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AVALIAÇÃO DO CURSO – 01
Nome do Aluno:
 As questões abaixo servirão como ferramenta para análise do curso teológico. Os
resultados possibilitarão eventuais melhorias no conteúdo do curso bem como na
forma de aplicação das disciplinas estudadas. (CADA RESPOSTA DEVERÁ
CONTER O MÍNIMO DE CINCO LINHAS).

1. Qual era a idéia inicial que você tinha do curso? Essa idéia ainda se mantém ou mudou? Por quê?
2. Quais temas ou assuntos tiveram maior importância para você? Por quê?
3. Qual assunto, ainda não abordado em classe, que gostaria que fizesse parte do curso?
4. Houve algum tópico estudado, cujo conteúdo, se mostrou totalmente contrário ao conceito que você
já tinha do mesmo? Explique.
5. Quais são os pontos fortes das aulas e do ensino em geral, que tem ajudado e facilitado o seu
aprendizado? Explique.
6. Quais são os pontos fracos das aulas e do ensino em geral, que tem prejudicado e dificultado o seu
aprendizado? Explique como esses problemas poderiam ser resolvidos.
7. No seu entendimento, o que poderia ser acrescentado em sala de aula, para que houvesse um maior
aprendizado por parte dos alunos?
8. Cite uma situação que você vivenciou (na vida pessoal, familiar, ministerial etc.) e que o conteúdo
do curso serviu como ferramenta para administrar a situação?
9. Você recomendaria o curso teológico para alguém? Por quê?
10. Qual tem sido a principal diferença entre o curso teológico que você freqüenta e outros que você
tenha participado ou de alguma forma tomado conhecimento? Explique.
11. Se tivesse total poder de decisão, qual seria a principal mudança que você faria no curso? Por quê?
12. Se tivesse total poder de decisão, em qual área do curso você não mexeria em hipótese alguma?
Por quê?
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