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Os membros da Comissão de Consultores da sub-área de Teologia e Ciências da Religião
reuniram-se na CAPES, em Brasília, dos dias 2 a 6 de agosto de 2004, procedendo à
avaliação trienal dos Programas de Pós-Graduação em Teologia e Ciências da Religião.
Além das análises específicas, constantes nos formulários referentes à situação de cada
programa, os membros da Comissão destacam os seguintes tópicos relativos à situação da
sub-área e ao processo de avaliação:

1. Situação da sub-área de Teologia e Ciências da Religião
No tr iênio de 2001-2003 os dados enviados pelos Programas de Pós-Graduação em
Teologia e Ciências da Religião expressam a consolidação desta sub-área já assinalada em
documentos de área anteriores. O nível de publicações mantém-se elevado, revelando a
intensidade da pesquisa na sub -área. No triênio temos o seguinte quadro de publicações:
ANO

Artigos em periódicos indexados

Livros e capitulos de livro

2003
82 livros completos)

342

288 (206 capítulos em Coletâneas e

2002

327

235

2001

273

219

Os meios de divulgação da produção acadêmica são em geral de qualidade, tendo muitas
das publicações de artigos e capítulos de livro se dado no exterior.
O reconhecimento internacional da produção acadêmica e da qualidade da formação da
sub-área é expresso pelos convênios e pelos eventos realizados conjuntamente mas também
pela procura de alunos estrangeiros a alguns programas. Neste sentido cabe destacar que a
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sub-área conta com alguns programas de elevada qualidade dentro dos padrões
interna cionais e que satisfazem plenamente os critérios de inserção internacional.

2.Alguns aspectos relativos à avaliação do trênio 2001-2003
Quanto aos relatórios e à avaliação fazem-se as seguintes observações:
Conforme já assinalado em relatórios de sub-área anteriores, a qualidade de um programa
depende essencialmente da qualidade, dedicação e das condições de atuação de seu corpo
docente, tanto no sentido de disporem de instalações físicas adequadas e recursos
bibliográficos e computacionais, quanto de contarem com salvaguardas que garantam a
liberdade acadêmica.
O corpo docente de um programa de pós-graduação deve estar constituído
preponderantemente por docentes classificados como pertencentes ao NRD6. Um NRD6
qualificado(professores com uma carga horária mínima de 30 horas semanais e 30% de
dedicação ao Programa) deve ser composto por um mínimo de 70% de professores com
dedicação integral (40/44 horas) e a carga horária letiva de um docente do NRD6 não deve
ultrapassar 12 horas semanais, incluindo aulas de graduação e pós- graduação. A proporção
do número de docentes do NRD6 em relação ao total de docentes do Programa (excluindo
eventuais professores visitantes) não deve ser inferior a 75%. Além disso, relembra-se que
o Programa não deve mostrar dependência de docentes não pertencentes ao NRD6 e que é
inadequado que professores não pertencentes ao NRD6 sejam orientadores de dissertações
e teses, podendo entretanto serem co-orientadores.
É, portanto, indispensável que os programas dêem a máxima atenção à constituição de um
forte quadro docente pertencente ao NRD6, já que esse critério é de peso na avaliação dos
programas, em todos os quesitos.

No tocante à avaliação, foram observadas em particular as seguintes diretrizes, como nos
anos anteriores:
- Consistência e qualidade do programa, em geral, bem como em cada um dos diversos
quesitos e respectivos itens.
- Adequação da qualificação docente para a proposta do programa, bem como condições de
dedicação a ele.
- Atenção à qualidade geral e equil íbrio entre formação, pesquisa e produção intelectual.
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- Adequada infra-estrutura de apoio bibliográfico, consistindo de bibliotecas que pela
quantidade e qualidade de seu acervo, tanto de livros quanto de periódicos, dê suporte
adequado às pesquisas efetuadas no programa.
- Equilíbrio na distribuição da carga horária docente entre atividades de ensino e pesquisa,
bem como distribuição igualmente equilibrada da produção entre os docentes.
- Relação entre orientando/orientador que permita um acompanhamento eficaz das teses e
dissertações.
- Adequada infra-estrutura administrativa que garanta o bom andamento de todas as
atividades, que propicie apoio necessário à docência e à pesquisa.
Como parâmetro de excelência, a Comissão tem tomado especialmente em conta os
seguintes aspectos:
- particular consistência e qualidade do programa, em geral, bem como em cada um dos
diversos quesitos e respectivos itens;
- notável adequação da qualificação docente para a proposta do programa com um NRD6
qualificado;
- especial qualidade geral e equilíbrio entre formação, pesquisa e produção intelectual;
- distribuição bem equilibrada das tarefas letivas, de orientação e pesquisa entre os
docentes;
- condições de atendimento diferenciado e intensivo aos alunos, em particular orientandos;
- liderança e projeção nacional e internacional do quadro docente e do programa;
- produção intelectual em periódicos internacionais e nacionais de ponta, bem como em
editoras nacionais e internacionais de renome na Área;
- inserção internacional consolidada.

3. Recomendações:
A Comissão de Avaliação faz as seguintes recomendações à CAPES e aos programas
avaliados:
- Recomenda-se que os programas de pós-graduação em Teologia e Ciências da Religião
que estejam ligados a bacharelados em Teologia ou Ciências da Religião em suas
instituições, empenhem-se no sentido de que esses bacharelados, com a devida urgência,
tenham sua situação regularizada junto ao CNE.
- É indispensável manter e, mesmo, elevar os padrões de qualidade alcançados pelos
programas avaliados como de excelência, bem como encetar esforços para uma elevação
continuada de qualidade de todos os programas.
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- Os programas devem dar atenção à constituição e manutenção de um forte núcleo de
docentes pertencentes ao NRD6, evitando a dependência, ainda que parcial, de docentes
que não preencham essas condições.
- Os programas devem dar atenção também à proporção entre docentes do NRD6 e o
número total de discentes, procurando mantê- la dentro do limite máximo de 1 para 10, e a
de docentes do NRD6 por orientandos dentro do limite máximo de 1 para 8.
-Nota-se a necessidade de uma maior vinculação, em alguns Programas, dos estudantes
com os projetos de pesquisa. Deve-se procurar enquadrar todos os discentes que se
encontram em fase de pesquisa nos projetos de pesquisa, de seus respectivos orientadores
vinculados às linhas de pesquisa do Programa. Observe -se ainda que os parâmetros de
qualidade na pesquisa vigentes priorizam a constituição de grupos de pesquisa mesmo entre
docentes, procurando-se enquadrar os projetos de pesquisa individuais dentro de grupos de
pesquisa constituídos.
- Deve ser incentivado um maior intercâmbio e debate entre os pesquisadores na sub-área
no Brasil, refletindo o amadurecimento e a consolidação da sub-área, o que contribuirá para
o crescimento qualitativo da produção acadêmica.
- É recomendado com insistência, como a Comissão vem fazendo reiteradamente, que os
programas estabeleçam políticas de intercâmbio de teses e dissertações, para inclusão no
acervo das respectivas bibliotecas, fomentando assim não apenas o conhecimento, mas
também a qualificação constante da pesquisa no Brasil em Teologia e Ciências da Religião.
É importante, em particular, que os programas remetam exemplares das dissertações e teses
ao programa de pós-graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de
Fora, encarregado de manter o banco de dissertações e teses da sub-área.
-Especial atenção deve ser dada a ampliação do acervo bibliográfico das bibliotecas dos
Programas. No relatório deve constar o número de títulos adquiridos no período e de
periódicos ativos.
-A inserção internacional dos Programas deve ser objeto de atenção especial. Esta inserção
é caracterizada pelas publicações de artigos e livros no exterior, participação de docentes e
discentes em Congressos e Seminários internacionais, pertença a Conselhos Editoriais de
periódicos editados no exterior, participação na diretoria de Associações Científicas e
Organismos internacionais, intercâmbios de pesquisa e docentes, participação em
Programas Oficiais das Agências de Fomento de intercâmbio internacionais que prevejam
real parceria, Convênios, bolsas de doutorado "sanduíche", acolhida de alunos estrangeiros
para estágio de doutorado.
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- Que a política de concessão de bolsas de mestrado e doutorado por parte da CAPES leve
em conta a avaliação dos programas, de modo a realizar uma distribuição eqüitativa,
baseada na qualidade dos programas e de sua produção discente.
- Que a CAPES possa facultar a assinatura de periódicos on- line específicos da área de
teologia e religião em geral, já que os periódicos disponibilizados até o presente momento
relacionam-se, sobretudo, a outras áreas do conhecimento.
- Refletindo o processo de consolidação e expansão da sub-área, a partir do ano de 2002
constituído por 10 programas. Observe-se que a área tem sido muito criteriosa na aceitação
de novos Programas. O perfil da área é de maturidade. Alguns dos Programas têm mais de
20 anos e sempre se caracterizaram por seu perfil de excelência.
-Quanto a avaliação recomenda-se a CAPES que seja adotado um formulário com quesitos
específicos para o Mestrado profissional e que sejam estabelecidos critérios próprios de
avaliação paar essa modalidade de Mestrado.
-Recomenda-se a CAPES que na sub-área conste sempre ao lado de Teologia também
"Ciências da Religião". No Coleta deve ser incluído campos específicos para a sub-área de
Ciências da Religião.
-Recomenda-se à CAPES de constituir, em um futuro próximo, a sub-área de Teologia e
Ciências da Religião como área independente no processo de avaliação, sugerindo-se que a
Comissão seja integrada por cinco professores.
Brasília, 6 de agosto de 2004
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