FACULDADES EST

Edital
PROCESSO SELETIVO
MESTRADO E DOUTORADO ACADÊMICOS
PARA INGRESSO NO

1º SEMESTRE DE 2020

São Leopoldo
2019

EST – Cultivando a excelência em pesquisa, ensino e extensão.
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
•

05/09/2019 - Início do período de inscrições para o Processo Seletivo 2020/1.

•

16/10/2019 - Término do período de inscrições para o Processo Seletivo 2020/1.

•

18/10/2019 - Último prazo para entrega ou postagem* da documentação por correio (SEDEX) e para
pagamento da taxa de inscrição.

•

04 e 05/11/2019 – Provas (8h30min às 18h)**.

•

18/11/2019 - Divulgação dos Resultados no site da Faculdades EST.

•

02 a 06/12/2019 - Período para realização da matrícula online.

•

05/03/2020 – Início das aulas

*Consideramos a data de envio comprovada pelo carimbo do correio.
**O cronograma será divulgado na sexta-feira anterior ao exame, ao e-mail cadastrado na ficha de inscrição.
Tolerância de atraso de até 10 minutos.

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 HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
Setor

Telefone

2ª a 6ª feira

Central de Relacionamento

51-2111-1486

das 09h às 12h e das 13h às 19h

Coordenação – Flávio Schmitt

51-2111-1459

Agendar pelo e-mail: flavio@est.edu.br

Secretaria Acadêmica

51-2111-1454

das 08h às 21h00min

Secretária do PPG – Carla Gafski

51-2111-1452

das 08h às 17:30min: ppg@est.edu.br
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3. INSCRIÇÕES
3.1 INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente através do site, anexando uma via digital (PDF)
do Projeto de Pesquisa (conforme Anexo 1 deste edital). Acesse o link de inscrição:
Mestrado Acadêmico: http://www.est.edu.br/inscricoes/mestrado/
Doutorado Acadêmico: http://www.est.edu.br/inscricoes/doutorado/
3.2 TAXA DE INSCRIÇÃO
A taxa de inscrição, no valor de R$ 260,00, 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
comparecimento do candidato ou da candidata, a Instituição não fará ressarcimento do valor pago pela
inscrição.
3.3 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
No ato da inscrição para o exame de seleção, os candidatos e as candidatas deverão entregar na
Secretaria Acadêmica ou postar, nos correios (Sedex), os seguintes documentos:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

1 fotocópia do anteprojeto de pesquisa que pretende desenvolver com vistas à futura dissertação
ou tese;
1 fotocópia simples do currículo lattes atualizado;
1 fotocópia 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);
1 foto 3 x 4;
1 fotocópia simples da carteira de identidade (RG) e CPF** acompanhadas de 1 fotocópia
simples de Certidão de Nascimento ou de Casamento;
1 fotocópia simples do Título de Eleitor;
1 fotocópia simples do Comprovante de Quitação Eleitoral;
1 fotocópia simples do Certificado de Reservista (homens)
1 fotocópia simples de comprovante de residência atualizado;
Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

* 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.
**A CNH não substituirá RG e CPF para fins de registro acadêmico, com base na Lei nº 7.088/1983,
Parecer nº 379/2004 CNE/CES.
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§ 1º – Condição para admissão ao curso de Doutorado é a apresentação de diploma de graduação e
Mestrado, devidamente reconhecidos pelo MEC; não podendo ser cumprida esta condição, o Conselho
de Pós-Graduação decidirá sobre a possibilidade de admissão ao Exame;
§ 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 - Egressos e egressas que necessitarem reutilizar documentos já arquivados na EST, para fins de
processo de seleção, deverão requerer à secretaria acadêmica com antecedência mínima de 7 dias do
prazo final de entrega da documentação descrita nesse edital.
§ 5º - A falta da documentação solicitada implica na eliminação do candidato ou da candidata.

4. PROVAS
4.1 PROVAS
As provas ocorrerão no Campus da Faculdades EST, localizada na Rua Amadeo Rossi, 467, Morro do
Espelho, São Leopoldo, RS.
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.
BOCK, Carlos G. Deslocamentos epistemológicos na teologia da libertação nos anos 1990. In: GMAINERPRANZL, Franz; JACOBSEN, Eneida (Orgs.). Deslocamentos da teologia contemporânea. Teologia Pública
vol. 5. São Leopoldo: Sinodal, 2015. p. 13-56. (44p.). Clique para acessar.
ZWETSCH, Roberto E. Igrejas, inculturação e Reforma Protestante na América Latina. In: RIBEIRO,
Cláudio de Oliveira; ROCHA, Alessandro Rodrigues (Orgs.). Ecumenismo e Reforma. São Paulo: Paulinas,
2017. p. 318-335 (18 p.) Clique para acessar.
ARENS, Eduardo. A Bíblia sem mitos: uma introdução crítica. São Paulo: Paulus, 2007. p.349-369. 20 p.
Clique para acessar.
LINNEMANN, Eta. Crítica histórica da Bíblia. São Paulo: Cultura Cristã, 2009. p.95-119. 24 p. Clique para
acessar.
ADAM, Júlio Cézar; STRECK, Valburga Schmiedt; HERBES, N. E. Teologia prática na escola superior de
teologia: um legado a ser explorado. Estudos Teológicos, v. 56, p. 227-248, 2016. (21p.) Clique para acessar.
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GANZEVOORT, R. Ruard. Molduras para os Deuses: o significado do público da religião desde um ponto
de vista cultural. Estudos Teológicos, São Leopoldo, v. 56, n. 2, p. 358-375 jul./dez. 2016. (17p.) Clique para
acessar.
REBLIN, Iuri Andreas. Quadrinhos nas aulas de Ensino religioso: subsídios e práticas pedagógicas de uma
experiência docente. Estudos Teológicos. São Leopoldo. v.56 , n. 1, jan.| junh.2016, p.12-39. (27 p.) Clique
para acessar.
GEBARA, Ivone. Teologia ecofeministas: ensaio para repensar o conhecimento e a religião. São Paulo: Olho
d’Água, 1997. Todo o livro (especialmente 25-75) [TS 844-5/71] Clique para acessar.

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
BRAKEMEIER, Gottfried. As parábolas de Jesus: imagens do reino de Deus. São Leopoldo, RS: Sinodal,
2016. p.9-46. 37 p. Clique para acessar.
REIMER, Haroldo. Inefável e sem forma: estudos sobre o monoteísmo hebraico. São Leopoldo: Oikos,
Goiânia: UCG 2009. p. 22-52. 30 p. Clique para acessar.
História das Teologias e Religiões
HANSEN, Guillermo. La concepción radical de la fé en Lutero: Cristo y la subjetividad en la era postmetafísica. Estudos Teológicos, São Leopoldo, vol. 57, n. 1, p. 30-45, 2017. (16 p.) Clique para acessar.
TAMEZ, Elsa. Quetzalcóatl e o Deus cristão. Aliança e luta de deuses. In: ZWETSCH, Roberto (Org.). 500
anos de invasão, 500 anos de resistência. São Paulo: Ed. Paulinas, 1992. p. 125-170. (46 p.) Clique para

acessar.
WACHHOLZ, Wilhelm. Reforma e melhoramento, tradição e transformação: os estamentos na teologia de
Lutero a serviço da criação. In: REBLIN, Iuri Andréas; SINNER, Rudolf von (Orgs.). Reforma: tradição e
transformação. São Leopoldo: Sinodal, 2016. p. 9-33. (25 p.) Clique para acessar.
Teologia Prática
ADAM, Júlio Cézar. Um Deus com o rosto do Brasil: um estudo exploratório sobre a relação entre imagens
e imaginários de Deus na cultura e na pregação evangélico-luterana. Horizonte: Revista de Estudos de
Teologia e Ciências da Religião (Online), v. 14, p. 1298-1322, 2016. (24p.) Clique para acessar.
MILLER-McLEMORE, Bonnie J. Teologia Prática: Reforma e transformação na epistemologia teológica.
In: REBLIN, Iuri A.; VON SINNER, Rudolf. (Orgs.). Reforma: tradição e transformação. São Leopoldo:
Sinodal; EST, 2016. p. 35-67. (32 p.) Clique para acessar.
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BRANDENBURG, Laude Erandi. A espiritualidade na escola e a tradição religiosa familiar. In.:
KRONBAUER, Selenir C. Gonçalves; SOARES, Afonso Maria Ligório. Educação e Religião - múltiplos
olhares sobre o Ensino Religioso. São Paulo: Paulinas, 2013. p.149-158. (9 p.) Clique para acessar.
Teologia Fundamental Sistemática
MENDOZA-ÁLVAREZ, Carlos. O Deus escondido da pós-modernidade: desejo, memória e imaginação
escatológica. Trad. Carlos Nougué. São Paulo: É Realizações, 2011. p. 249-293. [Capítulo 5 – O papel da
teologia fundamental pós-moderna] [230 M539d-p]. Clique para acessar.
DEIFELT, Wanda. Da cruz à árvore da vida: epistemologia, violência e sexualidade. In: NEUENFELDT,
Elaine; BERGESCH, Karen; PARLOW, Mara (org.). Epistemologia, sexualidade e violência: Olhares do II
Congresso Latino-Americano de Gênero e Religião. São Leopoldo: Sinodal, EST, 2015. p. 13-30. Clique

para acessar.

5. CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
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 em língua estrangeira, para o Mestrado em uma língua 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;
IV – proficiência nas línguas bíblicas (para candidatos e candidatas ao Mestrado e Doutorado na área de
concentração “Tradições e Escrituras Sagradas");
V – avaliação de proposta de trabalho científico apresentada pelo candidato e pela candidata por banca
composta por dois ou duas docentes do PPG-EST.
§ 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: http://www.est.edu.br/downloads/docs/PPG_RequerimentoAproveitamento_de_Lingua_Estrangeira.docx (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, Prova de Conhecimento de Área e Entrevista, com base no projeto, peso 3 (três) e
prova(s) língua(s), peso um (1);
Doutorado: Prova de Conhecimentos Gerais em Teologia e Prova de Conhecimento de Área, peso dois (2);
Entrevista, com base no projeto, peso 5 (cinco) e provas línguas, peso um (1).
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§ 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 – A prova nas línguas estrangeiras e bíblicas não é eliminatória para o Mestrado, podendo, em caso de
não aprovação, ser recuperada no devido prazo (cf. art. 26). Para o Doutorado, é eliminatória a reprovação
nas duas línguas estrangeiras e na língua bíblica.
§ 5º – 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).
§ 6º – A reprovação na prova de conhecimento geral em teologia é eliminatória para os candidatos e as
candidatas ao curso de Doutorado em Teologia.
§ 7º – 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
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: _________________________________________________________

9
Rua Amadeo Rossi, 467 – Morro do Espelho – São Leopoldo / RS – Brasil – CEP 93030-220
Fone: +55 (51) 2111.1400 – est@est.edu.br – www.est.edu.br

