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Comissão Própria de Avaliação - C.P.A
Avaliação discente 2013-1 (Roteiro para relatório aos alunos)
A CPA – Comissão Própria de Avaliação apresenta o resultado da avaliação discente,
realizada entre os dias 08 a 21 de maio de 2013, conforme calendário da FACASC.
Concluído o processo, a CPA encaminhou o resultado detalhado de toda a avaliação
efetuada à Direção Acadêmica que, juntamente com a coordenação do curso dará o
devido encaminhamento do material recolhido à direção geral da faculdade e a cada
membro do corpo docente de cada uma das suas disciplinas avaliadas.
Segue abaixo um demonstrativo do número de alunos que responderam ao questionário,
alunos do 1º e 2º de Teologia da FACASC.
Turma
1º Ano
2º Ano
Totais: 2

Total
28
21
49

Responderam
22
18
40

Num índice de 0 a 5, as 16 disciplinas avaliadas junto ao corpo discente, nas 12
questões respondidas, alcançaram um mínimo de 3,38 e um máximo de 4,68. Desses
destacamos os três maiores índices:

PROFESSOR

DISCIPLINA

MÉDIA FINAL

Pedro Paulo das Neves

Teologia da Revelação

4,68

Pedro Paulo das Neves

Teologia Pastoral

4,66

Vilmar A. Vicente

Int. á Teologia da libertação

4,63

Vitor Galdino Feller

Antropologia Teológica

4,60

Valter Maurício Goedert

Batismo e Crisma

4,60

A esses docentes nossas expressivas congratulações!
Durante a verificação desse processo avaliativo constatou-se que duas disciplinas não
foram avaliadas, a saber: Língua Antiga I Grego e Evangelhos Sinóticos. O sistema
está sendo conferido para rastreamento dessas disciplinas, esperando-se em breve uma
resposta para esta falha, pela qual nos escusamos.
Os membros da CPA constataram, ainda, que o período avaliativo deverá ser adiado de
algumas semanas para abranger ao máximo o semestre em curso. Para tanto, uma nova
data será proposta no calendário acadêmico de 2014 e, junto à direção, será solicitada
uma nova data para a Avaliação Institucional no 2º. semestre deste ano.
Tanto a Coordenação do Curso como o Diretor Geral têm utilizados os resultados da
CPA como meio de gestão, partindo do princípio que a qualidade se consegue quando
se busca a melhoria do serviço oferecido ouvindo os principais atores envolvidos no
processo, de forma contínua
Em nome da FACASC a CPA agradece a colaboração de todos os que cumpriram o seu
compromisso acadêmico, acolhendo o convite para responder à avaliação discente.
Esperamos contar com o apoio e participação de todos no processo avaliativo
institucional, previsto para o segundo semestre.
“Avaliar para Planejar a Melhoria da Qualidade”.

Florianópolis, 21 de junho de 2013.
___________________________________
Prof. Edinei da Rosa Cândido – Presidente
___________________________________
Adriana Tomaz – Secretária

