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1 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS 

1.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO 
Denominação: FACULDADES EST 

Endereço: Rua Amadeo Rossi, 467 - Morro do Espelho - CEP: 93030-220 - SÃO LEOPOLDO/RS 

Fone: 0xx(51) 2111.1400  Fax: 0xx(51) 2111.1411 

E-mail: ppg@est.edu.br               Site: www.pos-graduacao.est.edu.br 

1.2 REITORIA 
Reitor: Prof. Dr. Wilhelm Wachholz – reitor@est.edu.br 

Pró-Reitora de Ensino e Extensão: Profa. Dra. Laude Erandi Brandenburg – proacad@est.edu.br 

Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa: Prof. Dr. Rudolf Eduard Von Sinner– propos@est.edu.br 

Pró-Reitor de Gestão: Prof. Me. Verner Hoefelmann – progestao@est.edu.br 

1.3 COORDENAÇÃO DO CURSO 
Prof. Dr. Júlio César Adam – coorppg@est.edu.br / julio3@est.edu.br 

1.3.1 SECRETARIA DO PPG 
Carla Gafski – Fone: (51) 2111.1400 – ramal 452 | E-mail: ppg@est.edu.br 

1.3.2 SECRETÁRIO ACADÊMICO E DE PROJETOS 
Walmor Kanitz – Fone: (51) 2111.1400 – ramal 455 | E-mail: walmor@est.edu.br 

1.4 HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
SETOR TELEFONE 2ª a 6ª FEIRA 

Secretaria Acadêmica 51-2111.1454 das 8h às 21h 

Tesouraria 51-2111.1494 das 8h às 21h 

Biblioteca 51-2111.1425 das 8h às 21h30 / Sábados: das 9h30 às 16h30 

Recursos Pedagógicos 51-2111.1414 das 7h30 às 20h / Sábados: das 7h30 às 18h 

2 INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

2.1 PERÍODO DE MATRÍCULA 

As matrículas acontecem conforme calendário Institucional 

(http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/calendario2017_EST.pdf). Não será possível remanejamento, 



 

 
 

salvo em caso da não realização de uma disciplina prevista no Programa. O cancelamento de uma 

matrícula deverá ser requerido junto ao Conselho de Pós-Graduação. 

2.2 PRAZOS PARA ENTREGA DE MONOGRAFIAS/TRABALHOS 

As monografias serão planejadas e elaboradas sob a supervisão do/a docente orientador/a, a quem 

caberá avaliação mediante entrega de parecer 30 dias após a entrega. Somente em caso de reconhecida 

excepcionalidade, mediante requerimento ao Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa, este poderá 

autorizar supervisão sob outro docente do PPG-EST. As duas monografias deverão ser elaboradas e 

entregues até, no máximo, ao final do terceiro (Mestrado) e quarto semestre (Doutorado), 

respectivamente. Os prazos fixos de entrega destas e de outros trabalhos estão disponíveis no Calendário 

Institucional (http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/calendario2017_EST.pdf). Não haverá prorrogação 

destas datas, portanto é importante planejar-se. As monografias devem ser entregues na secretaria em uma 

via em espiral, sendo comprovada sua entrega no prazo mediante recibo, e devem conter no mínimo 25 

páginas e no máximo 35 páginas, conforme regulamento. Para quem enviar o trabalho pelo correio 

(SEDEX), conta a data de envio comprovada pelo carimbo. 

2.3 MONOGRAFIAS X EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

É necessário que as duas monografias tenham sido apresentadas e aprovadas antes do Exame de 

Qualificação. Pendências relativas a não apresentação das monografias ou reprovação de monografia(s) 

impedem a homologação pelo Conselho de Pós-Graduação do resultado da banca de Qualificação. 

2.4 PRAZOS PARA A CONCLUSÃO DO MESTRADO E DOUTORADO 

Conforme Regimento Interno do PPG o/a pós-graduando/a do Mestrado tem até 36 meses e do 

Doutorado até 60 meses para cumprir todas as exigências formais do curso. Eventual interrupção, que não 

pode ultrapassar a dois semestres (veja Regimento PPG, Art. 24) será desconsiderada. A CAPES e o 

CNPq exigem que seus bolsistas concluam o Mestrado em 24 meses e o Doutorado em 48 meses. 

Observamos que o conceito de um Programa de Pós-Graduação é conquistado pelo conjunto de critérios 

colocados pela CAPES. Entre estes critérios estão a conclusão do curso pelo/a pós-graduando/a e o 

cumprimento do prazo para esta conclusão. O não término do projeto com bolsa governamental, além 

de prejudicial para o PPG, poderá implicar em ação judicial da CAPES ou do CNPq, buscando 

reaver os valores da bolsa. 

2.5 PRAZOS PARA O EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

Considerando aos prazos acima, caberá ao/à candidato/a observar os seguintes prazos para 

realização do Exame de Qualificação: 

1) Mestrado: a banca deverá ocorrer obrigatoriamente no mínimo seis meses antes do prazo final 

para defesa pública;  



 

 
 

2) Doutorado: a banca deverá ocorrer obrigatoriamente no mínimo um ano antes do prazo final 

para defesa pública. 

2.6 BOLSAS  

O PPG-EST oferece bolsas do CNPq e da CAPES, cujos critérios foram estabelecidos pela 

comissão de Bolsas. Existe possibilidade de passagem direta do Mestrado para o Doutorado seguindo 

regulamento de PPG-EST e portarias próprias do CNPq e CAPES. No caso do CNPq não existe a 

continuidade da bolsa, havendo necessidade de solicitação de uma nova.  

O PPG orienta-se pelas seguintes considerações para concessão de bolsas: 

a) A concessão de bolsas considerará tanto estudantes recém-inscritos ao Exame de Seleção, 

como também os já matriculados no curso em semestres anteriores; 

b) O critério preferencial para a concessão de bolsas é a excelência acadêmica obtida no Exame 

de Seleção e Histórico Escolar dos/as discentes já matriculados/as no PPG-EST, bem como a 

produção científica destes, comprovada por comunicações em eventos e publicações; 

c) Outros critérios que podem ser considerados no PPG são: distribuição equilibrada das bolsas 

entre as diferentes áreas de concentração; senioridade, ou seja, o tempo de estudos, 

respectivamente, o grau de avanço nos estudos, bem como no número de créditos cursados; o 

grau de aproveitamento dos estudos já realizados; 

d) Ter Curriculum Vitae registrado e atualizado na Plataforma Lattes do CNPq; 

e) A entrega da documentação completa acima exigida no formulário de solicitação de bolsa. A 

entrega deverá ser em envelope fechado, contendo na parte externa do envelope o nome do/a 

candidato/a e “Edital do PPG-EST”; 

f) Estão aptos a candidatar-se à bolsa de estudos de mestrado ou de doutorado todos os discentes 

regularmente matriculados, discentes que realizaram e foram aprovados/as no último Exame 

de Seleção, e que comprovem se enquadrar nas exigências fixadas pelas agências 

governamentais; 

g) As bolsas de estudo só serão concedidas aos estudantes selecionados se estiverem regularmente 

matriculados. As matrículas deverão ser feitas no período indicado no calendário do PPG. A 

concessão das bolsas será conforme a disponibilidade das verbas e cotas concedidas pelas 

Agências de Fomento para o respectivo ano; 

h) A Comissão avaliará semestralmente, por ocasião da divulgação do aproveitamento das 

disciplinas cursadas; aproveitamento em disciplinas e demais atividades de formação, a ser 

verificado através das notas registradas em planilhas; 

i) As bolsas são concedidas semestralmente, podendo ser renovadas, dependendo do desempenho 

do/a discente; 



 

 
 

j) A Comissão pode interromper, por sua decisão, a concessão de bolsas aos discentes cujo 

desempenho for considerado insatisfatório ou incompatível com as exigências do órgão 

financiador da bolsa. A Comissão suspenderá a concessão de bolsa de estudos nos casos em 

que não forem observadas as restrições estabelecidas face à manutenção de atividades 

profissionais concomitantes às atividades do Programa, em especial a produção científica 

comprovada por comunicações em eventos e publicações. 

2.7 SUSPENSÃO DE BOLSA 

CAPES e CNPq regem o seguinte sobre suspensão/cancelamento de bolsa: 

2.7.1 CAPES 

“O período máximo de suspensão da bolsa, devidamente justificado, será de até dezoito meses e 

ocorrerão nos seguintes casos: 

I - de até 6 (seis) meses no caso de doença grave que impeça o bolsista de participar das 

atividades do curso ou para parto e aleitamento;  

II - de até 18 (dezoito) meses, para bolsista de doutorado, que for realizar estágio no exterior, 

relacionado com seu plano de curso, apoiado pela CAPES ou por outra Agência.  

Parágrafo único. A suspensão pelos motivos previstos no inciso I deste artigo, não será computada 

para efeito de duração da bolsa. 

(Extraído da Portaria nº 190, de 17/09/2010) 

2.7.2 CNPq 

“O cancelamento de bolsa é permitido a qualquer momento, e pode ser requerido pelo 

coordenador responsável pela quota ou por iniciativa do CNPq, em função de motivos tais como: 

desempenho insuficiente, desistência ou conclusão do curso, falecimento ou a pedido do bolsista, por 

qualquer motivo.” 

Extraído: http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100352 

Prazos para entrega do relatório de bolsistas CNPq e CAPES 

Bolsistas do CNPq e CAPES necessitam realizar um relatório semestral de suas atividades 

acadêmicas. Os prazos para entrega são 08/07 (referente ao 1º semestre) e primeiro dia útil de 

janeiro (referente ao 2º semestre). O formulário para o referido relatório pode ser solicitado junto 

à secretaria acadêmica. Deve conter assinatura do/a bolsista e do/a orientador/a, sem a qual não 

será aceita pela Secretaria. 



 

 
 

2.8 PRAZOS PARA ENTREGA DO RELATÓRIO DA PRODUÇÃO 

INTELECTUAL 

Anualmente o PPG necessita prestar contas para a CAPES através de um Relatório de dados 

institucionais. A produção intelectual anual do corpo discente e docente integra este Relatório. Para 

atendê-lo da melhor forma, há a necessidade do envio, por parte dos estudantes, do relatório da produção 

intelectual (publicações, comunicações, organização de evento...) com os devidos comprovantes até o dia 

04 de janeiro. É muito indispensável, para bolsistas, fazer referência à bolsa em todas as publicações 

e comunicações, indicando a respectiva agência (CNPq ou CAPES). Lembre-se de que as produções 

deverão ter o registro ISBN ou ISSN. 

Ex.: Se publicado individualmente: “O presente trabalho foi realizado com o apoio do CNPq ou 

CAPES - Brasil”. Se publicado em co-autoria: “Bolsista do CNPq ou CAPES - Brasil”. 

 

2.9 CV LATTES/GRUPOS DE PESQUISA 

CAPES e CNPq exigem que seus bolsistas tenham o seu curriculum vitae registrado na 

Plataforma Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br). É obrigatório que todo discente tenha seu CV nesta 

Plataforma. Sem este registro não é possível participar oficialmente em Grupos de Pesquisa, nem requerer 

qualquer auxílio do PROEX/CAPES ou de outras agências. O PPG pressupõe que seus discentes 

participem dos Grupos de Pesquisa de seus orientadores. A solicitação de registro no Grupo de Pesquisa 

deverá ser feita diretamente ao docente líder do Grupo de Pesquisa, que possui login e senha necessários 

para acesso e registro. 

2.10 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

O PPG possibilita aos/às seus/suas pós-graduandos/as a participação em eventos nacionais e 

internacionais (neste caso, só para doutorandos/as 1 vez por ano), financiando parte do custo de sua 

participação. A solicitação deve ser encaminhada por e-mail e por formulário próprio à Secretaria de 

Projetos (walmor@est.edu.br). Após, é analisada e julgada por Comissão de Gestão PROEX. Recomenda-

se que o texto a ser comunicado tenha sido submetido à avaliação pelo/a orientador/a. 

2.11 ATIVIDADE DOCENTE E ESTÁGIO DOCENTE 

A CAPES exige de seus bolsistas do Doutorado o cumprimento de estágio de no mínimo um 

semestre e faculta o mesmo aos/às bolsistas do Mestrado. O estágio deve ser combinado com o/a 

orientador/a. Ainda que facultativo, o PPG incentiva a realização do estágio por mestrandos/as, para fins 

de enriquecimento de currículo.  

A atividade docente foi regulamentada pelo PPG em abril de 2003. Em resumo, pressupõe-se que 

tais atividades docentes ocorram conjuntamente com e sob a supervisão do/a professor/a orientador/a ou 



 

 
 

outro/a professor/a da área. Estas atividades não são remuneradas. O PPG/EST assume despesas – como, 

por exemplo, de transporte, alimentação e outros gastos – no caso de atividades realizadas em localidades 

a uma distância maior do que 50 km em relação ao campus de São Leopoldo. Bolsistas de Mestrado 

cumprirão pelo menos 60 (sessenta) horas/aula e bolsistas de doutorado, cumprirão pelo menos 180 

(cento e oitenta) horas/aula. 

2.12 PESQUISAS 

Para pesquisas que envolvem seres humanos (entrevistas, questionários etc.) dever-se-á solicitar 

informações com o Walmor (walmor@est.edu.br). A documentação exigida deve ser encaminhada ao 

Comitê de Ética via Plataforma Brasil http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf. Este 

tipo de pesquisa somente pode ser iniciado após aprovação do Comitê. 

2.13 ACEITE 

Trata-se de um formulário a ser preenchido pelo/a orientador/a, disponibilizado pela Secretaria do 

PPG-EST, após certificar-se que as devidas revisões foram feitas. A secretaria verificará se a versão 

impressa e a digital (que deverá constar em arquivo único!) são idênticos. Versões digitais incompletas 

deverão ser substituídas pelos/as autores/as. 

2.14 RESUMO EM INGLÊS NA VERSÃO FINAL DA 

DISSERTAÇÃO/TESE 

Devido à publicação da Dissertação/Tese no site da EST e IBICT, que tem uma abrangência 

internacional, o/a candidato/a deverá encaminhar à Biblioteca da EST o resumo em português, com o aval 

do/a orientador/a, para que a Biblioteca providencie o abstract em inglês. 

Observação: o abstract (resumo em inglês) não é obrigatório na versão final, somente na versão 

definitiva (capa dura). Portanto, após a defesa, o/a candidato/a deverá solicitar esse abstract junto com a 

ficha catalográfica à Biblioteca. 

2.15 TRABALHOS 

Os trabalhos comuns (exceto monografias) deverão ser entregues diretamente ao/à docente. 

2.16 REQUERIMENTOS QUE NECESSITAM APROVAÇÃO DO 

CONSELHO DO PPG 

Os requerimentos de Leitura Supervisionada devem ser entregues à secretaria até a sexta-feira 

anterior à última reunião do Conselho do PPG no semestre, para serem deferidos para o semestre seguinte 

(observamos que Leituras Supervisionadas para cursar no 1º semestre deverão ser solicitadas até a 

reunião de novembro do semestre anterior, e para cursar no 2º semestre, solicitadas até a reunião de 



 

 
 

junho, acompanhadas do projeto: tema, justificativa, bibliografia e concordância do orientador). Os 

requerimentos para Exame de Qualificação e Defesa de Banca devem, também, passar pela reunião do 

Conselho antes de acontecerem, no mínimo dois meses antes da data prevista. Toda e qualquer 

solicitação, que necessite de elaboração de um documento por parte da secretaria acadêmica, ou que 

resultará em alteração no seu Histórico Escolar, deve ser encaminhado por requerimento, tendo a 

secretaria, prazo de três dias para o atendimento. Requerimentos de Trancamento e Cancelamento de 

matrícula, Exame de Qualificação, Bancas de Defesa, Revalidação de Disciplina devem ser encaminhados 

à secretaria até a sexta-feira anterior à reunião do Conselho do PPG. 

2.17 SEMINÁRIO DE PESQUISA 

A matrícula em Seminário de Pesquisa não será mais realizada pelo portal do estudante. A 

Secretaria Acadêmica realizará a mesma após a entrega do formulário preenchido por completo e 

assinado (por discente, orientador e líder do grupo) após realização da apresentação do discente dentro do 

Grupo de Pesquisa. O formulário será fornecido pela Secretaria ao discente ou docente orientador. 

2.17.1 GRUPOS DE PESQUISA 
1.1  Bíblia, Arqueologia e Religião: O grupo de pesquisa quer ser um espaço de discussão e 

pesquisa de questões relacionadas com a arqueologia e religião. A questão da arqueologia está 

mais concentrada na arqueologia do Antigo Oriente, mais precisamente na arqueologia 

bíblica. No que diz respeito à religião, o grupo tem como objeto as religiões em geral, na 

inter-relação com a tradição cristã, seja na perspectiva histórica, literária ou teológica. 

1.2 História do Cristianismo na América Latina: Pesquisa do cristianismo no contexto cultural e 

religioso latino-americano. Objetiva a pesquisa do surgimento e do desenvolvimento do 

cristianismo na América Latina, a pesquisa da sua teologia, sua organização e sua relação 

com outros movimentos religiosos e populares, levando em consideração sua inserção na 

realidade. 2 - Preservação e edição de fontes históricas da história institucional e pensamento 

cristão. Edição de fontes - textos de Martinho Lutero - objetiva a pesquisa, compilação, 

tradução, comentário introdutório publicação das principais fontes textuais do Reformador 

Martinho Lutero. Arquivo histórico da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil 

(IECLB) objetiva pesquisar e resgatar a memória histórica da IECLB, através da localização, 

seleção e classificação de documentos pertinentes.  

1.3  Núcleo de Estudos e Pesquisa do Protestantismo (NEPP): O NEPP tem como objeto de 

estudo, pesquisa e análise o fenômeno religioso em sua expressão plural (economia, política, 

sociedade, cultura, mídia) com ênfase nos protestantismos brasileiros, com base 

epistemológica e metodológica interdisciplinar, pautada nas ciências da religião, na teologia e 

em áreas afins. O NEPP se ocupa com o fenômeno religioso e seu impacto no contexto 

brasileiro e latino americano. Portanto, com a contribuição de outras áreas do saber, pretende-

se subsidiar a reflexão teológica, bem como a prática pastoral, a fim de que igrejas e 



 

 
 

movimentos sociais e religiosos, especialmente do campo protestante, contribuam na 

construção de uma sociedade democrática, pluralista, justa e afinada com os direitos humanos 

e a liberdade religiosa. 

1.4 Núcleo de Estudos de Ética Contemporânea: O desenvolvimento de estudos e pesquisas 

interdisciplinares para constituir e caracterizar a ética a partir de duas matrizes elementares, a 

teologia e a filosofia, e em constante diálogo com as questões contemporâneas. Assim, ao 

mesmo tempo em que procura definir a constituição interna da ética, as pesquisas e estudos 

voltam-se também para aplicações práticas de forma a obter sempre que possível a 

verificação efetiva das determinações teóricas alcançadas. 

1.5 Núcleo de Pesquisa em Direitos Humanos e Religião: O Núcleo de Pesquisa em Direitos 

Humanos está à frente da organização de simpósios e encontros: Encontro Hannah Arendt, 

Simpósio de Direitos Humanos, Religião, direitos humanos e tolerância no Brasil. O núcleo 

acolhe trabalhos de pesquisa que procuram mapear o cenário dos direitos humanos no Brasil, 

da perspectiva da presença das religiões no cenário de consolidação da democracia e tendo 

como referência as questões levantadas pela tolerância como possível marco teórico.  

1.6 Teologia pública em perspectiva latino-americana: O grupo visa analisar a presença das 

religiões, nomeadamente das igrejas cristãs no espaço público brasileiro, bem como a forma e 

pertinência desta presença. Identifica desafios éticos da sociedade brasileira contemporânea e 

explora respostas teológicas a estes, em três linhas de investigação: 1. Teologia pública em 

perspectiva global e comparativa; 2. teologia pública entre a academia e a sociedade; 3. 

teologia pública entre religião e sociedade. Essa análise é desenvolvida numa perspectiva 

interdisciplinar, procurando estabelecer um diálogo com outras áreas de conhecimento, 

particularmente com o Direito e a Ciência Política. O grupo tem como referencial principal a 

tradição evangélica reformatória, mas adota uma perspectiva ecumênica. Fica atento ainda 

aos desafios do pluralismo religioso, onde o diálogo inter-religioso sobre assuntos éticos da 

sociedade ganha importância. 

1.7 Núcleo de Pesquisa de Gênero (NPG): O Núcleo de Pesquisa de Gênero (NPG) pesquisa as 

relações de gênero e suas implicações na construção das relações sociais, com um enfoque 

interdisciplinar. A partir de uma perspectiva feminista, analisa a construção do saber, 

subjetividade, relações de poder, inter-relacionalidade e produção acadêmica em sua 

correlação com o fazer teológico. A ênfase da pesquisa é a abordagem desses temas sob a 

perspectiva feminista em diálogo com outras áreas, a saber, filosofia, pedagogia e história. O 

NPG oportuniza o debate das pesquisas elaboradas por integrantes individuais e de pesquisas 

de abrangência coletiva. É responsável pela edição do periódico “coisas do gênero” e pela 

organização do Congresso Latino-Americano de Gênero e Religião, juntamente com o 

Programa de Gênero e Religião da Faculdades EST. 

1.8 Identidade étnica e Interculturalidade: O GP visa a refletir teológica e socialmente, de forma 

interdisciplinar, intercultural, interreligiosa e ecumênica, questões pertinentes a diferentes 



 

 
 

culturas, etnias, povos e sociedades de modo a dar conta da diversidade cultural e religiosa da 

América Latina. O grupo trabalha sob o viés das abordagens das teorias pós-coloniais e tem 

como meta fortalecer o diálogo entre diferentes áreas afins à teologia, além de promover 

atividades de formação acadêmica e comunitária.   

1.9 Culto cristão, música e mídia na contemporaneidade: O grupo volta-se para estudos do culto 

cristão e da música na interface com a mídia e as tendências culturais da contemporaneidade. 

Estuda-se as seguintes temáticas: Culto cristão: a) origens, história, teologia e formas do culto 

cristão; b) batismo e iniciação cristã; c) liturgia nas jornadas e passagens da vida; d) ritos e 

formas litúrgico-celebrativas; e) espaço litúrgico; f) tempo litúrgico; g) antropologia litúrgica; 

h) contextualização litúrgica; i) culto, cultura e arte; j) função do culto; l) homilética e 

pregação cristã; m) música sacra e hinologia; n) influências das mídias no culto; o)mídias 

como uma forma de culto. Música: a) o cuidado e suas interfaces com a música; b) música e 

religião; c) musicoterapia e espiritualidade; d) música e contemporaneidade.  

1.10 Fenomenologia da Vida: O Grupo iniciou suas reuniões em 2008 e se formaliza em 2010, 

a partir do interesse na filosofia francesa contemporânea e sua apreciação filosófica do 

cristianismo, especialmente em Michel Henry e Jean Luc Marion. Os autores priorizam o 

afeto como essência da condição humana, aprofundando a compreensão da condição humana 

e seu pathos. Objetivos: 1. Estudar a fenomenologia da vida de Michel Henry num primeiro 

momento, e mais tarde Jean Luc Marion, num estudo transversal entre teologia, filosofia, 

psicologia e psicanálise. 2. Refletir sobre as implicações desta apreciação filosófica do 

cristianismo sobre a compreensão da subjetividade contemporânea, especialmente o 

sofrimento afetivo - depressão e melancolia.  

1.11 Interdisciplinar em Arte Sequencial, Mídias e Cultura Pop: A proposta deste grupo de 

pesquisa é ser um espaço de discussão e pesquisa interdisciplinar, no qual diferentes 

pesquisadores, de diferentes áreas do conhecimento (especialmente das áreas das ciências 

humanas e das ciências sociais aplicadas) e de distintas regiões do Brasil, buscam 

compreender os bens culturais contemporâneos nas dinâmicas que regem seus principais 

veículos, as diferentes mídias, ocupando-se, em especial com a arte sequencial: filmes, 

animações e quadrinhos. Enquanto Grupo de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em 

Teologia da Faculdades EST, a teologia é a promotora e interlocutora deste diálogo 

interdisciplinar com a cultura pop em geral e a arte sequencial em especial. Desse modo, os 

objetivos do Grupo podem ser assim definidos: a) Analisar a inferência da teologia nas 

produções artístico-culturais contemporâneas; b) Estudar a cultura pop e as dinâmicas 

inerentes às mídias (a tensão entre interesse de mercado e produção cultural); c) Ser um 

espaço interdisciplinar de produção e referência de pesquisas sobre arte sequencial, mídia e 

cultura pop. 

1.12 Aconselhamento e Psicologia Pastoral: Grupo desenvolve o Projeto de Pesquisa: Temas 

do Aconselhamento e Psicologia Pastoral. Vinculados a este projeto estão os seguintes 



 

 
 

assuntos de pesquisa: - Aconselhamento em situações de crise (doença, morte, luto, conflitos 

familiares); - Comunidade Terapêutica (Ritos e símbolos e outros recursos espirituais no 

Aconselhamento); Aconselhamento em Grupos (Pessoas Portadoras de Deficiência); - Temas 

da Psicologia relevantes para o Aconselhamento (estudo das personalidades, sofrimento 

psíquico, depressão, suicídio, narcisismo) e formação de conselheiros pastorais e 

psicológicos.  

1.13 Práxis Social da Igreja: O grupo de pesquisa propõe-se pesquisar temas relacionados à 

práxis social da igreja; sua relação com políticas públicas; seu papel na implementação da 

saúde comunitária, especialmente no cuidado das pessoas idosas e portadoras de deficiência; 

sua parcela de responsabilidade na construção da cidadania, com foco nas questões de 

exclusão social e étnica. Propõe-se igualmente promover o debate e a publicação dos 

resultados, visando suprir uma lacuna de produção intelectual nas áreas de cooperação entre a 

ação das igrejas e do poder público.  

1.14 Currículo, identidade religiosa e práxis educativa: O Grupo de Pesquisa visa promover o 

incremento do ensino, da pesquisa e da extensão através da produção científica nas áreas 

temáticas: currículo nas instituições escolares, práxis educativa, desenvolvimento humano, 

formação e identidade docente, Ensino Religioso e práticas da educação cristã comunitária; 

estudar propostas de ensino com jovens e crianças, oferecidas pelas comunidades religiosas e 

instituições eclesiásticas; pesquisar o desenvolvimento da espiritualidade, a busca por sentido 

de vida, e a reflexão sobre processos formativos que visam à uma educação integral e 

inclusiva, em diferentes contextos e grupos sociais, como a família, a escola, a comunidade; 

subsidiar a formação de profissionais e pesquisadores nas temáticas da identidade religiosa e 

da área do conhecimento e práxis do Ensino Religioso, identidade docente, acompanhando a 

práxis educativa e a produção científica de profissionais da educação; subsidiar os processos 

de estruturação curricular na perspectiva das relações entre formação profissional e 

identidade docente nos sistemas de ensino. 

2.18 RELATÓRIOS DE QUALIFICAÇÃO E DISSERTAÇÕES/TESES 

PARA DEFESA 

Os relatórios para qualificação (constando de relatório da vida acadêmica, projeto de pesquisa e 

um capítulo da futura dissertação/tese) devem ser enviados ao e-mail ppg@est.edu.br, nos formatos Word 

e PDF, com antecedência mínima de 21 dias da data da banca (observar o item 2.16). Exemplares de 

Dissertações (3 vias) e de Teses (5 vias) para defesa deverão ser entregues na secretaria com antecedência 

mínima de 30 dias. 

2.18.1 ORIGINALIDADE E USO DE FONTES 

O/a candidato/a deverá entregar uma declaração junto da versão final da Dissertação/Tese, em 

folha separada, com devido reconhecimento de firma em cartório, referente à Dissertação ou Tese, 



 

 
 

responsabilizando-se pela originalidade do texto e o referenciamento coerente das fontes utilizadas na 

pesquisa [citações diretas e indireta], o que se dará pela seguinte frase que constará na respectiva 

declaração: 

“Declaro, para os devidos fins e sob as penalidades da lei, que o/a presente ... [trabalho final, 
monografia, dissertação, tese etc.] é, inteiro e unicamente, da minha própria autoria. Todas as 
fontes utilizadas são declaradas e listadas e quaisquer citações diretas e indiretas, 
devidamente indicadas.” 

Local, data 

Nome por extenso e assinatura 

[com firma reconhecida em cartório] 

2.18.2 FICHA CATALOGRÁFICA 

Terminada a revisão da Dissertação ou Tese, imediatamente o/a discente deverá solicitar ficha 

catalográfica junto à Biblioteca (biblioteca@est.edu.br), considerando que esta demora alguns dias para 

ser disponibilizada. Quando da solicitação deverá ser anexado a folha de rosto e resumo da 

Dissertação/Tese. 

2.19 ORIENTAÇÕES SOBRE EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

Para o Exame de Qualificação do Doutorado e do Mestrado Acadêmico, deve ser apresentado um 

Relatório Final que inclui o Projeto de Pesquisa e o Relatório da Vida Acadêmica. O Relatório Final não 

poderá exceder a 50 páginas, sendo que o relatório sobre a vida acadêmica poderá ocupar até 15 páginas, 

devendo o restante ser dedicado à exposição do Projeto de Pesquisa. Ao Relatório Final será, ainda, 

anexado um capítulo da Dissertação ou Tese. Os diversos elementos terão a seguinte estrutura: 

1) Vida Acadêmica e outras atividades (como participação em eventos, publicações): Para cada 
disciplina ou atividade, incluir: a) descrição do conteúdo; b) breve descrição do trabalho final; c) 
resultado das avaliações dos professores e do orientador a respeito da disciplina e da atividade; d) 
apreciação crítica do trabalho realizado; 

2) Projeto de Pesquisa: Segue o seguinte roteiro: Título provisório; objeto da pesquisa; objetivos; 
justificativa; formulação do problema; hipóteses; quadro teórico; delineamento da pesquisa; 
recursos; cronograma; referências; 

3) Capítulo da Dissertação ou Tese: Constará como anexo ao Relatório Final e terá paginação 
própria (não está incluído nas 50 páginas do Relatório). 

2.20 CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE BANCA DE DISSERTAÇÃO OU 

TESE 

O resultado que redundará no Conceito final da Banca de Defesa, se constitui da avaliação feita 

pelos/as integrantes da Banca do texto da Dissertação ou Tese e também da própria Defesa Oral do/a 

candidato/a. 



 

 
 

2.20.1 PARECER ESCRITO E DEFESA ORAL 
Cada integrante da Banca Examinadora emitirá seu parecer escrito a respeito do texto, considerando os 
pontos previstos no roteiro proposto a seguir: 

1. Critérios de forma: qualidade estética, organização textual e uso das normas técnicas (peso 
1); 

1.1. Qualidade estética e originalidade da produção desenvolvida. 

1.2. Redação e estruturação do texto em termos de sequenciação de ideias e raciocínios e lógica 
do argumento; 

1.3. Uso das normas técnicas da ABNT; 

2. Critérios de formulação da pesquisa: relevância do tema, delimitação do objeto de estudo e 
qualidade na abordagem do problema (teorias, conceitos e métodos) (peso 2); 

2.1. Adequação e relevância (social e acadêmica) do tema de pesquisa na área de concentração 
em que está matriculado/a o/a candidato/a no PPG-EST; 

2.2. Adequação da pesquisa ao nível ao qual está sendo avaliado (mestrado ou doutorado); 

2.3. Conhecimento acumulado (profissional e/ou como estudante de pós-graduação) sobre o 
problema enfocado; 

2.4. Delimitação conceitual e lógica adotada para construção do objeto de estudo; 

2.5. Rigor científico, objetividade e capacidade de sistematização na contextualização da 
problemática da pesquisa; 

2.6. Qualidade do trabalho de revisão de literatura; 

2.7. Seleção da bibliográfica consultada; 

2.8. Abrangência teórica e aplicabilidade da pesquisa em relação a área de conhecimento na 
qual está inserida; 

3. Critérios de conteúdo e posicionamento: elaboração do quadro teórico e metodológico.(peso 
2); 

3.1. Fundamentação das afirmações e teses, em termos da compreensão e aprofundamento do 
tema estudado; 

3.2. Capacidade do pesquisador para avaliar a adequação das teorizações disponíveis aos 
fenômenos por ele observados; 

3.3. Coerência metodológica com o referencial teórico selecionado; 

3.4. Definição de eixos temáticos, categorias de análise, macro-estruturas, etc.; 

3.5. Qualidade dos dados apresentados e adequação dos procedimentos ao quadro teórico e à 
opção  metodológica; 

3.6. Análise e interpretação dos resultados da pesquisa em relação a novas explicações do 
fenômeno estudado; 



 

 
 

3.7. Imparcialidade na apresentação dos resultados e conclusões da pesquisa. 

O parecer é entregue, no dia da defesa, ao Presidente da Banca e à Secretaria do PPG-EST, para 

fins de documentação. A nota previamente atribuída à Dissertação ou Tese pode ser alterada mediante 

justificativa escrita e assinada pelo referente integrante da Banca. 

A banca considerará, para fins de avaliação da Dissertação ou Tese, a defesa oral oferecida pelo/a 

candidato/a. Para isso, levará em consideração o seguinte roteiro para avaliação da apresentação oral em 

bancas de defesa de dissertações e teses: 

1. Criatividade na dinâmica proposta para a apresentação da pesquisa. 

2. Capacidade de síntese na exposição do trabalho desenvolvido. 

3. Visão crítica sobre a relevância social e acadêmica da pesquisa desenvolvida.  

4. Rigor científico, objetividade e autonomia de pensamento na exposição dos argumentos. 

5. Qualidade da argumentação ao responder às perguntas e críticas feitas pela banca. 

A média aritmética das notas da Dissertação e/ou Tese (peso 3) e da defesa (peso 1) resultará na 

nota final (0-10), convertida em conceito (A = Excelente; B = Bom; C = Regular; ou D = Insatisfatório), 

podendo ser acrescido ao conceito A “com louvor” no caso de trabalhos e defesas excepcionais em todos 

os sentidos (veja também Regimento do PPG-EST, art. 29). As notas correspondem aos seguintes 

conceitos: 

MESTRADO DOUTORADO 

A – Aprovado (8,5 a 10,0) A – Aprovado (9,0 a 10,0) 

B – Aprovado (7,0 a 8,4) B – Aprovado (8,0 a 8,9) 

C – Aprovado (6,0 a 6,9) C – Aprovado (7,0 a 7,9) 

D – Reprovação (0 a 5,9) D – Reprovação (0 a 6,9) 

Após a defesa, é lavrada uma ata contendo o conceito final apenas. O/a candidato/a recebe cópia 

da referida ata de defesa, além de um anexo contendo a reserva de que o diploma será entregue e o grau 

colado apenas após entrega do número exigido de exemplares da Dissertação/Tese, devidamente revisada 

e autorizada pelo/a orientador/a e a consequente homologação do título pelo Conselho de Pós-Graduação. 

O prazo para tal entrega final será de até 90 dias após a defesa. Caso não seja cumprido o prazo, ou 

pedido prorrogação em tempo para apreciação do Conselho de Pós-Graduação, mediante justificativa, a 

validade do Diploma poderá ser considerada vencida e o candidato/a solicitado/a submeter sua 

Dissertação ou Tese novamente a uma Banca Examinadora. 



 

 
 

2.21 PLANTÃO DO COORDENADOR 

Prof. Júlio Cézar Adam atende na sala 106 do prédio F. Horários podem ser agendados 

previamente com a secretária da reitoria, no ramal 482, indicando o assunto do diálogo. Também na porta 

da sala 106 há uma planilha onde os horários de orientação podem ser assinalados. 

2.22 RESERVAS 

As reservas de vídeo, DVD, televisão, retroprojetor, som e data show deverão ser feitas com o 

Setor de Recursos Pedagógicos no ramal 414 ou pelo e-mail rp@est.edu.br. Para apresentação de 

trabalhos em sala de aula, o/a docente responsável pela disciplina deverá solicitar a reserva. No caso de 

Bancas de Exame de Qualificação e de Defesa, a reserva é automática. Em caso de defesa de Dissertação 

ou Tese, necessitando o/a candidato/a acessar a sala com antecedência, o/a presidente/orientador/a deverá 

autorizar a entrega da chave ao/à discente, responsabilizando-se assim com os equipamentos ali 

disponibilizados para a defesa. 

2.22.1 DATAS DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
DATA HORÁRIO 

8 DE MARÇO 14 horas 

5 DE ABRIL 14 horas 

03 DE MAIO 14 horas 

7 DE JUNHO 14 horas 

5 DE JULHO 14 horas 

9 DE AGOSTO 14 horas 

6 DE SETEMBRO 14 horas 

11 DE OUTUBRO 14 horas 

16 DE NOVEMBRO 14 horas 

2.23 PORTAL EDUCACIONAL 
O Portal Educacional da Faculdades EST é um ambiente onde discentes e docentes podem, 

através da internet, realizar consultas, disponibilizar conceitos, realizar processos administrativos, entre 
outras funcionalidades. Para acesso, deve-se proceder da seguinte maneira: 

a) Acesse o site da EST (www.est.edu.br); 
b) Na página principal, procure o link Portal Educacional e clique nele; 
c) Preencha os campos solicitados para efetuar o login: 

 No campo usuário, digite: 22-nº de matrícula (nº que está no crachá); 
 No campo senha, digite: 123456 (senha provisória). 



 

 
 

No primeiro acesso, use a senha que lhe foi informada (senha provisória). Para sua segurança, 
essa senha deverá ser alterada no primeiro acesso, logo após o aviso de senha expirada. Se não for o 
primeiro acesso, deverá ser utilizada a senha cadastrada. 

Selecione o Período Letivo desejado e o seu Curso. Após esses passos, você poderá imprimir 2ª 
via de boleto, visualizar sua matrícula e conceitos lançados pelos/as docentes dos componentes 
curriculares cursados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atualizado em 12 de junho de 2017.



 


