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PROGRAMA DE GÊNERO E RELIGIÃO 
FACULDADES EST 

 
 

REGULAMENTO 
 
 

Antecedentes 
 
O Programa de Gênero e Religião da Faculdades EST (PGR-EST) é herdeiro da 
Cátedra de Teologia Feminista criada em 1990 e implementada em 1991. A Cátedra 
de Teologia Feminista constituiu-se ao longo dos anos como um Projeto que 
compreendia tanto o componente curricular obrigatório do Bacharelado em Teologia 
com o mesmo nome como um conjunto de atividades desenvolvidas na instituição e 
para além dela. Em 2008 decidiu-se pela criação do Programa de Gênero e Religião 
utilizando a categoria de “gênero” como ferramenta de análise desenvolvida no 
âmbito dos Estudos Feministas e “religião” considerando um campo mais amplo de 
conhecimento que inclui Teologia. Em 2013, o Programa de Gênero e Religião, ainda 
como Projeto, passou por um processo de reestruturação e reorganização que serve 
de base para o presente regulamento. Nesse contexto também ocorreu a aprovação 
da Política de Justiça de Gênero da Federação Luterana Mundial, colocando 
desafios importantes para as Igrejas e organizações da Comunhão Luterana em 
todo o mundo, constituindo-se o PGR-EST como um espaço de apoio para a 
implementação dessa Política no Brasil e na América Latina e no Caribe. 
 
 

Capítulo 1 - Definição 
 

Art. 1º - O Programa de Gênero e Religião da Faculdades EST (PGR-EST) é 
formado pelo conjunto de estruturas e ações que buscam oportunizar a reflexão e 
ação sobre questões de gênero e religião nos diversos setores, cursos e atividades 
na Faculdades EST e na relação com outras Instituições de Ensino, igrejas e 
religiões, movimentos sociais e organizações da sociedade civil, administrações e 
gestores e gestoras de políticas públicas. 
 
Art. 2º - O PGR-EST é compreendido como espaço articulador das lutas históricas 
dos Movimentos Feministas e de Mulheres, de maneira especial no campo da 
Teologia e da Religião, mas, simultaneamente, desde uma perspectiva 
interdisciplinar e considerando os diversos entrecruzamentos de pertença social de 
maneira ampla, incluindo raça e etnia, classe social, sexualidade, geração, 
deficiência.  
 
Art. 3º - O PGR-EST desenvolve suas ações incorporando as teorias de gênero 
como instrumental de análise e crítica das desigualdades sociais, capaz de 
evidenciá-las nas relações cotidianas e nas formas de produção de conhecimento, e 
atuando como agente de transformação a partir do diálogo com diversos setores 
sociais tendo como meta maior a construção de relações sociais justas e igualitárias 
e a garantia dos Direitos Humanos.  
 

Capítulo 2 – Objetivos 
 

Art. 4º - O PGR-EST tem como objetivo principal: contribuir para a construção da 
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igualdade e justiça de gênero a partir da reflexão e prática na área da Teologia 
Feminista e dos Estudos de Gênero e Diversidade Sexual na América Latina e no 
Caribe através de atividades de extensão, ensino e pesquisa em diálogo e parceria 
com os mais diversos setores da sociedade. 
 
Artigo 5º - O PGR-EST tem como objetivos específicos: 
I – Promover e monitorar o debate sobre questões de gênero e a implementação de 
ações estratégicas de justiça de gênero com todos os setores da instituição através 
de atividades pontuais e/ou criação de fóruns regulares; 
II – Aconselhar e acompanhar o desenvolvimento do componente curricular “Teologia 
Feminista” no Bacharelado em Teologia, bem como em outros cursos da Faculdades 
EST quando ofertados; 
III – Ser uma referência local, regional, nacional e internacional no âmbito da 
extensão, ensino e pesquisa em questões de gênero e religião, estudos feministas e 
direitos humanos (pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, jovens, idosas, 
mulheres, LGBT); 
IV - Articular, em parceria com movimentos sociais e grupos da sociedade civil, 
administrações e gestores e gestoras de políticas públicas e grupos e instituições 
religiosas locais, nacionais e latino-americanas, espaços de reflexão e construção da 
justiça de gênero na América Latina e no Caribe; 
V - Promover o desenvolvimento de cursos, eventos, assessorias, palestras, projetos 
comunitários, sociais, diaconais, culturais, educacionais em questões de gênero e 
religião; 
VI - Desenvolver e publicar pesquisas, metodologias, técnicas e tecnologias a partir 
das questões de gênero e religião; 
VII - Fortalecer a relação com a IECLB e outras igrejas e desenvolver atividades 
conjuntas, em nível local, sinodal e nacional, a partir do diálogo com a Coordenação 
de Gênero e/ou outros espaços institucionais. 
 

Capítulo 3 - Estrutura e Funcionamento 
 
Art. 6º - Pelo seu caráter transversal, o PGR-EST está ligado à Reitoria da 
Faculdades EST. 
 
Art. 7º - Para o desenvolvimento de suas atividades, o PGR-EST é formado por: 
I – Coordenação; 
II – Equipe; 
III – Conselho Consultivo. 
 
§ 1 – O Núcleo de Pesquisa de Gênero (NPG), vinculado ao Programa de Pós-
Graduação (PPG-EST) e cadastrado junto ao Diretório Nacional de Grupos de 
Pesquisa do CNPq, constitui-se como espaço de debate, apoio e articulação das 
ações desenvolvidas pelo PGR-EST, mantendo sua autonomia em relação ao PGR-
EST. 
§ 2 – A Cátedra de Teologia e Gênero do PPG-EST, aprovada pelo Conselho de 
Administração conforme Ata 01/2014 de 28/03/14, mantem relação direta com o 
PGR-EST. 
 
Art. 8º – A Coordenação do PGR-EST é indicada pela Reitoria. 
§ 1 – A Coordenação pode ser composta por uma ou mais pessoas contratadas para 
esse fim com reconhecida atuação na área de Teologia Feminista e Estudos de 
Gênero; 
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§ 2 – Integra a Coordenação docente responsável pela Cátedra de Teologia e 
Gênero do PPG-EST; 
 
Art. 9º – São atribuições da Coordenação: 
I - Conduzir a equipe nos trabalhos do PGR-EST, dentro da Política estabelecida 
pela Faculdades EST; 
II - Representar o PGR-EST interna e externamente; 
III - Convocar e presidir as reuniões do Conselho Consultivo; 
IV - Zelar pelo bom funcionamento interno do PGR-EST e cumprimento deste 
regulamento; 
V - Garantir o bom estado e uso do espaço físico e preservação do patrimônio, em 
estreita colaboração com a administração da Faculdades EST; 
VI - Elaborar Relatório Anual; 
VII - Promover a mobilização de recursos através de projetos de financiamento. 
 
Art. 10 - A equipe do PGR-EST é formada pela Coordenação, assistentes de 
projetos, pesquisadores e pesquisadoras, assistentes de pesquisa e estudantes que 
atuem diretamente nas ações desenvolvidas pelo PGR-EST. 
 
Art. 11 - Assistentes de projetos são profissionais capacitados e capacitadas e 
contratadas e contratadas para atuação em projetos específicos. 
 
Art. 13 - Pesquisadoras e pesquisadores, assistentes de pesquisa e estudantes que 
atuam junto ao PGR-EST passam por seleção através de edital público segundo as 
regras da instituição. 
 
Art. 14 – São atribuições da Equipe: 
I – Assistir à Coordenação no desenvolvimento dos projetos e ações; 
II – Participar das reuniões de equipe e das atividades desenvolvidas; 
III – Participar ativamente no planejamento e na execução dos projetos e ações, 
assumindo suas atribuições específicas bem como outras definidas coletivamente; 
IV – Representar o PGR-EST interna e externamente conforme determinado em 
reunião de equipe ou pela Coordenação; 
V – Zelar pelo bom funcionamento interno do PGR-EST e cumprimento deste 
regulamento; 
VI - Garantir o bom estado e uso do espaço físico e preservação do patrimônio. 
 
Art. 15 - O Conselho Consultivo é composto por: 
I – Coordenação do PGR-EST; 
II – Representante do Núcleo de Pesquisa de Gênero (NPG); 
III – Representante da Reitoria da Faculdades EST; 
IV – Representante do corpo docente da Faculdades EST; 
V – Representante do corpo discente da Faculdades EST; 
VI – Representante do corpo técnico-administrativo da Faculdades EST; 
VII – Representante de Instituição de Ensino Superior com atuação na área temática 
do PGR-EST; 
VIII – Representante de parceiras e parceiros do PGR-EST, podendo ser de igreja ou 
religião, movimento social ou organização da sociedade civil com atuação na área 
temática do PGR-EST. 
§ 1 – O Conselho Consultivo será instalado através de Portaria da Reitoria da 
Faculdades EST a partir da homologação das diversas representações para o 
mandato de 4 anos. 
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§ 2 – O Conselho se reúne, ordinariamente, uma vez por semestre ou sempre que 
convocado pela Reitoria ou Coordenação do PGR-EST. 
§ 2 – As conselheiras e os conselheiros não são remuneradas e remunerados por 
sua participação no Conselho. 
 
Art. 16 - Cabe ao Conselho Consultivo: 
I – Assessorar a Coordenação nos assuntos ligados ao bom funcionamento do PGR-
EST; 
II – Intermediar contatos e apoios para o bom funcionamento do PGR-EST e sua 
sustentação financeira; 
III – Divulgar as atividades e ações do PGR-EST em suas respectivas áreas de 
atuação; 
IV – Discutir, avaliar e emitir parecer sobre o Relatório Anual da Coordenação; 
 
Art. 17 – O PGR-EST integra o orçamento ordinário da Faculdades EST que garante 
a infraestrutura e o seu funcionamento.  
 
Art. 18 – O PGR-EST poderá receber receitas oriundas de projetos. 
 
Art. 19 - Questões omissas são decididas pelo Conselho Acadêmico da Faculdades 
EST. 
 
Art. 20 - Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 
Acadêmico da Faculdades EST, em 17 de junho de 2015. 
 


