhorias, se essas vem sendo alcançadas, bem como, se o 
questionário emitido aos técnicos está apropriado: as su-
gestões de melhorias são acolhidas pela gestão da FLT e 
pelo colegiado, dentro das possibilidades são alcançadas. 
Referente ao questionário para os técnicos, os mesmos su-
gerem que seja melhor apropriado para suas realidades de 
funções. 

- A CPA parabeniza a gestão da FLT e sugere 
que continuem acompanhando os processos 
regulatórios, de acordo com as exigências le-
gais. 
 
- Sugere-se para comissão do ENADE repensar 
o método de aplicação dos simulados, em 
relação a quantidade de aplicações. 
 
- A CPA continuará acompanhando as suges-
tões do público pesquisado, bem como, os en-
caminhamentos para gestão e o cumprimento 
das melhorias. Na elaboração do próximo ques-
tionário eletrônico 2019 a CPA considerará a 
sugestão de adequar as questões aos técnicos 
administrativos. 
 
- Sugere-se para gestão e CPA melhorar a divul-
gação em relação às propostas de melhorias e 
as melhorias realizadas. 
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- A CPA está em constante aprimoramento, bem como, 
cumprindo com as exigências legais. 

 

- Eixo 2: Desenvolvi-
mento Institucional 
Dimensão 1: Missão e 
Plano de Desenvolvi-
mento Institucional 
Dimensão 3: Responsa-
bilidade Social da Insti-
tuição 

- Plano de Desenvolvimento Institucional sendo considerado em todos os 
segmentos da FLT (ensino, pesquisa, extensão e gestão).  
 
- Elaborar um Programa de Apoio à Inserção no Mercado de Trabalho, reu-
nindo as iniciativas da FLT nesta área.  
 
- Promover e oportunizar atividades complementares dentro e fora da FLT. 
 
 
 
- 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 de-
senvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, in-
telectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades 
de aprendizagem.  
 
 
- Criar e promover a Semana da Pessoa com Deficiência.  
 
- Criar e promover a Semana dos Direitos Humanos, da Inclusão Étnico-
Racial e da Igualdade Social.  
 
- Criar e promover a Semana da Conscientização e da Ação Socioambiental. 
 
 

  
 
- Institucionalizar as ações de cuidado ambiental e promover a 
revitalização paisagística do campus da FLT.  

80% 
POTENCIALIDADE 

( " ≥ " 70 ) 

- O PDI vigente é de 2016-2020 e considera todos os seg-
mentos de ensino, pesquisa, extensão e gestão). 
 
- Em 2018 foi aprovado o Programa de Acompanhamento 
aos Egressos e a Inserção ao Mercado Trabalho. 
 
- O regulamento das atividades complementares é amplo e 
profícuo, oferecendo aos estudantes diversas oportunida-
des para a aplicação da teologia dentro e fora da FLT. 
 
- Em 2018 foi aprovado o Regulamento para estudantes com 
TEA - Transtorno do Espectro Autista. Entre outros 
Programas que contemplam o estudante com necessidades 
especiais (programa de acolhimento estudantil, programa 
de acompanhamento psico-pastoral). E contempla a 
resolução 4/2016 sobre a Inclusão da pessoa com deficiên-
cia. 
 
- Desde 2016 ocorre a semana da pessoa com deficiência. 
 
- Desde 2016 ocorre a semana dos Direitos Humanos, da 
Inclusão Étnico-Racial e da Igualdade Social.  
 
- Desde 2016 ocorre a semana da Conscientização e da Ação 
Socioambiental, a qual promoveu ano passado a 
conscientização do uso de canecas sustentáveis e a não 
utilização de copos plásticos na FLT. 
 
- É realizada a coleta seletiva semanalmente e nos aloja-
mentos é conscientizado a separação do lixo orgânico com 
compostagem. 
 
- A FLT continua com o Projeto Se Liga nas escolas da cidade, 
onde os estudantes aplicam diversas atividades sócio 
educativas. 

- Sugere-se para gestão da FLT, na elaboração 
do próximo PDI seja contemplada a estrutura 
dos 5 eixos (10 dimensões) para facilitar as 
análises da CPA em relação ao PDI. 
 
- Referente os novos programas e regulamen-
tos que interferem na rotina acadêmica dos es-
tudantes e professores e na rotina administrati-
va, sugere-se para gestão e coordenadores me-
lhorar a divulgação dos mesmos, bem como, 
melhorar as explicações de como funcionam na 
prática (exemplo: intercâmbios, bolsa trabalho, 
plano de cargos e salários, qualificação 
continuada, entre outros). 
 
- 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 aco-
lheu e ainda acolhe pessoas com deficiência 
que desejam estudar teologia; 
 
- Sugere-se ao colegiado e estudantes 
continuarem promovendo as semanas temáti-
cas (temas transversais em relação ao currículo 
do curso). 
 
- Sugere-se aos estudantes continuarem as 
ações socioambientais, bem como, implantar 
novas ações socioambientais, já que o lugar 
onde estudam favorece outras práticas (hortas, 
obter lucros com lixo reciclável, entre outros). 
 
- Sugere- se aos coordenadores e estudantes 
que estudam na FLT em São Bento do Sul, am-
pliar as visitações e ações sócio educativas no 
bairro e na cidade. 
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- Eixo 3: Políticas Aca-
dêmicas. 
Dimensão 2: A política 
para o ensino, a pes-
quisa, a pós-
graduação, a extensão 
e as respectivas 
normas de opera-
cionalização, incluídos 
os procedimentos para 
estímulo à produção 
acadêmica, as bolsas 
de pesquisa, de moni-
toria e demais modali-
dades 
Dimensão 4: Comuni-
cação com a Sociedade 
Dimensão 9: Política de 
Atendimento aos Dis-
centes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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 diretrizes. 
 
- Promover, sistematicamente, a formação docente, estimulando estudos e 
reflexões sobre o aperfeiçoamento dos processos de ensino-aprendizagem 
na FLT.  
 
- Adequação do currículo, considerando o perfil do egresso e as diretrizes 
curriculares para os cursos de teologia.  
 
 
- Elaborar o Programa de Iniciação Científica na graduação, considerando as 
práticas e atividades de iniciação científica já existentes.  
 
 
- Fortalecer o ambiente institucional de pesquisa e fomentar a qualidade da 
iniciação científica na graduação e da pesquisa científica na pós-graduação. 
 
 
- Consolidar e efetivar as linhas de pesquisa previstas no âmbito do curso 
de bacharelado para a iniciação científica. 
 
 
- Criar e desenvolver de forma inovadora a pesquisa científica no contexto 
de novo curso de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado profis-
sional, envolvendo a teologia e áreas afins 
 
- Realizar estudo de viabilidade de implantação de Programa de Bolsas de 
Iniciação Científica na graduação. 
 
- Promover melhorias na infraestrutura da pesquisa. 
 
- 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. 
 
 
- Incentivar acadêmicos com potencial docente a ingressarem em curso de 
pós-graduação stricto sensu, com apoio institucional da FLT. 
 
- Estender os benefícios do Programa de Bolsas de Estudos da FLT a partici-
pantes 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. 
 
- Institucionalizar ações que promovam, viabilizem e facilitem a publicação 
dos trabalhos acadêmicos produzidos por discentes da FLT. 
 

82,8% 
POTENCIALIDADE 

( " ≥ " 70 ) 

- Os projetos pedagógicos desenvolvidos na FLT encontram-
se em concordância com a missão e diretrizes curriculares 
nacionais e institucionais. 
 
- Todo ano ocorre o aperfeiçoamento didático-pedagógico 
com o colegiado de docentes. 
 
- A matriz curricular já está adequada as diretrizes curricu-
lares desde 2015. O NDE tem atuado para promover as 
atualizações necessárias, bem como, o estudo de uma nova 
matriz curricular. 
 
- Em 2018 foi aprovado o Regimento Interno do Comitê de 
Ética na Pesquisa, bem como, o Regulamento da Pesquisa 
FLT. 
 
-  O Comitê de Ética e pesquisa e o Conselho gestor e exe-
cutivo da pesquisa, tem se reunido para estudar e estruturar 
os novos trâmites da pesquisa na FLT. 
 
- O Comitê de Ética e pesquisa e o Conselho gestor e exe-
cutivo da pesquisa, tem abordado esse assunto para apri-
moramento. 
 
- Em 2019 será protocolado novamente o pedido para novo 
Projeto de Mestrado em Teologia da FLT junto a CAPES. 
 
- Assunto poderá ser tratado até 2020. 
 
 
- Assunto poderá ser tratado até 2020. 
 
- Todo ano a FLT abre novos cursos e turmas de pós-gradua-
ção lato sensu, em 2018 abriu o curso Relações Familiares e 
novas turmas já nas áreas existentes. 
 
- A FLT tem apoiado alguns estudantes e egressos para in-
tercâmbios e cursos de doutorado na Alemanha. 
 
- Em 2018 para todos os cursos de pós-graduação lato sensu 
a FLT ofereceu bolsas de estudos de 30% e 50%. 
 
 
 
- Em 2018, foi criada e está em funcionamento a galeria teo-
lógica, ainda está em estudo a forma de publicação dos 
trabalhos de conclusão dos estudantes de pós-graduação. 
 

- Sugere-se ao NDE e ao colegiado dos cursos 
continuarem o acompanhamento pedagógico e 
as devidas adequações ao PPC, bem como, 
observar as sugestões levantadas pelos 
estudantes e professores nos relatórios 
semestrais. 
 
- Sugere-se ao colegiado, continuar incentivan-
do os estudantes na iniciação científica, bem 
como, para publicações. 
 
- Sugere-se ao colegiado: melhorar os 
mecanismos de avaliação do perfil de egresso, 
quando somente é avaliado o que os estudan-
tes conhecem e não se consegue avaliar o que 
eles sabem fazer. 
 

- Sugere-se ao colegiado, melhorar a qualidade 
do material didático, principalmente para as 
extensões. 
 
- Sugere-se ao colegiado, conferir os resultados 
encaminhados pela CPA e observar se os 
objetivos da nova meta proposta em relação as 
competências avaliadas por disciplina, estão 
sendo alcançadas e viáveis. 
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- Tomar as providências necessárias para o cumprimento de todas as de-
mais exigências legais relativas ao ensino, à pesquisa e à extensão junto ao 
MEC 
 
- Criar o Programa de Extensão da FLT e, dentro deste, formular o Regula-
mento da Extensão.  
 
- Fortalecer e melhorar a qualidade dos cursos e atividades de extensão já 
existentes.  
 
 
- Criação e oferta de novos cursos de extensão, com a criação de um catálo-
go virtual como instrumento de divulgação.  
 
 
- Fortalecer a imagem da FLT perante a comunidade interna e externa atra-
vés da publicação regular da Revista OrientAção enquanto veículo de divul-
gação e comunicação social da FLT e suas propostas e programas educacio-
nais.  
 
- Criar e manter, no site da FLT, uma página voltada para os egressos da FLT 
com vistas a formação de um cadastro atualizado de todos os egressos da 
instituição.  
 
 
 
 
 
- Promover e incentivar atividades culturais e esportivas ao longo do ano 
letivo.  
 
- Promover a manutenção de mecanismos de nivelamento eficientes junto 
aos estudantes calouros e melhorar o atendimento e o acompanhamento 
pedagógico aos discentes.  
 
- Manter, avaliar e aprimorar o Programa de Acompanhamento Psico-
pastoral para os estudantes da instituição. Incentivar a manutenção e o 
aprimoramento das assim chamadas Reuniões de Células, enquanto 
oportunidade informal de convivência entre docentes e discentes.  
 
 
- Avaliar a pertinência da viabilização da participação de estudantes em 
programas de crédito educativo, como o FIES programas de bolsas de 
estudo governamentais, como o PROUNI.  
 
 
- Manter uma ouvidoria permanente, voltada para estudantes com dificul-

- Todos os cursos de pós-graduação lato sensu da FLT estão 
devidamente registrados no sistema e-MEC. 
 
 
- Em 2018 foi criado o Regulamento das Atividades de Ex-
tensões, bem como, o Comitê gestor das extensões.  
 
- A gestão tem se empenhado para melhorar a oferta das 
extensões, com a criação do comitê gestor pretende-se 
fortalecer e aprimorar as ofertas. 
 
- A FLT possui o catálogo das extensões e todo ano promove 
novos cursos de extensões. 
 
 
- A Revista Orientação continua sendo um meio de comu-
nicação com a sociedade. 
 
 
 
- O site da FLT continua sendo utilizado com diversas atua-
lizações de informações e meio de inscrição para os cursos 
de pós-graduação e extensão. Estuda-se uma revitalização. 
Referente ao cadastro dos egressos via site está desatuali-
zado no momento, mas o setor de telemarketing da FLT 
mantem o cadastro dos egressos atualizado. 
 
- Em 2018 os estudantes foram envolvidos no Musical da 
FLT, com diversas apresentações. 
 
- Em 2018 foi criado o programa de acolhimento, mesmo 
que na prática semper existiu e já existe desde 2015 o ni-
velamento dos estudantes da FLT. 
 
 
- A FLT mantém o programa de acompanhamento psico-
pastoral, com atendimento da capelania/pastores e psicó-
logo. As reuniões de células também continuam aconte-
cendo. E o atendimento acadêmico também continua sendo 
oferecido diariamente. 
 
- Mais de 90% dos estudantes recebem bolsas de estudos e 
crédito educativo, reembolsáveis e não reembolsáveis, es-
tudos já foram realizados e não se tem a intenção de entrar 
em programas como FIES e PROUNI. 
 
- As reuniões de ouvidoria continuam ocorrendo normal-
mente. 
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 dades financeiras, visando incentivar a permanência do mesmo nos estu-
dos.  

 
- A partir do triênio 2018 - 2020, a CPA adotou uma nova 
sistemática para mensurar o desempenho docente. As áreas 
a serem mensuradas continuam as mesmas dos anos 
anteriores: Competência Relacional Competência Cognitiva 
Competência Didática Competência Avaliativa. Objetivo é 
que pelo menos 50% dos estudantes da turma avaliem o 
professor nas 4 competências como excelente. Cada 
docente recebeu os seus resultados com o objetivo de 
alcançar a meta proposta da CPA. 

- Eixo 4: Políticas de 
Gestão 
Dimensão 5: Políticas 
de Pessoal 
Dimensão 6: Organiza-
ção e Gestão da Insti-
tuição 
Dimensão 10: Susten-
tabilidade Financeira 

- Estudo de viabilidade da contratação de docentes;  
 
 
 
 
- Incentivar e apoiar a qualificação e busca de formação continuada das co-
ordenações de cursos e do corpo técnico acadêmico e administrativo; 
 
 
 
- Incentivar a maior participação do pessoal técnico administrativo e acadê-
mico na gestão institucional;  
 
 
- Alocar de forma otimizada os recursos humanos da FLT.  
 
 
- Consolidar a infraestrutura institucional para as práticas de planejamento 
e gestão estratégica, visando a melhoria da qualidade da gestão;  
 
 
 
 
 
- Fortalecer a atuação dos órgãos colegiados na definição de ações estra-
tégicas nas áreas de planejamento, regulamentação e avaliação;  
 
 
- Estudar a viabilidade de melhorias no sistema de gestão acadêmica dos 
cursos da FLT;  
 
- Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao planejamento e desenvolvi-
mento institucional;  
 
 
 
 
- Institucionalizar o aperfeiçoamento da gestão de recursos materiais;  

68% 
FRAGILIDADE 

(" ≤ " 70) 

- Os estudos para novas contratações são realizados pelo 
Conselho Curados e Superior da FLT, em 2018 o prof. Ms. 
Marcelo Jung passou de contratação horista para contrata-
ção integral. 
 
- Em 2018 foi criado o Programa de Qualificação Continuada 
da FLT e o Programa de Capacitação Continuada do Corpo 
Técnico da FLT, mesmo que na prática essas ações sempre 
ocorreram. 
 
- Em 2018 ocorreu o café com diretor, uma iniciativa inova-
dora da gestão de promover reuniões com o corpo técnico. 
 
- Em 2018 a FLT passou por algumas dificuldades financei-
ras, a direção geral fez um pedido de atenção quanto as 
despesas. 
 
- Em 2018 a FLT melhorou a infraestrutura em vários as-
pectos:  pinturas; revitalização salas de aula e administra-
ção; rampas e calçadas; piso táctil; novas salas de atendi-
mento para professores; novo almoxarifado/acervo. Bem 
como, tem outros planos e projetos previstos para revitali-
zação de Biblioteca e novo Prédio central da FLT. 
 
- Em 2018 com a criação de novos programas e regulamen-
to, vários novos órgãos foram criados e suas atividades ini-
ciadas. 
 
- Para a gestão acadêmica a FLT continua com o software 
Unimestre e GedAcervo. 
 
- A gestão da FLT utiliza o PLANUAL para o acompanha-
mento e avaliação do PDI, os relatórios da CPA e de avalia-
ções externas, entre outros subsídios que norteiam a rotina 
da gestão (programas, regulamentos, regimentos, relato 
institucional). 
 
- Assunto poderá ser tratado até 2020. 

- Sugere-se à gestão instituir uma política de 
desconto para aqueles que pagam em dia a 
mensalidade; 
 
- Sugere-se à gestão viabilizar a formação con-
tinuada dos docentes na área didático-pedagó-
gica (exemplo: pesquisa de campo); 
 
- Sugere-se à gestão uma capacitação aos 
técnicos administrativos quanto a formulação 
de e-mails no tocante ao uso correto da língua 
portuguesa; 
 
- Sugere-se para a gestão melhorar a 
informação e comunicação sobre quem é a 
pessoa responsável pelo RH na FLT, sobre 
banco de horas, plano de cargos e salários, 
convênios, descontos e reuniões coletivas para 
conhecer melhor os direitos e deveres de cada 
funcionário para com a instituição. 
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- Buscar assessorias que visem o aperfeiçoamento da gestão.  
 
 
 
 
- Alocar de forma otimizada os recursos humanos da FLT;  
 
 
 
 
- Criar e manter fundos contábeis de captação de recursos, visando utilizá-
los como instrumento de divulgação e de captação de recursos junto ao se-
tor privado e público;  
 
 
- Manter uma ouvidoria permanente, voltada para estudantes com dificul-
dades financeiras, visando incentivar a permanência do mesmo nos estu-
dos;  
 
 
- 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;  
 
- Estimular a continuidade da concessão de crédito educativo aos estudan-
tes da FLT por parte da Associação dos Amigos do Ceteol e manter a repre-
sentação da FLT junto à entidade;  
 
- Avaliar e efetuar adequações no Plano de Carreiras, Cargos e Salários da 
FLT. 

 
- A gestão tem como apoio os conselheiros dos seguintes 
órgãos: CEPE, Superior e Curador, bem como, está em 
constante aprimoramento, bem como, assessorados pela 
AMPESC. 
 
- A maioria das ações previstas no PDI vem sendo cumpridas 
em relação aos Recursos Humanos. Aguarda- se ainda a 
regulamentação quanto a Política de Recursos humanos e 
implantação. 
 
- Em 2018 a FLT protocolou o Projeto Arte Pro-vida pela Lei 
Rouanet, o mesmo já foi aprovado e aguarda publicação no 
Diário Oficial da União para poder prosseguir com os 
próximos trâmites. 
 
- As reuniões de ouvidoria ocorreram normalmente, os as-
suntos foram registrados em atas e ações são cumpridas de 
acordo com a situação financeira da FLT, bem como, en-
caminhadas aos devidos responsáveis. 
 
- As ações foram realizadas parcialmente, precisa fortalecer 
o marketing para viabilizar esses programas. 
 
 
- A ações em relação aos créditos educativos estão implan-
tados e em funcionamento, seja através da IECLB ou da As-
sociação do Amigos do CETEOL. 
 
- As avaliações da CPA mostram que são necessárias as 
adequações, bem como, melhorar o conhecimento e escla-
recimentos quanto aos Planos. 

- Eixo 5: Infraestrutura 
Física 
Dimensão 7: Infraestru-
tura Física 

- Promover melhorias na infraestrutura da pesquisa, atualizando permanen-
temente a base de dados da biblioteca, ampliando o acervo bibliográfico em 
pelo menos 500 exemplares ao ano, via compras ou via obtenção de doa-
ções, trabalhando na conservação do acervo bibliográfico.  
 
- Monitorar e promover a manutenção preventiva e/ou melhorias dos bens 
móveis e imóveis, laboratórios, almoxarifados, sistemas de informação da 
FLT ou a ela disponibilizados além de revitalizar, otimizar e redimensionar a 
infraestrutura física já existente às novas necessidades acadêmicas e admi-
nistrativas.  
 
- 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 e construção de um refeitório e área de convivência para 
grandes, médios e pequenos eventos, bem como para oferta de refeições a 

80,1% 
POTENCIALIDADE 

( " ≥ " 70 ) 

- A gestão não mede esforços para sempre ampliar o acervo 
da biblioteca e possui projetos de ampliação para biblioteca, 
a dificuldade maior está na captação de recursos. 
 
- Existe um empenho da gestão para atender as necessida-
des de manutenção e melhorias dos bens de móveis e imó-
veis. 
 
 
 
- O projeto já existe e o diretor administrativo financeiro já 
está em diálogos e na captação de recursos para essas fi-
nalidades. 
 
 
 

- Sugere-se para gestão construir um espaço 
coberto para convivência, afim de não 
acumular muita gente na biblioteca nos 
intervalos, principalmente nos dias de chuva e 
de muito frio. 
 
- Sugere-se para gestão a construção de uma 
cantina; 
 
- Sugere-se para gestão (quando a situação fi-
nanceira for viável), trocar os computadores 
administrativos por notebooks (assim pode-se 
levar para reuniões ou mesmo continuar um 
trabalho em outro lugar (exemplo: viagens), 
impressoras melhores com mais opções de im-
pressão, colorido e scanner, também trocar as 
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estudantes da FLT. 
 
- Qualificar a segurança das edificações e do campus da FLT.  
 
 
- Adequar a infraestrutura e garantir a acessibilidade para fins de inclusão 
social, levando em consideração diferenças físicas dos membros da comuni-
dade acadêmica. 
 
- Viabilizar o constante aperfeiçoamento do uso da tecnologia no âmbito 
institucional, promovendo melhorias de internet, no sistema de rede de in-
formática utilizado na FLT, ampliando utilização de sistemas e de softwares 
livres e/ou de código aberto, além de manter os serviços terceirizados de 
manutenção de equipamentos utilizados na FLT  

 
- A segurança do campus ainda é uma fragilidade que pre-
cisa ser verificado com urgência.  
 
- Em 2018 várias reformas foram feitas para melhorar a 
acessibilidade, bem como, a FLT possui o Plano e Laudo de 
Acessibilidade. 
 
 
- De acordo com as possibilidade financeiras, os recursos 
tecnológicos são alcançados. 
 
 
 
- Em 2018 a FLT solicitou junto aos bombeiros e ao enge-
nheiro civil o Plano de Fuga/Emergência, o mesmo deve fi-
car pronto no início de 2019. 

cadeiras. 
 
- Sugere-se para gestão demarcar estaciona-
mento para cadeirante na frente do pavilhão; 
 
- Sugere- se para gestão estudar a possibilidade 
de ampliação da biblioteca. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A CPA buscou desenvolver suas atividades com excelência, orientando-se principalmente pela nota técnica n°65/2014, oferecendo subsídios e 

dados para os gestores da FLT e oportunizando a qualificação dos serviços educacionais oferecidos pela IES. 

A CPA tem como meta neste início de avaliação trienal (2018-2020) conseguir encaminhar os resultados de uma forma que acompanhe o ciclo 

avaliativo para estabelecer em março de 2021 um relatório final/fechamento com êxito. 

 

4.1 FORMAS DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A divulgação dos resultados da avaliação institucional, ocorre das seguintes formas: 

a) A CPA mantém no site da Faculdade Luterana de Teologia, uma página com as principais informações dessa comissão; 
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b) Os relatórios semestrais são expostos no mural da FLT, também encaminhado via e-mail para conhecimento de toda comunidade 

acadêmica; 

c) Os DISCENTES são informados sobre o processo da avaliação institucional, através da visita de alguns membros da CPA em sala de aula, 

comunicados nos devocionais, via e-mail e no mural de informações da FLT; 

d) Os docentes e a coordenação de curso recebem via e-mail os resultados da avaliação, em formato de gráfico e descritivo. Também em 

reuniões do colegiado, são debatidos alguns pontos relevantes da avaliação. 

e) A direção da FLT, recebe as informações gerais e específicas da avaliação via e-mail e quando necessário, ocorre um breve diálogo para 

esclarecimentos. 

Desta forma a CPA quer contribuir cada vez mais com conhecimento e informação dos processos que avaliam a IES. 

 

4.2 DIFICULDADES E FACILIDADES ENCONTRADAS NO PERCURSO DA AVALIAÇÃO 

 

O processo de Avaliação Institucional já faz parte, desde a sua criação, das rotinas da Faculdade Luterana de Teologia, no intuito de melhorar 

e aprimorar sua gestão e práticas pedagógicas. Com a implantação da aplicação dos instrumentos via web, foi possível desenvolver com mais 

precisão os resultados. 

A partir das novas legislações publicadas em 2018/2019 para a Educação Superior no Brasil, a CPA da FLT está se adaptando e incorporando 

as informações da legislação pertinente.  
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4.3 SUGESTÕES PARA APRIMORAR O PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

Como Comissão de Avaliação Institucional da FLT, queremos auxiliar a gestão para o melhor desenvolvimento da instituição, buscando 

corresponder às expectativas internas e externas que supervisionam o andamento deste processo, com o intuito de salutar a Educação Superior. 

 

São Bento do Sul, 14/03/2019. 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA/FLT 


