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A Faculdades EST torna pública a abertura das inscrições ao processo seletivo dos cursos de 
MESTRADO e DOUTORADO ACADÊMICOS do Programa de Pós-Graduação em Teologia da EST de São 
Leopoldo/RS - reconhecido pelo MEC, Portaria n° 656/2017, publicada no DOU em 23/05/2017, nota 5 em 
uma escala de 1-7 pela avaliação da CAPES . 

 
1. DATAS IMPORTANTES 

 
● 15/09/2020 - Início do período de inscrições para o Processo Seletivo 2021/1. 
● 15/10/2020 - Término do período de inscrições para o Processo Seletivo 2021/1. 
● 19/10/2020 - Último prazo para entrega da documentação (exclusivamente ao e-mail 

ppg@est.edu.br) e para pagamento da taxa de inscrição. 
● 03 e 04/11/2020 – Provas Gerais e de Área + entrevistas - online. 
● 10/11/2020 - Provas de Proficiência em línguas estrangeiras e bíblicas - presenciais.* 
● 20/11/2020 (17h) - Divulgação dos Resultados no site da Faculdades EST. 
● 01 a 07/12/2020 - Período para realização da matrícula online. 
● março/2021 – Início das aulas 

 
* Mediante agendamento do local de prova no ato da inscrição. 
Os cronogramas de provas, entrevistas e os endereços de provas externas serão divulgados até o dia 
30/10/2020, ao e-mail cadastrado na ficha de inscrição. 
 
 

2. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 
2.2 DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

Denominação: FACULDADES EST 
Endereço: Rua Amadeo Rossi, 467 - Morro do Espelho - CEP: 93030-220 - SÃO LEOPOLDO/RS  
Fone: 0xx51 2111 1400  E-mail: est@est.edu.br   

 
2.3 ATENDIMENTO 

Setor 2ª a 6ª feira 
Central de Relacionamento relacionamento@est.edu.br 
Coordenação – Flávio Schmitt coordppg@est.edu.br 
Secretária do PPG – Carla Gafski ppg@est.edu.br 

 
 
 
 

3. INSCRIÇÕES 

mailto:est@est.edu.br
mailto:relacionamento@est.edu.br
mailto:coordppg@est.edu.br
mailto:ppg@est.edu.br
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3.1 INSCRIÇÃO 

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente através do site. Acesse o link de inscrição: 
http://inscricoes.est.edu.br/cursos-ppg-academico 

 
3.2 TAXA DE INSCRIÇÃO 

A taxa de inscrição, no valor de R$ 269,00, deverá ser gerada no ato da inscrição, pela Internet, e 
deverá ser paga através de cartão de crédito ou boleto bancário. 

Na falta de entrega de documentos, em caso de reprovação da análise documental ou não realização 
do exame de seleção, a Instituição não fará ressarcimento do valor pago pela inscrição.  

 
3.3 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

Os candidatos e as candidatas deverão encaminhar a documentação descrita abaixo, em PDF, ao e-mail 
ppg@est.edu.br com assunto da mensagem “Documentação para Seleção PPG 2021.1”. 
 

Candidatos e candidatas de nacionalidade brasileira:   
I. Anteprojeto de pesquisa em PDF (modelo no final deste edital) 

II. 1 cópia simples do currículo lattes atualizado (http://lattes.cnpq.br/); 
III. 1 cópia autenticada (anverso e verso) do diploma de graduação (reconhecido pelo MEC) ou 

documento equivalente*, acompanhado do respectivo histórico escolar. Sendo candidato ou 
candidata ao Doutorado, acrescentar 1 fotocópia autenticada (anverso e verso) do diploma e 
histórico de Mestrado (reconhecido pelo MEC); 

IV. 1 foto 3 x 4; 
V. 1 cópia simples da carteira de identidade (RG) e CPF acompanhadas de 1 fotocópia simples de 

Certidão de Nascimento ou de Casamento; 
VI. 1 cópia simples do Título de Eleitor; 

VII. 1 cópia simples do Comprovante de Quitação Eleitoral; 
VIII. 1 cópia simples do Certificado de Reservista (homens) 

IX. 1 cópia simples de comprovante de residência atualizado; 
X. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

 
Candidatos e candidatas de nacionalidade estrangeira:  

I. Anteprojeto de pesquisa em PDF (modelo no final deste edital) 
II. 1 cópia simples do currículo lattes atualizado ( http://lattes.cnpq.br/); 

III. Cópia (frente e verso) de diploma e histórico escolar de curso de Graduação reconhecido no país de 
origem com autenticação de Embaixada do Brasil no país de origem, traduzido por tradutor 
juramentado. Sendo candidato ou candidata ao Doutorado, acrescentar 1 fotocópia autenticada 
(anverso e verso) do diploma e histórico de Mestrado (reconhecido pelo MEC); 

IV. 1 foto 3 x 4; 
V. 1 cópia simples da  documento de identificação do país de origem e CPF**; 

VI. 1 cópia simples de comprovante de residência atualizado; 
VII. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

http://inscricoes.est.edu.br/cursos-ppg-academico
mailto:ppg@est.edu.br
http://lattes.cnpq.br/
http://lattes.cnpq.br/
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VIII. Cópia de passaporte com comprovação (visto) de regularidade no Brasil ou Cédula de Identidade de 
Estrangeiro (RNE).  
 

Candidatos e candidatas de nacionalidade estrangeira – países integrantes do MERCOSUL: 
I. Anteprojeto de pesquisa em PDF (modelo no final deste edital) 

II. 1 cópia simples do currículo lattes atualizado ( http://lattes.cnpq.br/); 
III. Cópia (frente e verso) de diploma e histórico escolar de curso de Graduação reconhecido no país de 

origem com autenticação de Embaixada do Brasil no país de origem. Sendo candidato ou candidata ao 
Doutorado, acrescentar 1 fotocópia autenticada (anverso e verso) do diploma e histórico de Mestrado 
(reconhecido pelo MEC); 

IV. 1 foto 3 x 4; 
V. 1 cópia simples da  documento de identificação do país de origem e CPF**; 

VI. 1 cópia simples de comprovante de residência atualizado; 
VII. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

VIII. Cópia de passaporte ou Cédula de Identidade de Estrangeiro (RNE).  
 
 

* Considera-se, em caráter temporário até o semestre seguinte, o Certificado de Conclusão como 
documento equivalente caso o candidato ou a candidata ainda não disponha de seu Diploma.  
**Candidatos de nacionalidade estrangeira deverão encaminhar CPF junto à Receita Federal (maiores 
informações em http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atcta/CpfEstrangeiro/default.htm).  
 § 1º – Condição para admissão ao curso de Doutorado é a apresentação de diploma de graduação e 
Mestrado, devidamente reconhecidos pelo MEC. 
§ 2º – A critério do Conselho de Pós-Graduação poderão ser exigidos documentos adicionais; 
§ 3º – Documentos expedidos por instituições estrangeiras deverão ser legalizados pela repartição consular 
brasileira competente e, a critério da Comissão do Exame de Seleção, traduzidos para a língua portuguesa 
por tradução juramentada. 
§ 4º - A falta da documentação solicitada implica na eliminação do candidato ou da candidata.  

 
 

4. PROVAS 
 

4.1 PROVAS 
As provas ocorrerão em duas etapas, conforme horário previsto no cronograma de provas: 
Etapa 1: será realizada de forma online, contendo Provas da Área de Concentração, Provas Gerais de 
Conhecimentos Teológicos e Entrevistas por videoconferência. 
Etapa 2: será realizada presencialmente (na EST ou em uma das localidades selecionadas no momento da 
inscrição) contendo provas de proficiência em línguas estrangeiras (para todos e todas) e provas de línguas 
bíblicas (exclusivas para área de concentração Tradições e escrituras Sagradas). Essa etapa permite 
apresentação de atestado de proficiência de outras Instituições de Ensino (enviar para análise junto com a 
documentação exigida no item 3.3).  

 

http://lattes.cnpq.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atcta/CpfEstrangeiro/default.htm
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4.2 BIBLIOGRAFIA 
As questões das provas serão formuladas a partir das referências bibliográficas listadas abaixo. 

1 – Prova de Conhecimentos Gerais 
A prova é composta de 5 (cinco) questões baseadas em bibliografia de cerca de 150 páginas. 
 
 
DEIFELT, Wanda. Teologia Luterana como desafio ao fundamentalismo religioso e à teologia da 

prosperidade. Estudos Teológicos, São Leopoldo, ano 57, n. 2, p. 333-349, 2017. (17 p.) (Clique para 

acessar) 

 

MAÇANEIRO, Marcial; ZEFERINO, Jefferson; LOURENÇO, Vítor Hugo. O testemunho da graça no 

contexto da comemoração da Reforma; perspectivas práticas do diálogo católico-luterano. Estudos 

Teológicos, São Leopoldo, ano 58, n. 2, p. 407-422, 2018. (16 p.) (Clique para acessar) 

 

LIMA, Adriano Sousa. A teologia trinitária como contribuição para o diálogo inter-religioso do 

pentecostalismo brasileiro. Estudos Teológicos, São Leopoldo, ano 58, n. 2, p. 436-451, 2018. (16 p.) (Clique 

para acessar) 

 

ADRIANO FILHO, José. Estética da recepção e métodos histórico-críticos: o texto da perspectiva do Leitor. 

Estudos Teológicos, São Leopoldo, v.59, n.2, p. 311-324, 2019. (13p). (Clique para acessar) 

 

ZABATIERO, Júlio Paulo Tavares. Novos rumos na pesquisa bíblica. Estudos Teológicos, São Leopoldo, v. 

46, n. 1, p. 22-33, 2006. (11p). (Clique para acessar) 

 

ADAM, Júlio Cézar. Religião vivida e teologia prática: possibilidades de relacionamento no contexto 

brasileiro. Perspectiva Teológica, v. 51, Belo Horizonte, n. 2, p. 311-328, 2019. (17 p.) (Clique para acessar) 

 

PUNTEL, Joana T.; SBARDELOTTO, Moisés. Da Reforma história à “Reforma digital”: desafios 

teológicos contemporâneos. Estudos Teológicos, São Leopoldo, v. 57, n. 2, p. 350-364, 2017. (14 p.) (Clique 

para acessar) 

 

BRANDENBURG, Laude Erandi.  A pesquisa e a epistemologia em Ensino Religioso evidnciadas em 

eventos e no grupo de pesquisa da Faculdades EST. Estudos Teológicos, São Leopoldo, v. 58, n. 1, p. 28-41, 

jan./jun. 2018.    (13p.) (Clique para acessar) 

 

BRAKEMEIER, G. Ciência ou religião: quem vai conduzir a história. Sinodal: São Leopoldo, 2006. p. 

9-25. (16 p.) (Clique para acessar) 

http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/bibliografias/ppg2020/conhecimentos_gerais/Deifelt_Wanda_Teologia_luterana_como_desafio.pdf
http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/bibliografias/ppg2020/conhecimentos_gerais/Deifelt_Wanda_Teologia_luterana_como_desafio.pdf
http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/bibliografias/ppg2020/conhecimentos_gerais/Macaneiro_Marcial_Testemunho_da_graca.pdf
http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/bibliografias/ppg2020/conhecimentos_gerais/Lima_Adriano_Teologia_trinitaria.pdf
http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/bibliografias/ppg2020/conhecimentos_gerais/Lima_Adriano_Teologia_trinitaria.pdf
http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/bibliografias/ppg2020/conhecimentos_gerais/Adriano_Filho_Jose_Estetica_da_recepcao.pdf
http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/bibliografias/ppg2020/conhecimentos_gerais/Zabatiero_Julio_Novos_rumos_pesquisa_biblica.pdf
http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/bibliografias/ppg2020/conhecimentos_gerais/Adam_Julio_Religiao_vivida.pdf
http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/bibliografias/ppg2020/conhecimentos_gerais/Puntel_Joana_Da_Reforma_historica.pdf
http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/bibliografias/ppg2020/conhecimentos_gerais/Puntel_Joana_Da_Reforma_historica.pdf
http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/bibliografias/ppg2020/conhecimentos_gerais/Brandenburg_Laude_Pesquisa_e_a_epistemologia.pdf
http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/bibliografias/ppg2020/conhecimentos_gerais/Brakemeier_Gottfried_Ciencia_ou_religiao_9_25.pdf
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2 – Prova de Área de Concentração/Dissertativa  
Trata-se de uma prova dissertativa baseada em cerca de 50 páginas de bibliografia específica da respectiva 
área de concentração. 
 
Tradições e Escrituras Sagradas 
SCHMID, Konrad. Os primórdios da religião politizada: a teologização de conceitos políticos imperiais no 
Israel Antigo. Estudos Teológicos, São Leopoldo, v.58, n.2, p. 483-496, jul. 2018. (13p). (Clique para 
acessar) 
 
 STEGEMANN, Wolfgang. Jesus e seu Tempo. São Leopoldo, RS: Sinodal, Faculdades EST, 2012. p.416-
452.  (36p). (Clique para acessar) 
 
II. 11 A Proclamação por Jesus da Soberania de Deus Próxima 
 
Parte 2: O Reino de Deus como Projeto Heterotópico de Sociedade 

 
 
História das Teologias e Religiões 
SINNER, Rudolf von. Teologia Pública num Estado Laico; ensaios e análises. São Leopoldo: Sinodal, 2018. 
p. 95-140 (45p.) (Clique para acessar) 
 
Teologia Prática  
ADAM, Júlio Cézar. Pregação e promessa: a prédica escatológica, da libertação, da prosperidade e da cultura 
pop. Perspectiva Teológica, Belo Horizonte, v. 49, p. 399-419, 2017. (20 p.) (Clique para acessar) 
CARVALHAES, Cláudio. Teologia litúrgica da libertação. Estudos Teológicos, São Leopoldo, v. 58, n. 2, p. 
338-355, 2018. (17 p.) (Clique para acessar) 
 
BRANDENBURG, Laude Erandi; CAMPOS, Fernando Batista de; SOUZA, Pablo Rangel Cardoso da 
Costa. A contribuição das dez competências gerais da BNCC na área do ensino religioso: princípios 
normativos de coesão e esperança. Revista de Cultura Teológica. Ano XXVII. No. 94, Jul\Dez 2019. (Clique 
para acessar) 
 
Teologia Fundamental Sistemática 
ALBUQUERQUE, Francisco das Chagas de. Decolonialidade e libertação da teologia na América Latina: da 
libertação à decolonialidade. Perspectiva Teológica, Belo Horizonte, v. 51, n. 3, p. 555-574, p. 555-574, 
2019. (Clique para acessar) 
 
DIETZ, Martin Timóteo. Sola Scriptura entre tradição e modernidade. Teocomunicação, Porto Alegre, v. 49, 
n. 1, e32087?, 2019 (Clique para acessar) 
 
 
 

 
5. CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/bibliografias/ppg2020/concentracao_dissertativa/Schmid_Konrad_Primordios_religiao_politizada.pdf
http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/bibliografias/ppg2020/concentracao_dissertativa/Schmid_Konrad_Primordios_religiao_politizada.pdf
http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/bibliografias/ppg2020/concentracao_dissertativa/Stegemann_Wolfgang_Jesus_e_seu_tempo_416_452.pdf
http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/bibliografias/ppg2020/concentracao_dissertativa/Sinner_Rudolf_von_Teologia_publica_estado_laico_95_140.pdf
http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/bibliografias/ppg2020/concentracao_dissertativa/Adam_Julio_Pregacao_e_promessa.pdf
http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/bibliografias/ppg2020/concentracao_dissertativa/Carvalhaes_Claudio_Teologia_liturgica_libertacao.pdf
http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/bibliografias/ppg2020/concentracao_dissertativa/Brandenburg_Laude_Contribuicao_dez_competencias.pdf
http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/bibliografias/ppg2020/concentracao_dissertativa/Brandenburg_Laude_Contribuicao_dez_competencias.pdf
http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/bibliografias/ppg2020/concentracao_dissertativa/Albuquerque_Francisco_Decolonialidade_e_libertacao_da_teologia_America_Latina.pdf
http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/bibliografias/ppg2020/concentracao_dissertativa/Dietz_Martin_Sola_scriptura_entre_tradicao_modernidade.pdf
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A admissão de discente regular aos cursos de Mestrado e Doutorado será feita através de um exame de seleção 
baseado nos seguintes elementos: 
I – análise do currículo lattes; 
II – exame de conhecimentos teológicos básicos e da capacidade de reflexão e articulação por escrito; 
III – proficiência nas línguas bíblicas para candidatos e candidatas ao Mestrado e Doutorado na área de 
concentração “Tradições e Escrituras Sagradas".  
IV – avaliação de proposta de trabalho científico apresentada pelo candidato e pela candidata por banca 
composta por dois ou duas docentes do PPG-EST. 
V - Proficiência em língua estrangeira, para o Mestrado em uma língua a escolher entre inglês, alemão e 
francês, para o Doutorado em duas línguas a escolher entre inglês, alemão, francês e espanhol, desde que não 
se trate da língua materna do candidato ou da candidata; o Conselho de Pós-Graduação pode reconhecer outra 
língua com comprovada proficiência pertinente à pesquisa do candidato ou da candidata. 
VI - Candidatos e candidatas ingressantes em 2020.2, que não puderam realizar provas de proficiência em 
junho/2020 em razão da pandemia, deverão se inscrever no mesmo link deste Edital, informando o local de 
prova mais próximo para sanar a pendência de ingresso. Estão dispensados e dispensadas do pagamento da 
taxa de inscrição deste edital e não precisam enviar novamente os documentos.  
§ 1º – A nota mínima necessária em todas as provas para admissão ao Curso de Mestrado é 6,0 (seis) e para 
admissão ao Curso de Doutorado é 7,0 (sete). Candidatos e candidatas ao doutorado, egressos e egressas do 
programa de Mestrado do PPG da EST, estarão dispensados das provas de uma língua estrangeira e língua 
bíblica caso tenham alcançado nota igual ou superior a 8,0 (oito) por ocasião do exame de seleção ao Mestrado. 
A solicitação de aproveitamento da nota deverá ser formalizada junto à secretaria mediante entrega do 
formulário disponível neste link: Clique aqui para download (entregar junto com a documentação do exame). 
§ 2º – As provas do exame de seleção obedecem aos seguintes pesos:  
Mestrado: Prova de Conhecimentos Gerais em Teologia (peso 3), Prova de Conhecimento de Área (peso 3), 
Prova de Proficiência em língua estrangeira (peso 1) e Entrevista com base no projeto (peso 3).  
Doutorado: Prova de Conhecimentos Gerais em Teologia (peso 2) e Prova de Conhecimento de Área (peso 2), 
Prova de Proficiência em línguas estrangeiras (peso 1) e Entrevista com base no projeto (peso 5).  
§ 3º – A Entrevista, com base no projeto de pesquisa de doutorado apresentado, tem caráter eliminatório em 
caso de nota inferior à mínima (7,0). 
§ 4º – Para candidatos e candidatas ao curso de Mestrado, a prova de conhecimentos teológicos não é 
eliminatória, podendo, em caso de não aprovação, ser recuperada no devido prazo (art. 26). 
§ 5º – A reprovação na prova de conhecimento geral em teologia é eliminatória para os candidatos e as 
candidatas ao curso de Doutorado em Teologia. 
§ 6º – A admissão ao curso de Doutorado se dará: 
a) Por meio da obtenção do grau de Mestre ou Mestra e do exame de seleção para o Doutorado 
b) Por recomendação da banca do exame de qualificação do Mestrado, obedecendo à normatização da 

CAPES, do CNPq e do PPG, ou por ingresso direto de acordo com o regulamento próprio.  
 

6. MATRÍCULA 
 

http://www.est.edu.br/downloads/docs/PPG_Requerimento-Aproveitamento_de_Lingua_Estrangeira.docx
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A matrícula deverá ser formalizada via requerimento online disponibilizado pela secretaria. Todos os 
candidatos e todas as candidatas, antes da efetivação da matrícula, passarão por análise de crédito e serão 
comunicados pelo setor financeiro, caso seja necessário. 

 
Com o objetivo de receber adequadamente todos e todas discentes, os candidatos e as candidatas que 

possuem alguma questão específica, como religião que não permita aulas aos sábados; ou tenha alguma 
necessidade especial, que exija uma providência diferenciada, como, por exemplo, uma doença ou dificuldade 
física (provisória ou permanente), deverão informar à Secretaria Acadêmica no ato da matrícula. 

 
 Conforme Regimento do Curso, para integralização dos créditos previstos nos art. 14 e 15 podem ser 
revalidados, a critério do Conselho de Pós-Graduação, créditos obtidos em cursos de Lato Sensu ou Mestrado 
Acadêmico e Profissional realizados no PPG-EST ou em cursos de Mestrado ou Doutorado de outras 
instituições de ensino superior, da seguinte forma: 

● Candidato e candidata que fez Lato Sensu no PPG-EST, observadas a equivalência de carga horária e a 
compatibilidade das disciplinas com a área de concentração da pesquisa e do projeto – 6 créditos;  

● Mestrado no PPG-EST ou no MP da EST - 24 créditos;  
● Mestrado em Teologia/Ciências da Religião noutra instituição (no país, sendo esta integrada ao sistema 

CAPES; no exterior, tendo sido o diploma revalidado no Brasil) - até 16 créditos;  
● Mestrado em áreas afins (no país, sendo a instituição integrada ao sistema CAPES; no exterior, tendo 

sido o diploma revalidado no Brasil) - até 08 créditos;  
● Mestrado em áreas não afins - não há validação de créditos do Mestrado cursado. 
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ANEXO 1 
 

PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO 
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EXAME DE SELEÇÃO 

MESTRADO EM TEOLOGIA 
PROPOSTA DE PROJETO DE PESQUISA 

 

O candidato ou a candidata deverá anexar à documentação solicitada um anteprojeto detalhado 

da pesquisa a ser desenvolvida no Programa de Mestrado, no qual considere os seguintes itens: 

 

1. Nome do candidato ou da candidata 

2. Área de concentração 

3. Linha de Pesquisa 

4. Título da Pesquisa 

5. Assunto da Pesquisa 

6. Objetivos 

7. Justificativa 

8. Formulação do problema 

9. Hipóteses 

10. Quadro teórico 

11. Delineamento da pesquisa 

12. Recursos necessários (bibliográficos, materiais, humanos, financeiros) 

13. Bibliografia 

 

Data: ____/____/________ 

 

Assinatura: _________________________________________________________ 
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EXAME DE SELEÇÃO 

DOUTORADO EM TEOLOGIA 
PROPOSTA DE PROJETO DE PESQUISA 

 

 

O candidato ou a candidata deverá anexar à documentação solicitada um anteprojeto detalhado 

da pesquisa a ser desenvolvida no Programa de Doutorado, o qual considere os seguintes itens: 

 

1. Nome candidato ou da candidata 
2. Área de concentração 

3. Linha de Pesquisa 

4. Título da Pesquisa 

5. Assunto da Pesquisa 

6. Objetivos 

7. Justificativa 

8. Formulação do problema 

9. Hipóteses 

10. Quadro teórico 

11. Delineamento da pesquisa 

12. Recursos necessários (bibliográficos, materiais, humanos, financeiros) 

13. Bibliografia 

 

Data: ____/____/________ 

 

Assinatura: _________________________________________________________ 
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