Anápolis, ____ de ___________ de 2016.

Prezado Pr. _________________________________________________ ,

Agradecemos a Deus por sua participação na formação do nosso aluno(a)
___________________________________________________ durante o período em que
prestará estágio em sua Igreja.
Estamos certos de que, além das atividades exercitadas, o que ele puder observar
em sua vida e em seu estilo de ministério servirão como um bom parâmetro para o que
Deus espera dele(a), mesmo no pouco tempo em que passarem juntos.
Para o acompanhamento dessa etapa da formação do aluno, pedimos que
acompanhe de forma periódica o aluno, tutoreando, ensinando e aconselhando, para que
ele aprenda e desenvolva um bom ministério.
Além disso pedimos que nos envie essa avaliação ao término do estágio. Esta é
uma forma prática para coletar suas impressões e sugestões que irão colaborar com o
processo de aprendizagem, treinamento e aperfeiçoamento do(a) aluno(a), a fim de que se
torne um(a) obreiro(a) aprovado e padrão dos fiéis.
Esclarecemos que suas informações serão sigilosas, ou seja, não serão
compartilhadas com o aluno. Portanto, solicitamos que esta Avaliação seja enviada a nós
em envelope lacrado. Entretanto, o estagiário receberá oportunamente as necessárias
orientações e correções das questões detectadas.
Se o espaço para as respostas não for suficiente, ou desejar acrescentar algo que
não foi questionado, por favor, utilize folhas avulsas.
Aproveitamos para pedir ao irmão que receba, e transmita aos líderes e demais
membros de sua Igreja, a gratidão do SETECEB pela acolhida do nosso aluno e por essa
valiosa colaboração em mais esta etapa do seu aprendizado.
Em Cristo,
Pr. Israel Ramos
SETECEB - Coordenador de Estágios
(62) 3318-1088 (61)9171-7071/ (62)8194-0745
estagios@seteceb.com.br

Coordenação de Estágios

AVALIAÇÃO PASTORAL
ALUNO: ____________________________________________________________________
Estágio
(a) Semestral

(b) De 21 Dias

(c) De 49 dias

Local do Estágio: ______________________________________________________
Período do Estágio: ___ / ___ / _____ à ___ / ___ / _____
Pastor ou responsável pelo Estágio: ___________________________________________
Fone: (____)__________________E-mail : _________________________________________

Avaliação Pastoral
- Sobre Estagiário do SETECEB –

I. Com base nas suas observações, assinale o grau alcançado pelo aluno nas
seguintes áreas:
1
A
B
C
D

Apresentação Pessoal

Atributos Pessoais

A
B
C
D

Capacidade de comunicação
Raciocínio claro
Persistência, aplicação
Proatividade

A
B
C
D
E
F
G
H
I

4
A
B
C
D
E
F
G
H

Bom

Excelente Muito bom

Bom

Excelente Muito bom

Bom

Excelente Muito bom

Bom

Suficiente

Fraco

Ruim

Muito ruim

Fraco

Ruim

Muito ruim

Fraco

Ruim

Muito ruim

Fraco

Ruim

Muito ruim

Higiene pessoal
Decência no vestir
Adequação no vestir
Linguagem apropriada

2

3

GRAUS
Excelente Muito bom

Relacionamento Interpessoal

GRAUS
Suficiente

GRAUS
Suficiente

Toma iniciativa para interrelacionamentos
Acessível (fácil abordagem)
Atencioso (sabe ouvir)
Sensível às necessidades das
pessoas
Pacificador
Motivador
Participação marcante, contagiante
Aceita sugestões
Ensinável / exortável

Comportamento
Transmite seriedade
Boa disposição para o trabalho
Toma iniciativa para servir
Sábio no falar
Aceita sugestões
Ensinável / exortável
Discreto
Bom mordomo (tempo e finanças)

GRAUS
Suficiente

5
A
B
C
D
E
F
G
H

Conduta Pessoal

Cordialidade/educação
Respeito aos hábitos da casa
Prestatividade
Organização dos seus itens pessoais
Limpeza do ambiente utilizado

7

Desempenho Ministerial

E
F

8
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Suficiente

Fraco

Ruim

Muito ruim

GRAUS

Postura com anfitriões
(Quando hospedado com família da igreja)

A
B
C
D
E

D

Bom

Assiduidade ao estágio
Assiduidade aos compromissos do
estágio
Pontualidade nos compromissos
Testemunho cristão
Comunhão com os irmãos
Submissão ao pastor
Conduta ética com os membros da
igreja/organização
Trabalho em equipe

6

A
B
C

GRAUS
Excelente Muito bom

Excelente

Muito boa

Boa

Razoável

Ruim

Muito Ruim

GRAUS
Excelente Muito bom

Bom

Excelente Muito bom

Bom

Suficiente

Fraco

Ruim

Muito ruim

Fraco

Ruim

Muito ruim

Demonstra convicção doutrinária
Planejamento para as atividades
Conhecimento e manejo da Bíblia
Iniciativa para execução das
atividades
Organização para a realização das
atividades
Finalização de atividades

Desempenho por área ministerial

GRAUS
Suficiente

Aconselhamentos
Direção de cultos
Direção de louvor
Ensino
Evangelização
Organização de eventos
Pregação
Visitação
Administração Eclesiástica
Outra:

Obs. Se houverem mais atribuições, acrescente em folha avulsa e anexe.

II. Qual foi a sua impressão sobre o nível de aproveitamento que o aluno fez dos momentos de
orientação, aconselhamento e oração que recebeu por seu pastoreio a ele:
(a)
(b)
(c)
(d)

Ele teve um alto nível de aproveitamento.
Ele teve um nível de aproveitamento regular.
Ele não aproveitou estes momentos.
Estes momentos não foram proporcionados a ele.

III. O irmão sentiu necessidade de conduzir o aluno ao bom procedimento em alguma área?
(a) Não.
(b) Sim. Em qual área? ___________________________________________________________
Neste caso, como o estagiário reagiu a sua correção? ___________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

IV. Além do estágio, assinale as outras formas como a igreja colaborou mensalmente com o
estagiário:
Classificação

Aspecto

1
2
3
4

Sim

Não

Eventual

Passagens de ida e volta
Hospedagem
Alimentação
Oferta para pequenas despesas pessoais

V. Se é seu desejo receber novamente um estagiário em sua igreja, assinale em qual(is)
período(s):
a) Próximo semestre
b) Próximo período de 21 dias (julho)
c) Próximo período de 49 dias (final/início do ano)

VI. Este espaço está reservado para suas sugestões ao Seminário para que o próximo estágio
seja mais proveitoso, se for o caso:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Anápolis, _____ de _____________________ de ________

Assinatura:__________________________________________________
Nome completo: ________________________________________________________

