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APRESENTAÇÃO 

 

A FACULDADE LUTERANA DE TEOLOGIA – FLT, consciente de seu papel no âmbito do ensino superior e atenta 
aos intensos processos de mudanças nas sociedades atuais, vem por meio deste documento apresentar o seu 
Projeto Pedagógico Institucional - PPI, que resgata o documento que o antecede (Diretrizes Pedagógicas da 
FLT), ampliando-o em vistas às novas exigências legais e aos múltiplos desafios do contexto atual. O presente 
PPI se encontra em intrínseca conexão com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (aprovado pelo 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE – em 4 de julho de 2006; pelo Conselho Técnico-Acadêmico – 
CTA –  em 10 de julho de 2006; pelo Conselho Curador da FLT em 03 de agosto de 2006 e pelo Conselho de 
Administração da Mantenedora UNIÃO CRISTÃ – Associação Social e Educacional, em 05 de agosto de 2006). O 
PDI desdobra este PPI quanto aos objetivos e metas institucionais, bem como quanto aos recursos humanos e 
materiais necessários à manutenção e ao desenvolvimento das ações propostas, evidenciando assim de que 
forma a FACULDADE LUTERANA DE TEOLOGIA – FLT pretende concretizar o seu projeto educacional. Da 
mesma forma, o presente PPI se encontra em conexão com o Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em 
Teologia  já em andamento e anterior ao PPI, devendo servir de referência para a construção de futuros 
Projetos Pedagógicos de Cursos – PPC’s que eventualmente venham a ser criados no âmbito da FACULDADE 
LUTERANA DE TEOLOGIA – FLT. 
 

mailto:ccbamigo@terra.com.br
mailto:flt@flt.edu.br
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O presente PPI se constitui, deste modo, em plano de referência para a ação educativa na FLT, ou seja, em um 
instrumento político, filosófico e teórico-metodológico que norteia e que pretende doravante integrar as 
práticas acadêmicas da FACULDADE LUTERANA DE TEOLOGIA – FLT, tendo em vista sua trajetória histórica, 
inserção regional, vocação, missão, visão e objetivos. Levando em conta estes referenciais, o PPI procura 
articular, em especial, uma visão de mundo contextual e, ao mesmo tempo enraizada na tradição hebraico-
cristã que cunhou a cosmovisão ocidental. Além disso, o PPI articula a compreensão da educação superior, 
levando em conta os amplos processos de globalização que permeiam a sociedade atual e as raízes históricas 
da identidade institucional, que se encontram no Protestantismo Luterano e no Pietismo – ambos movimentos 
históricos vigorosos que contribuíram em muito para o desenvolvimento e a compreensão do ensino em 
âmbito mundial. A contribuição social e a compreensão de sua atuação enquanto IES que promove o ensino, a 
pesquisa e a extensão visando a formação crítica da pessoa em sua integralidade, pessoa esta entendida como 
sendo um cidadão e como futuro profissional, são articulados a partir destes referenciais. Destaque-se, neste 
contexto, a recepção, no âmbito deste PPI, das “Diretrizes da Política Educacional da IECLB – Igreja Evangélica 
de Confissão Luterana no Brasil”, bem como os “Princípios Pedagógicos da Rede Sinodal de Educação” – Rede 
de Educação esta à qual a FACULDADE LUTERANA DE TEOLOGIA – FLT está vinculada. 
 
Este PPI representa uma projeção dos valores originados da identidade da instituição e que devem ser 
materializados em seu fazer específico, visando um ensino de melhor qualidade e a construção de uma 
faculdade social- e eclesialmente comprometida e reconhecida no cenário acadêmico nacional e internacional. 
Sua implementação exigirá esforço coletivo e comprometimento de todos os envolvidos, seja da esfera 
acadêmica ou administrativa.  
 
Sob o ponto de vista de seu surgimento, o presente PPI foi construído, inicialmente, a partir dos trabalhos de 
uma Comissão de Elaboração que reuniu as informações de uma série de documentos que o antecederam 
(Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Teologia, Diretrizes Pedagógicas da FLT, Regimento Interno) 
ou que foram sendo construídos paralelamente ao mesmo (Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI). Em 
seguida, a proposta do PPI foi apresentada ao colegiado de professores, bem como ao Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão - CEPE e ao Conselho Técnico-Acadêmico da FLT, para discussão e apreciação. Através de 
seus representantes nestes orgãos, indicados pelo DAC – Diretório Acadêmico, também os estudantes da FLT 
puderam se manifestar a respeito. A Comissão recebeu várias considerações e/ou sugestões de todos estes 
grupos, os quais procurou reunir e compatibilizar, incorporando-as à versão final do documento. Esta versão 
final foi aprovada pelo CEPE e pelo CTA em reunião conjunta realizada no dia 09 de outubro de 2006. Em 
seguida, a versão final foi aprovada pelo Conselho Curador da FLT em 19 de outubro de 2006 e pelo Conselho 
de Administração da mantenedora UNIÃO CRISTÃ – Associação Social e Educacional em 28 de outubro de 
2006, como parte integrante do PDI. Doravante, cabe aos gestores e a toda comunidade acadêmica a 
concretização do projeto aqui explicitado. 
 
 
 
 

PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI 
 
 
A FACULDADE LUTERANA DE TEOLOGIA – FLT é uma Instituição de Ensino Superior, de confissão luterana e 
tradição pietista protestante, sem fins lucrativos, com sede e foro na Rua Walli Malschitzky, 164, cidade de São 
Bento do Sul, Estado de Santa Catarina. É voltada ao ensino, à pesquisa e à extensão, tendo como objetivo a 
formação de uma cultura cristã que se destaque pela reflexão teológica e interdisciplinar e que leve ao 
exercício da piedade e do ministério cristão na igreja e na sociedade.  
 
É entidade mantenedora da FACULDADE LUTERANA DE TEOLOGIA – FLT a União Cristã – Associação Social e 
Educacional, de confissão luterana, pessoa jurídica de direito privado e entidade civil filantrópica, de 
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assistência social e educacional, sem fins lucrativos, fundada na cidade de Blumenau/SC em 1º de maio de 
1993, registrada no registro civil de pessoas jurídicas da comarca de Blumenau em 27 de Outubro de 1993, 
livro A-9 sob o nº 1123, as folhas 232, e alterações posteriores. 

 

DE ESCOLA BÍBLICA À FACULDADE LUTERANA DE TEOLOGIA 

 
A história da FLT é marcada de forma determinante pelo trabalho da Missão Evangélica União Cristã – MEUC, 
um movimento eclesial de comunhão, vivência e serviço, no âmbito de atuação da Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil – IECLB. Desde os primórdios do trabalho da MEUC no Brasil (1927), os 
missionários assumiram conscientemente a tarefa de preparar leigos para o trabalho missionário, capacitando-
os para desenvolverem atividades, tais como: estudos bíblicos, conferências bíblicas e retiros. Começaram a 
ser organizados cursos com o objetivo de capacitar leigos para o serviço cristão. A oferta destes cursos 
culminou com criação da Escola Bíblica no ano de 1960, que manteve suas atividades até o ano de 1977.  
 
Em 1986 foi criado o Instituto Bíblico Mato Preto – IBMP, que oferecia um curso básico de teologia com 
duração de um ano.  
 
Em 1988 foi criado, em substituição ao IBMP, o Centro de Ensino Teológico – CETEOL, entidade que passou a 
centralizar os esforços de educação teológica formal na MEUC, incluindo inicialmente um curso bíblico básico 
e um curso de bacharelado em teologia. Dois marcos merecem destaque quanto às credenciais desta casa de 
formação teológica: o reconhecimento do curso de Bacharelado em Teologia pela Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil – IECLB, em 1994; o credenciamento do CETEOL pela Associação de Seminários 
Teológicos Evangélicos – ASTE, em 1995.  
 
Com o reconhecimento dos cursos de teologia como cursos de graduação pelo governo brasileiro em março de 
1999, instala-se a possibilidade de que o CETEOL opte pelo seu reconhecimento junto ao Ministério de 
Educação e Cultura. Para tanto, a partir de um convênio entre a Missão Evangélica União Cristã – MEUC e o 
Instituto Martinus de Educação e Cultura – IMEC, foi criada a Faculdade Luterana de Teologia-MEUC.  
 
Após a visita de uma comissão de avaliação do MEC, nos dias 12 a 14 de novembro de 2000, a FLT obteve 
indicação de credenciamento, como IES mantida pelo IMEC. O fim desse processo ocorreu com a publicação da 
autorização do curso, pelo governo brasileiro, por meio da portaria no 1.915, de 22 de agosto de 2001, pelo 
Exmo. Sr. Ministro da Educação, Dr. Paulo Renato de Souza, sendo publicada no Diário Oficial da União no dia 
24 de agosto de 2001. Este ato torna a FLT pública como Instituição de Ensino superior, merecendo registro 
que a FLT é a primeira IES a oferecer o Curso de Bacharelado em Teologia autorizado pelo MEC no Estado de 
Santa Catarina, constituindo-se, dessa forma, num marco municipal e estadual de educação. O Regimento 
Interno da FLT foi aprovado pelo MEC através da Portaria Ministerial 1257, de 22 de maio de 2003. 
 
Em julho de 2002 houve o reconhecimento institucional da FLT pelo Conselho da Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil. A FLT passa assim a se constituir em um dos centros de formação teológica 
formal dessa igreja. 
 
A partir da autorização pelo MEC a FLT passa a constituir-se como instituição de ensino superior, mantida, 
conforme disposto em seu Regimento Interno, pelo Instituto Martinus de Educação e Cultura – IMEC e pela 
Missão Evangélica União Cristã. Destaque, neste período, merece a filiação à Rede Sinodal de Educação, 
ocorrida em 2004. A Rede Sinodal de Educação é um órgão vinculado à Igreja Evangélica de Confissão Luterana 
no Brasil – IECLB, que tem por missão promover a interação das instituições de educação existentes no âmbito 
desta igreja a partir das diretrizes educacionais evangélico-luteranas. 
A partir de 23 de fevereiro de 2006, o curso de Bacharelado em Teologia da FLT é reconhecido pelo MEC, 
conforme Portaria Ministerial 577 publicada no Diário Oficial da União em 01 de março de 2006. Assim, foi 
concluída a primeira grande etapa dos trabalhos, que foi a da transformação e adequação de uma instituição 
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que até 2001 se constituíra como Seminário Teológico Maior em uma Faculdade Teológica norteada pela 
legislação brasileira do ensino superior. Já a partir de 2004 foi realizado, mediante anuência do IMEC, um 
planejamento voltado para a transferência de mantença da FLT para a UNIÃO CRISTÃ – Associação Social e 
Educacional, a ocorrer no ano de 2006, mediante abertura de um processo de transferência de mantença 
junto ao MEC. 
 

INSERÇÃO NO CONTEXTO REGIONAL E NACIONAL 

 
A cidade de São Bento do Sul localiza-se na região serrana, ao norte do Estado de Santa Catarina, possuindo 
uma área total de 487 Km2, dos quais 409 Km2 são de área urbana e 78 Km2 de área rural. Seus limites 
territoriais são: Piên (PR) e Campo Alegre (SC) ao norte; Corupá (SC) ao sul; Jaraguá do Sul (SC) e Corupá (SC) 
ao leste e Rio Negrinho (SC) a oeste. São Bento do Sul está localizada numa altitude de 838 metros acima do 
nível do mar, possuindo clima temperado com uma temperatura média anual de 16,7ºC. São Bento do Sul é 
um importante centro econômico no cenário catarinense, destacando-se em âmbito nacional sua indústria 
moveleira. É o 1o pólo exportador de móveis do Brasil, o 4o maior exportador do Estado de Santa Catarina.  
 
O município de São Bento do Sul possui uma população de 65.388 habitantes (IBGE/Censo 2000), sendo que, 
94,5% deste total residem na área urbana da cidade. A densidade demográfica, no ano de 2000, correspondia 
a 134.26 hab/km2.  
 
A Região Sul do Brasil, em virtude de suas características peculiares de solo, vegetação, clima, latitude e 
topografia exerceram efetiva influência no momento em que emigrantes da Europa procuraram um novo local 
para se fixarem e aí desenvolverem sua economia e suas relações sociais. Essas características levaram, 
sobretudo alemães, italianos e portugueses açorianos a se radicarem no território de Santa Catarina e 
proximidades, marcando de forma indelével e bem distinta, o traço de cada uma de suas culturas, em 
povoações que se instalaram desde o litoral até o extremo oeste do Estado e dos estados vizinhos. Na área da 
educação, além de terem influenciado no desenvolvimento da educação básica, esses traços marcaram de 
forma decisiva o nascimento dos cursos superiores em Santa Catarina.  
 
A cidade de São Bento do Sul apresenta, atualmente, um alto percentual de escolarização, tanto no que diz 
respeito ao ensino fundamental, quanto no que tange o  ensino médio. Nos últimos anos, constata-se um 
crescimento na oferta de cursos do Ensino Superior, o que mostra o interesse da comunidade local em 
melhorar as condições da educação de sua população. 
 
No tocante a sua religiosidade, o povo de São Bento do Sul é determinado pela religiosidade herdada de seus 
antepassados. Destacam-se a confessionalidade católico-romana e luterana.   
 
Embora esteja localizada em São Bento do Sul - SC, o pano de fundo histórico e a abrangência geográfica da 
FLT não estão, de forma alguma, restritos tão somente à história e à geografia específicos desta cidade ou 
desta região. Seu horizonte é mais amplo. Relaciona-se com toda a história da Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil – IECLB, de abrangência nacional e, dentro desta, à MEUC, como movimento missionário 
inserido na IECLB, o qual abrange em especial a região Sul do Brasil e o Paraguai. 
 
A IECLB é uma igreja que veio ao Brasil com a imigração alemã, tendo comemorado em 2005 os seus 180 anos 
de existência em território brasileiro. Embora esteja espalhada por todas as regiões do país, a maioria das 
comunidades encontra-se localizada nas regiões Sul e Sudeste. Em termos numéricos, a IECLB conta na 
atualidade com cerca de 750.000 mil membros. A formação teológica formal foi iniciada no ano de 1946, com 
a fundação da Faculdade de Teologia, em São Leopoldo, hoje Escola Superior de Teologia (EST). Esta foi a única 
e principal entidade luterana brasileira, responsável pela formação teológica até os anos 80, quando ocorreu a 
criação do CETEOL, hoje FLT, bem como do Centro de Pastoral e Missão (CPM), hoje Faculdade de Teologia 
Evangélica – FATEV. Estas são, atualmente, as três entidades de formação teológica reconhecidas pela IECLB, 
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formando pastores, missionários, catequistas e diáconos em seus cursos de graduação. Neste cenário a FLT 
tem se destacado pela formação de pastores e missionários, bem como pela oferta de cursos de pós-
graduação lato sensu e de atividades de extensão voltadas para a formação de lideranças comunitárias. 
 
Princípios de atuação 

A FLT atua conforme os princípios de orientação espiritual, confessional e teológica definidos pela 
Mantenedora União Cristã, sem, no entanto, discriminar em seu atendimento qualquer pessoa: 
 
1 – A FLT observa, na sua forma de atuação, os princípios do Evangelho de Jesus Cristo segundo as Sagradas 
Escrituras do Antigo e Novo Testamento (Bíblia), bem como os princípios de Fé do Pietismo Luterano.  
 
2 – Os cursos de teologia têm por base a íntegra das Escrituras Sagradas, as Confissões da Reforma Luterana e 
os Princípios de fé do Pietismo Luterano, observando especialmente o enfoque missionário, diaconal e 
pastoral-comunitário deste último. 
 
3 –  A FLT utiliza-se de técnicas, informações e métodos, pedagógicos e/ou científicos que não conflitem com o 
discriminado acima. 
 
4 – A FLT, na sua forma de atuação,  possibilita acesso aos serviços por ela prestados a todas as pessoas, sem 
distinção de raça, cor, sexo, nacionalidade, estado civil, profissão, condição social, credo político ou religioso. 
 
 
 
Missão, Visão e Valores 

 
Missão: Promover o ensino, a pesquisa e a extensão a partir de princípios educacionais e teológicos 
evangélico-luteranos e pietistas, contribuindo para a formação integral de pessoas que sejam livres para 
servir. 
 
Visão:  Ser uma Instituição de Ensino Superior de referência na formação teológica e humana, de caráter 
cristão, em todos os níveis e espaços de sua atuação. 
 
Valores: Autoridade das Escrituras Sagradas do AT e do NT, como norma de vida, fé e serviço. Exclusividade de 
Jesus Cristo; Conhecimento a serviço da Vida. 
Trabalho em equipe; Formação continuada; Respeito à diversidade humana; Liberdade para pensar e servir; 
Excelência e honestidade acadêmica.  
Amor; Humildade; Diálogo; Serviço ao próximo; Solidariedade e justiça social; Responsabilidade para com a 
criação. 
 

FINALIDADES INSTITUCIONAIS 
 
De acordo com o Art. 4o e 5o de seu Regimento Interno, a FLT tem por finalidades:  
 
I – promover, em obediência à missão de testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo, a formação teológica 
cristã, caracterizada pela confessionalidade luterana e pela tradição pietista protestante,  com abertura 
interdenominacional;    
 
II – promover o ensino, visando à formação de profissionais diplomados e qualificados de nível superior, nas 
áreas dos cursos mantidos, aptos para a inserção em setores profissionais e a integração ao mercado de 
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trabalho, bem como para a participação na vida e no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar 
para sua formação contínua;  
 
III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica e fomentar a realização de estudos nas áreas 
dos cursos oferecidos e na interface com outras áreas do saber, da tecnologia e a criação e difusão da cultura 
nas áreas em que atua, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 
 
IV – promover a divulgação dos resultados de conhecimentos culturais, científicos e técnicos nas áreas dos 
cursos que oferece e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de 
comunicação; 
V – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e ligados às áreas 
dos cursos que oferece, e prestar serviços especializados à comunidade, estabelecendo com esta uma relação 
de reciprocidade;  
VI – promover a extensão, aberta à participação da sociedade, visando à difusão das conquistas e benefícios 
resultantes da criação cultural e da pesquisa científica geradas na instituição;  
 
VII – promover a oferta de suas atividades educacionais a pessoas carentes e possibilitar o atendimento aos 
beneficiários da Lei Orgânica da Assistência Social, sua defesa e garantia de seus direitos;  
VIII – incentivar a formação cívica, moral, cultural, religiosa, artística, literária e científica do povo brasileiro, de 
acordo com os seus princípios educacionais e as Leis nacionais em vigor; 
 
IX - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente 
concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração; e 
 
X - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo.  
 
 
Para a consecução de suas finalidades no desenvolvimento de atividades educacionais, dentro de suas 
possibilidades econômico-financeiras, a FLT atuará com o propósito de: 
 
I – oferecer cursos de graduação, pós-graduação lato sensu, extensão ou outros, bem como atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, nas formas previstas na legislação vigente e neste Regimento Interno; 
 
II – incentivar a comunhão fraterna e a participação ativa na vida e na edificação da igreja cristã e o 
testemunho na sociedade; 
 
III  -  propiciar o desenvolvimento prático da vivência da fé no âmbito da piedade individual e comunitária, por 
meio de atividades que envolvam o exercício da liderança, a convivência e o serviço, interna  e externamente à 
FLT;  
IV – assegurar aos discentes meios para a realização de programas de cunho teológico-religioso, culturais, 
artísticos, cívicos e desportivos, incentivando seu desenvolvimento físico, espiritual, moral, psíquico, social e 
cognitivo; 
 
V – incentivar o exercício pleno da cidadania;  
 
VI - estimular, como agência formadora de recursos humanos qualificados, a criação cultural, a competência 
acadêmica e profissional e o desenvolvimento de princípios éticos; 
 
VII – promover o diálogo entre a teologia e outras áreas do saber e desenvolver propostas de inserção da 
teologia cristã e do teólogo na sociedade; 
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VIII – firmar acordos, convênios e/ou contratos com entidades públicas e particulares, nacionais ou 
internacionais, sejam instituições educacionais, científicas ou culturais, sejam empresas regularmente 
instaladas. 
 
IX – atuar no atendimento educacional a jovens e adultos, incluindo os que se encontram em situação de risco 
pessoal e social; 
 
X – promover e apoiar ações de enfrentamento à pobreza; 
 
XI – estimular a realização de estatísticas, estudos e pesquisas referentes às áreas de atuação a que se propõe, 
proporcionando avanço científico e a formação de pessoal especializado; 
 
XII – promover, estimular, divulgar e publicar informações, trabalhos e obras especializadas dos assuntos de 
seu objeto social, utilizando-se para isso das mais diversas tecnologias e meios existentes; 
XIII – estimular a realização de programas e ações que visem a prevenir ou a solucionar problemas da sua área 
de atuação e de seu público alvo; 
XIV – promover o entendimento com outros setores de atividades, visando ao atendimento interdisciplinar 
das demandas que se apresentarem; 
 
XV – propugnar pela cultura científica e o desenvolvimento técnico, especialmente no que diz respeito à 
formação e ao aperfeiçoamento em todos os tipos de atividades; 
XVI – associar-se a entidades educacionais, culturais, de assistência social ou filantrópicas; 
 
XVII – conceder bolsas de estudo para alunos matriculados em seus cursos e/ou programas, observado o 
disposto em regulamento próprio; 
 
XVIII – promover e estimular a formação continuada de seu quadro funcional ou de colaboradores vinculados 
aos objetivos e instituição propriamente dita; 
 
XIX – criar departamentos ou serviços necessários aos fins a que se destina, mediante anuência da 
Mantenedora União Cristã; 
 
XX – desenvolver ações que visem à promoção da integração ao mercado de trabalho de jovens e adultos; 
 
XXI - promover campanhas financeiras com o objetivo de arrecadar fundos destinados ao financiamento das 
atividades-fim a que se propõe; 
 
XXII – atuar em atividades-meio, obtendo receitas de venda de mercadorias e serviços ou  outras, sendo que o 
resultado deverá sempre ser destinado para as atividades-fim da instituição; e 
 
XXIII – atuar na defesa dos direitos dos beneficiários de seus serviços. 

 

ÂMBITOS DE ATUAÇÃO 
 
A FLT oferece curso de graduação (bacharelado) na área da teologia e cursos de pós-graduação lato sensu e de 
extensão na área da teologia em sua intersecção com outras áreas afins no âmbito das ciências humanas. A 
FLT não tem seu público alvo circunscrito apenas à cidade ou à região de São Bento do Sul/SC e arredores, mas 
abrange um espectro mais amplo, figurando como alternativa de formação teológica para um público de 
pessoas advindo de toda região Sul do Brasil, e abrangendo também pessoas de todas as demais regiões 
brasileiras.  
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OS DESAFIOS ATUAIS E A CONCEPÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 
A gestão de Instituições de Ensino Superior vem passando nos últimos anos por profundas mudanças advindas 
das conjunturas internas e externas às mesmas. Essas mudanças exigem agilidade e capacidade de responder 
às contingências geradas pelo ambiente dinâmico da sociedade pós-moderna, resultante das múltiplas 
transformações científicas, tecnológicas, sócio-políticas, culturais, econômicas e religiosas que estão 
ocorrendo na atualidade. Estamos conscientes de que, neste contexto atual, é necessário enfrentar os perigos 
que tendem a ameaçar o ensino superior em nosso país, como por exemplo a funcionalização econômica do 
conhecimento. O Brasil vem sendo invadido por uma publicidade massiva de programas de educação-
instantânea, marcados pela visão de que a sociedade é um mercado e de que o ensino superior deve ser 
tratado como uma mercadoria. Estamos convencidos que estas suposições são profundamente equivocadas. 
Entendemos que o ensino superior é muito mais que um bem comercializável e que não pode ser subordinado 
a processos de padronização e reducionismos típicos de bens e mercadorias.  
 
Pensar o papel de uma IES neste contexto, implica em pensar numa faculdade moderna e competente, 
buscando a excelência acadêmica e teológico-científica, oferecendo aos alunos um ensino de graduação e de 
pós-graduação (lato sensu) de alta qualidade e buscando consolidar a pesquisa e a extensão, que devem ser 
articulados com o ensino. Implica em optar por uma concepção pedagógica referenciada numa tradição 
educacional que mostrou ter consistência histórica e, ao mesmo tempo, referenciada para os desafios futuros 
da sociedade. O papel de uma IES ao produzir e disseminar o conhecimento deve ser hoje, mais do que nunca, 
um papel crítico, ou seja, voltado ao questionamento constante ao conhecimento instituído e, desta forma, 
voltado para a viabilização da função transformadora da educação superior em relação à sociedade. A 
graduação oferecida na IES deve utilizar, portanto, meios que permitam assegurar a formação e o 
desenvolvimento do ser humano enquanto pessoa integral. Ela deve preparar para o mercado de trabalho, 
encorajar o autodidatismo e estimular e facilitar a autonomia do espírito, bem como uma postura de abertura 
para novos aprendizados, um pensar aberto e livre. A formação superior não busca meramente a formação de 
profissionais com competência acadêmica em suas respectivas áreas, mas a formação de pessoas imbuídas de 
valores éticos, morais, comprometidas com a comunidade, com uma postura de serviço ao próximo, 
comprometida com a construção de uma sociedade melhor.  
 
Neste contexto pós-moderno em que estamos inseridos, em que a atuação profissional cada vez mais deixa de 
ser referenciada nos postos de trabalho ou em cargos, para orientar-se pelos pressupostos das formas mais 
flexíveis de produção, o preparo para o mercado de trabalho, incluindo também o âmbito eclesiástico 
abrangido por cursos de teologia, deverá incluir a orientação para diferentes possibilidades de inserção no 
mundo do trabalho.  
 
Há que se atentar, igualmente, para a crescente busca de formação continuada em todos os níveis. Em 
especial, constata-se o crescimento acelerado de atividades de pós-graduação. Faz parte de uma IES, seja por 
meio de atividades de extensão ou de cursos de pós-graduação, fazer frente a estas demandas nas áreas em 
que atua. 
 
Uma outra dimensão do cenário em que as IES hoje estão inseridas é o rompimento das fronteiras entre 
nações, gerado pelo processo de crescente globalização, que gera insegurança, faz crescer intolerância e 
desprezo entre povos, a violência e a exclusão social. A economia de mercado, em sua voracidade, conduz à 
massificação, ao empobrecimento de grandes faixas populacionais, à violação de direitos elementares à vida. 
Faz parte do papel de uma IES, hoje, contribuir, no âmbito dos cursos que ela oferece, para a superação de tais 
cenários, cabendo-lhe educar para a cidadania, o amor e o serviço ao próximo, a ética, a paz, o bem-estar, a 
solidariedade entre os seres humanos, o cuidado com a natureza, o compromisso social especialmente voltado 
para o elemento fraco e marginalizado da sociedade, em especial àquele em situação de risco. Neste sentido, 
cursos na área da teologia tem, hoje, uma contribuição fundamental à educação brasileira, como um todo.  
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Há, hoje, no Brasil, um intenso empenho em fortalecer o ensino superior, democratizar o acesso ao mesmo e 
estabelecer novos marcos regulatórios para todo o sistema de ensino superior. Há esforços políticos de 
qualificar as instituições públicas e privadas de ensino superior e de valorizar as instituições comunitárias 
como incentivadoras do desenvolvimento regional. Neste contexto, despontam diversas iniciativas de 
assistência estudantil, que demonstram a necessidade do compromisso social de todos os setores da sociedade 
preocupados com a educação. Desta forma, numa sociedade em que, em decorrência de processos sociais, 
políticos e econômicos há ainda, infelizmente, altos níveis de empobrecimento, de forma a privar ou 
inviabilizar o acesso de muitos jovens ao ensino superior, o desafio de oferecer políticas inclusivas de acesso ao 
ensino superior, bem como estimular a permanência no mesmo, é premente para toda e qualquer IES. Por isso, 
o compromisso social é, hoje, uma dimensão imprescindível na educação superior. 
 
Todo e qualquer PPI precisa, portanto, levar em conta os diversos desafios que o cenário atual apresenta às 
IES, delineando referenciais que deverão orientar o desenvolvimento institucional e sua respectiva ação 
pedagógica, referenciais estes entendidos como manifestação da intencionalidade deste desenvolvimento. 
Assim, o PPI é uma antecipação da formulação de políticas que virão a delinear, balizar e alavancar a qualidade 
do ensino a ser desenvolvida no âmbito institucional, promovendo assim um processo de constante 
aperfeiçoamento institucional. Uma IES se constitui, desta forma, em um espaço dinâmico da diversidade do 
saber, do diálogo, da reflexão crítica, do estabelecimento de inter-relações entre as pessoas e entre estas e a 
comunidade/sociedade.  
 

FILOSOFIA DE EDUCAÇÃO 

 
Diante dos desafios que se apresentam para a educação superior na atualidade, a FACULDADE LUTERANA DE 
TEOLOGIA – FLT vem promovendo e visa promover uma formação humana, cristã e social, que se destaca pela 
reflexão teológica aberta ao diálogo interdisciplinar e ecumênico, bem como pelo exercício contextualizado e 
crítico do ministério cristão na sociedade, em perspectiva pastoral e missionária. A proposta dessa formação 
está atrelada, de forma indissociável, às condições que possibilitem o desenvolvimento de uma pessoa livre 
para servir, crítica, comprometida com o evangelho e com a sociedade, que seja agente ativo e transformador, 
atuando como líder e dirigente de comunidades cristãs e da comunidade civil. 
 
Na definição dos princípios gerais de sua filosofia e política educacionais, a FACULDADE LUTERANA DE 
TEOLOGIA – FLT recorre, em especial, a rica tradição teológica e filosófico-pedagógica do Protestantismo 
Evangélico-Luterano e Pietista que se encontra nas raízes de sua própria história, articulando estas 
perspectivas de forma crítica com os desafios da atualidade. A compreensão evangélico-luterana e pietista de 
educação é compreendida, de forma geral, a partir da intersecção dialógica entre a teologia e a pedagogia, 
levando em conta o horizonte multidisciplinar do Ensino Superior que perfaz o contexto maior, dentro do qual 
o encontro crítico entre estas ciências acontece. A teologia e a pedagogia, enquanto ciências específicas com 
estatutos teóricos próprios, entram em diálogo crítico, gerando uma nova teoria e prática teológico-
pedagógica, em que cada uma delas contribui na reconfiguração de sua respectiva práxis.  
 
A filosofia educacional fornecerá, desta forma, parâmetros e orientações para a tomada de decisões e para a 
construção de uma concepção de ensino, pesquisa e extensão coerente com sua história, sua identidade e seu 
perfil específico no contexto do ensino superior. 
 

Fundamentos bíblico-teológicos da concepção educacional da FLT 

Quanto aos princípios educacionais, pode-se afirmar que o ensino na FACULDADE LUTERANA DE TEOLOGIA – 
FLT tem como ponto de partida e fundamento teológico último as Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo 
Testamento, levando em conta, ainda, referenciais teológicos e pedagógicos da Reforma Protestante, em 
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especial aqueles encontrados na teologia de Martinho Lutero, nos Escritos Confessionais Luteranos e em 
contribuições advindas do Movimento Pietista Luterano ao longo de sua história.  
 

Fundamentos Bíblicos 

A concepção de educação da FLT está pautada, quanto aos seus fundamentos bíblicos, pelas seguintes 
ênfases:  
 

a) A compreensão da educação humana como dimensão intrínseca ao assim-chamado mandato cultural 
dado por Deus ao ser humano criado à sua imagem e semelhança e incumbido de administrar a terra, 
estabelecer educação e cultura, ciência e técnica (Gênesis 1.26-28); 

b) As Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento como referencial básico para a compreensão 
de mundo e para a antropologia subjacentes à concepção pedagógica (2 Timóteo 3.16-17; cf. 1 Pedro 1.20-21); 

c) Observância do mandamento duplo do amor – a Deus e ao próximo –, bem como do amor a si mesmo 
(Mateus 22.37-39);  

d) A prática da esperança e da reconciliação (Romanos 12.12-14; Miquéias 6.8; 2. Coríntios 5.18);  
e) A tarefa de educar a partir da liberdade cristã e para a liberdade (João 8.36; Deuteronômio 6.15-25);  
f) O entendimento da educação em perspectiva cristã como renovação da mente e revolução do ser, do 

pensar e do agir da pessoa enquanto ser humano integral (Romanos 12.1-2);  
g) A compreensão da educação em perspectiva cristã como vivência na e da fé que conduz ao discipulado 

cristão (Mateus 28.19-20);  
h) O diálogo, a diversidade e o respeito como expressão da unidade (1 Coríntios 12.13,24-25);  

i) O servir ao próximo como testemunho da fé, da esperança e do amor (1 Coríntios 12.4-5; Atos 1.8).  
 

Fundamentos Teológico-Confessionais 

Quanto aos seus fundamentos teológico-confessionais, a concepção cristã de educação da FLT é pautada pelas 
seguintes dimensões, encontradas nos Escritos Confessionais Luteranos e na teologia do Reformador Martinho 
Lutero:  

 
a) Justificação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo (Romanos 3 e 4; Gálatas 3), bem como 

compreensão do ser humano cristão como simultaneamente justo e pecador; 
b) A liberdade cristã, entendida como experiência da libertação da culpa e, simultaneamente, como 

liberdade para servir ao semelhante como Cristo serviu à humanidade (cf. João 8.36; Mc 10.45); “O cristão é 
um senhor livre de tudo, a ninguém sujeito pela fé. O cristão é um servo dedicado a tudo, a todos sujeito por 
amor” (Martinho Lutero. Da liberdade cristã);  

c) O sacerdócio geral de todos os que crêem em Cristo (2 Pedro 2.9-10) e a escola/faculdade como 
fomentadora de lideranças – apóstolos, mestres, evangelistas, profetas e autoridades comprometidas com a 
vida e com o evangelho;  

d) O trabalho humano como vocação (“Beruf” – Martinho Lutero) e exercício do mandato cultural que o 
criador legou ao ser humano (Gênesis 1.26-28, cf. Gênesis 1 e 2). Toda educação e filosofia, toda a arte, toda a 
ciência e toda a tecnologia encontram seu fundamento último neste mandato cultural dado ao ser humano 
enquanto imagem de Deus, conduzindo ao desenvolvimento da educação, da arte, da cultura, da técnica e da 
ciência a partir de uma postura fundamental de temor e honra a Deus, da promoção da vida e da preservação 
do meio ambiente.  

e) As Escrituras Sagradas como norma para a fé e para a vida, respectivamente os quatro pilares da 
Reforma como legado teológico inalienável do Protestantismo: somente Cristo – somente a palavra – somente 
a graça – somente a fé (“solus Christus – sola scriptura – sola gratia – sola fide”);  

f) Antropologia fundamentada na visão integral do ser humano como pessoa, i. é, como ser relacional, 
homem e mulher, que existe como indivíduo em sua totalidade psíquico-física sempre inserido no mundo, em 
relacionamento com a natureza animada e inanimada e os demais seres humanos (sociedade), vivendo em 
todas estas dimensões sempre na presença de Deus, criador, redentor e juiz. Os referenciais da antropologia 
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hebraico-cristã, entendidos no conjunto da revelação hebraico-cristã, perfazem o fundamento para todo falar 
na dignidade do ser humano e o critério para o falar em qualidade de vida, levando em conta que o ser 
humano foi criado por Deus à sua imagem, é pecador, é amado por Deus, que quer reconciliar este ser 
humano consigo mesmo por meio da obra salvadora de Jesus Cristo e o agir regenerador do Espírito Santo. 

 
Tendo por base estes fundamentos teológico-confessionais, o Movimento do Pietismo contribuiu, ao longo de 
sua história, com os seguintes enfoques teológicos:  

 
a) Visão da pessoa humana como criatura de Deus, pecadora e redimida em Cristo, destinada para vida 

eterna; 
b) Necessidade de conversão pessoal e de vivência pessoal da fé cristã como compromisso existencial de 

vida com a pessoa de Jesus Cristo;  
c) Missão, evangelização, diaconia e acompanhamento pastoral a pessoas de todas as classes sociais e 

faixas etárias como tarefas prioritárias da igreja cristã em sua atuação para dentro da sociedade humana; 
d) Vivência do sacerdócio geral de todos os crentes, mediante valorização do serviço participativo de 

cada pessoa (leigo), conforme seus dons e talentos na igreja e na sociedade; 
e) Valorização da vida em comunhão respectivamente em comunidade; 
f) Compromisso social e político com a justiça, com os marginalizados da sociedade, com os fracos e 

empobrecidos, visando a melhoria das condições de vida das pessoas e a transformação da sociedade; 
g) Valorização do indivíduo e do trabalho educacional voltado para as diversas faixas etárias, de acordo 

com desenvolvimento psico-social e emocional da pessoa; 
h) Valorização da mulher na igreja e na sociedade, bem como no processo educativo; 
i) Necessidade de formação acadêmica que prime pela intersecção entre erudição acadêmica e exercício 

da piedade cristã;  
j) Necessidade de constante reforma na igreja cristã, em especial por intermédio do destaque à 

centralidade da Bíblia e da formação de grupos de estudo bíblico-teológico (“collegia pietatis; ecclesiola in 
ecclesia”);  

k) A necessidade de constante reforma do estudo da teologia, bem como das escolas e universidades em 
geral;  

l) Ênfase na condução de uma vida inserida no mundo e pautada pela busca da santidade, como vivência 
de um novo nascimento operado por Deus; 

m) Esperança firme e inalienável da volta de Cristo para o juízo e para a consumação de toda a criação. 
 
Já quanto à contribuição pedagógica do Pietismo Protestante, merecem destaque, entre outros, os seguintes 
aspectos:  

 
a) Compreensão do ser humano a ser educado a partir dos referenciais da antropologia bíblica;  
b) Busca de constante inovação e renovação didático-pedagógica, tendo em vista formar para a honra de 

Deus e o serviço à sociedade;  
c) Educação pautada no amor e no exemplo de vida do próprio educador, e não apenas em conteúdos 

programáticos;  
d) Educação voltada para o serviço à sociedade, em especial aos segmentos mais pobres e aos membros 

mais fracos da mesma, aos quais ela deve ser prioritariamente viabilizada;  
e) A conexão entre fé viva em Jesus Cristo (espiritualidade) e labor teológico e/ou vida escolar e estudo 

acadêmico de forma geral;  
f) Ênfase na relevância da catequese, da leitura bíblica, da exortação clara e adequada ao educando 

sempre que necessário, bem como na importância  de confrontar o educando com as virtudes necessárias 
para a vida e com os vícios que destroem a vida;   

g) Ênfase, além disso, na importância da oração, na necessidade do bom relacionamento com o 
semelhante, na prudência; 
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h) Ênfase na necessidade de fazer experiências no aprendizado, de superar idéias preconcebidas, de 
aplicar os assuntos estudados para a vida pessoal, de crescer mediante a leitura de bons livros, da constante 
conscientização dos alunos a respeito das finalidades da educação;  

i) Sob um ponto de vista mais sócio-político, merece especial destaque o empenho dos representantes 
do Pietismo pela criação de instituições escolares e pedagógicas de cunho diaconal e assistencial-social – 
exemplos são, aqui, a “Armen- und Bürgerschule” (Escola de pobres e burgueses), a “Escola de Latim” e o 
“Pädagogium”, fundados no âmbito das “Fundações Franke” (“Fränkische Stiftungen”), na Alemanha. 
 
Princípios Norteadores da Concepção de Educação da FLT 
 
 A partir desta herança teológico-pedagógica que fundamenta a visão de educação vigente na 
Instituição, são definidos os Princípios da filosofia educacional  que orientam a prática em todos os segmentos 
que compõem a organização na consecução deste Projeto Pedagógico Institucional - PPI, desdobrando-se no 
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e norteando a elaboração do Projeto Pedagógico de Curso – PPC, 
a construção curricular e a organização dos princípios e ações metodológicos e os critérios de avaliação. Ou 
seja, as propostas de ensino desenvolvidas na FLT concretizam-se no Projeto Pedagógico do curso de 
graduação, nos Projetos dos diversos cursos de Pós-graduação lato sensu, bem como nos projetos das diversas 
Atividades de Extensão ofertadas, encontrando expressão palpável nos Planos de Ensino-Aprendizagem que 
norteiam o trabalho dos professores: 
 
 
Princípios relativos à dimensão relacional  

 
a) Formação de um ser humano integral, singular, livre, criativo, disposto a servir e solidário pela e para a 

vida, respeitando-se sua individualidade e dignidade como pessoa criada à imagem de Deus. O ser humano e 
sua dignificação são o meio e o fim da educação;  

b) Compreensão de que a aceitação incondicional do ser humano por Deus implica em uma postura 
relacional de mútua aceitação e de um princípio de inclusão e de abertura à diversidade humana, 
independente de credo religioso, condições físicas, capacidade de aprendizagem, diferenças etno-sócio-
econômicas; 

c) Formação crítica, voltada para promover o desenvolvimento da autonomia de pensamento e a partir 
da compreensão de que, colocado sob a crisis gerada pelo confronto com a Palavra de Deus e revelada de 
forma derradeira na pessoa de Jesus Cristo, a pessoa seja capacitada a fazer uso de um juízo crítico em 
relação às diferentes maneiras adotadas pela sociedade na qual está inserida, desenvolvendo critérios de 
discernimento acerca de referenciais teológicos, sócio-políticos e éticos consistentes para a vida pessoal, 
comunitária e pública;  

d) Compreensão da dimensão da relacionalidade humana como sendo algo que transcende a perspectiva 
intrapessoal e interpessoal, abrangendo também a relação com toda a sociedade e com o meio ambiente, visando 
assim uma formação integral e continuada voltada para o exercício da liderança comunitária e da cidadania, de 
forma a capacitar o aluno para o exercício do serviço democrático, profético e participativo na igreja e na 
sociedade, estando assim inserido/a no seu tempo e no seu contexto;  

e) Valorização do Ser sobre o ter nos processos de ensino-aprendizagem; 
f) Promoção da aprendizagem a partir do ensino e da própria experiência, que busque alternativas de 

solução para a problemática comunitário-eclesial e social, orientada pela ótica cristã;  
g) Formação intelectual, ética e estética que promova o desenvolvimento de competências de 

aprendizagem e habilidades que possibilitem responder às exigências da sociedade contemporânea, no que 
diz respeito à formação crítica, confessional, eclesial e contextualizada do ministério pastoral e missionário, 
bem como de outras atividades voltadas para o desenvolvimento de comunidades eclesiais e da sociedade 
em geral;  

h) Formação de cidadãos profissionais, impregnados de uma concepção e piedade cristã tal, que o saber 
não seja suficiente, mas que  sejam orientados pela  prática cristã genuína e efetiva, unindo erudição e 
piedade; 
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i) Compreensão da pessoa do educador como mediador das relações pessoal e dos saberes científicos, 
teológicos e pedagógicos, ou seja, como provocador de novos processos de aprendizagem. O educador não 
se limita à tarefa de executar o processo educativo, mas integra a função profética, anunciando a 
reconciliação da pessoa com Deus, seus semelhantes, a integralidade da criação e consigo mesma; 

j) As aulas, as informações e as técnicas de trabalho utilizadas pelo professor são meios e não fins do 
processo de ensino. O ensino mediante o exemplo de vida e de trabalho adquire relevância; 

k) Ação pedagógica e psico-pastoral que visa entender o/a aluno/a, em suas múltiplas necessidades e 
manifestações, a partir da ética do amor. 

 
 
Princípios relativos à dimensão institucional 

 
a) Realização da educação por meio  da instituição e da institucionalização de valores e práticas (ações), 

mediante: investimentos na formação e capacitação continuada das pessoas que exercem a função de 
gestoras dos processos de ensino-aprendizagem e dos procedimentos técnico-acadêmicos e administrativos; 
investimentos nos processos de organização do aparato legal; gestão por meio de uma diversidade de 
indivíduos que, em equipe, buscam alternativas e soluções para os diferentes afazeres e desafios do cotidiano 
institucional, estabelecendo metas e ações a serem executadas; e criação de regulamentações, normas e leis 
que expressem um dever-ser que organiza, dá rumo e razão de ser à instituição;  

b) Compreensão da instituição como espaço organizado que possibilita às pessoas vivenciarem 
aprendizagens, agruparem-se para cultivar determinada tradição, servir umas às outras, recrear-se, cultuar a 
Deus, unir-se para atuar na sociedade, solidarizar-se com outras, promover a vida, a justiça, a cultura e a ética;  

c) Valorização institucional dos indicadores sociais de acesso e permanência do/a aluno/a no ensino 
superior, a partir de uma atitude de sensibilidade, solidariedade e de cuidado com o outro; 

d) Compreensão da instituição como espaço de aprendizagem que desenvolve o seu processo 
educacional tecendo relações dialógicas e solidárias entre o corpo docente, discente, administrativo e técnico-
acadêmico; 

e) Busca de uma IES autônoma nos seus processos de gestão, sejam eles de ordem administrativa, 
pedagógica ou de pessoal, bem como autônoma em suas diretrizes e estratégias, observados os seus 
referenciais teológicos e pedagógicos, os objetivos e finalidades institucionais definidos pela sua entidade 
Mantenedora e os referenciais legais da Educação Nacional. 

 
 

Princípios relativos à dimensão do conhecimento  

a) Compreensão do conhecimento como momento constitutivo do processo de formação e capacitação 
humana, podendo ocorrer de modo informal ou, como é o caso de uma IES, de modo formal, sendo os 
processos de ensino-aprendizagem e de construção de conhecimentos orientados e conduzidos, respeitadas 
as diretrizes legais da educação superior brasileira; 

b) Opção por manter um ensino que articule qualidade, criatividade, conhecimento e inovação, 
evidenciado pela preocupação com a formação profissional e a inserção de seus egressos nos diferentes 
espaços de atuação inerentes à sua formação, presentes na sociedade atual; 

c) Concepção da educação como: integral – porque vê o ser humano como um todo, respeitando-o como 
sujeito histórico e relacional; integradora – porque respeita, contextualiza e inter-relaciona diferentes saberes 
e conhecimentos; integrada – porque está aberta para a diversidade e a multiplicidade; 

d) Compreensão do fazer didático-pedagógico como um ato educativo marcado pelo espírito cristão, de 
acordo com o qual as decisões pedagógicas devem ser permeadas por princípios cristãos e humanistas, 
compreendidos como o respeito à pessoalidade e à individualização no ambiente institucional, à valorização 
das idéias e da pluralidade cultural, religiosa e social, primando sempre pela interação entre os diferentes 
atores do contexto da IES; 

e) Valorização da tradição, do saber elaborado durante a história da humanidade e da memória histórica 
na construção de novos conhecimentos e nos processos de ensino-aprendizagem; 
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f) Visão de que o processo de ensino-aprendizagem não se limita à transmissão de conhecimentos 
acumulados na história, nem de informações, mas preocupa-se, essencialmente, com a transformação destes 
processos em saberes significativos e contextualizados; 

g) Percepção de que a ação educativa exige responsabilidade, dialogicidade, amor, reciprocidade, sendo 
que o processo de construção de conhecimento envolve o enfrentamento, a dúvida, a produção de novas 
indagações e a busca de alternativas, levando sempre em conta que a formação superior precisa garantir 
qualificação técnica, científica, profissional, política e ética, representando o compromisso e a 
responsabilidade para a solução dos grandes enfrentamentos sociais; 

h) Compreensão do ato de conhecer como sendo dinâmico, instável, renovador e renovável, sendo 
pautado pela permanente busca de novos saberes, razão pela qual a tarefa educativa é vista como auxílio e 
instrumentalização da pessoa no desenvolvimento de seu espírito investigativo e explicativo; 

i) Valorização da pesquisa científica, sem idolatria à ciência; 
j) Valorização dos quatro pilares da educação indicados pela UNESCO como elementos intrínsecos ao 

Projeto Pedagógico: aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a conhecer. 
 
Princípios relativos à dimensão metodológica 

a) Busca por uma metodologia que conceba a construção do conhecimento por meio de ações e decisões 
cooperativas e coletivas, considerando a diversidade dos saberes e o espaço-tempo de cada pessoa e de cada 
grupo; 

b) Valorização do desenvolvimento de metodologias adequadas a cada área do saber, primando-se pela 
relação entre aprendizagem e contexto existencial e social de educandos e educadores; 

c) Desenvolvimento de uma metodologia inovadora, participativa, indagadora, inclusiva e libertadora, 
em sintonia com o movimento dinâmico da sociedade e voltada para o serviço ao próximo nela e à sua 
transformação; 

d) Desenvolvimento de metodologias pautadas pelo rigor acadêmico e científico e pela ética; 
e) Valorização de métodos de avaliação processuais, que considerem a caminhada de aprendizagem e 

não somente os resultados obtidos e que motivem para a auto-avaliação consciente e participativa, primando-
se pelo desenvolvimento de instrumentos e critérios de avaliação claramente definidos e coerentes com as 
balizas metodológicas encontradas neste PPI. 

 

DIFERENCIAIS DA FLT 
 

A excelência acadêmica na formação humana é parte essencial do compromisso ético cristão assumido pela 
instituição, constituindo-se em diferencial significativo do ensino desenvolvido na FLT, ao buscar a estreita 
relação entre a pesquisa científica e a Escritura como Palavra de Deus. Nesse sentido, a FLT afirma a primazia 
da Escritura, como Palavra de Deus, para a formação teológica, bem como sua importância como instrumental 
científico para o trabalho exegético. A partir dessa opção, busca exercer a tarefa do discernimento, da 
proclamação do Evangelho, do ensino e da vida cristã.  
A busca da excelência acadêmica na área exegética, no aprofundamento da teologia fundamental, identificada 
com a confessionalidade luterana de tradição pietista, promove um desenvolvimento acadêmico que se 
concretiza na formação de um teólogo capaz de tornar-se pastor, missionário, evangelista, conselheiro, líder 
de comunidades cristãs e em diferentes esferas da vida pública. Assim, os binômios teoria e prática, fé e 
inteligência, são traduzidos em reflexão acadêmica e piedade cristã destacadamente missionária nas 
diferentes práticas pedagógicas e comunitárias. 
 
Uma teologia academicamente séria, eclesialmente engajada e de relevância contextual e social, exige que se 
busque desenvolver um processo de ensino-aprendizagem no qual a pessoa esteja existencialmente envolvida 
com o fazer teológico e acadêmico, isto é, com um trabalho científico rigoroso e com uma visão voltada ao 
serviço da sociedade.  
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A formação teológica e humana oportunizada na FLT, em seu entrelaçamento crítico e construtivo com as 
demais áreas do saber humano, partilha ainda da premissa que a todos deve ser possibilitado o acesso ao 
ensino superior em seus diversos níveis. Na busca desta inclusão social e na intenção de favorecer o ingresso 
ao ensino superior a estudantes advenientes de famílias de baixa renda, a FLT oportuniza aos seus estudantes, 
em especial aos da graduação, o acesso à Bolsas Gratuidade em seu Programa de Bolsas Gratuidade, bem 
como o acesso a bolsas de estudo de outras entidades e à créditos educativos da Associação dos Amigos do 
Ceteol. 
 
Os diferenciais da formação teológica da FLT são: excelência acadêmica, piedade missionária, 
confessionalidade luterana de tradição pietista, relevância contextual e inclusão social. 
 
 

DIRETRIZES REFERENTES À ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 
A FACULDADE LUTERANA DE TEOLOGIA – FLT,  inserida no contexto das instituições de ensino superior 
brasileiro, procura desenvolver uma formação acadêmica que a caracterize como uma instituição social, como 
uma organização educacional complexa que busca exprimir, de maneira específica, as necessidades inerentes 
a essa natureza, com atividades que promovam a integração do Ensino, Pesquisa e Extensão. 
 
Com relação ao ensino, opta por uma política na qual docência e pesquisa estejam interligadas e concretizem 
sua vocação propedêutica: a formação de uma pessoa inserida no contexto da sociedade atual.  
 
Quanto à pesquisa, a FACULDADE LUTERANA DE TEOLOGIA – FLT opta pelo desenvolvimento do conhecimento 
na área das ciências humanas, em especial na teologia, orientando as investigações a partir dos eixos 
norteadores estabelecidos no currículo, definindo linhas de pesquisa e constituindo  um grupo de professores 
pesquisadores que buscam, pela via da investigação, contribuir para o desenvolvimento da pesquisa 
especialmente na área da teologia, observando a integração crítica da teologia com as demais áreas do saber 
humano e, desta forma, promovendo uma pesquisa de corte transdisciplinar.  
 
Levando os aspectos acima em conta, a FLT adota a iniciação científica como estratégia de desenvolvimento 
para o aluno, por meio da definição de áreas relevantes, abrindo caminhos para que novas pesquisas sejam 
produzidas, contribuindo para a formação acadêmica. A iniciação científica deve contribuir para o 
desenvolvimento de formas de pensamento que assegurem sua clareza e seu poder crítico, construtivo e 
independente. Ela deve levar o aluno não só a observar a realidade, mas também a dialogar com ela e a agir 
sobre ela, através dos diversos procedimentos que caracterizam o trabalho científico. Nesse sentido, 
reconhecendo a importância da pesquisa, prima-se pela ampliação paulatina e de acordo com as necessidades, 
da biblioteca, de laboratórios, de equipamentos e de intercâmbios nacionais e internacionais, promovendo e 
alocando recursos para publicações. 
 
Quanto à extensão, a FACULDADE LUTERANA DE TEOLOGIA – FLT opta pela criação e pela manutenção de 
diversas atividades de extensão que viabilizem a socialização do ensino e da pesquisa promovidos na IES à 
comunidade, cooperando para a difusão de referenciais teológicos, valores humanos e princípios éticos 
cristãos à comunidade, seja ela eclesial ou civil. A instituição promove, ainda, a integração crescente de 
estudantes nas atividades de extensão oferecidas, viabilizando sua inserção comunitária e o desenvolvimento 
de atitudes e ações de serviço à comunidade. 
 
Práticas pedagógicas inovadoras – Ensino que articule qualidade, criatividade, conhecimento e inovação 
 
Para orientar e inovar a prática pedagógica em cursos de graduação, a FACULDADE LUTERANA DE TEOLOGIA – 
FLT opta por manter um ensino que articule qualidade, criatividade, conhecimento e inovação, evidenciado 
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pela preocupação com a formação profissional e a inserção de seus egressos nos diferentes espaços de 
atuação inerentes à sua formação, presentes na sociedade atual. 
 
Assim, a qualidade passa a ser entendida como auto-avaliação permanente e efetiva que possibilita a 
manutenção da excelência na gestão dos processos pedagógicos e administrativos da Instituição. 
Criatividade, entendida como condição de agir e interagir no contexto social, com base no conhecimento 
construído ao longo da formação acadêmica, visando à superação da problemática da atualidade. 
 
Conhecimento passa a ser definido como processo de organização do pensamento que possibilita articular 
teoria e prática, promovendo um agir consciente, crítico e transformador. 
 
E a inovação é entendida como busca e introdução de novos procedimentos didáticos e tecnológicos, 
pertinentes às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Tais diretrizes constituem-se em orientação fundamental para o desenvolvimento do ensino, de acordo com 
seu regimento. 
 
Dinamicidade na concepção do processo de ensino-aprendizagem  
 
Acreditando que uma das finalidades de cursos de graduação é atender às necessidades das pessoas e da 
sociedade, em função das novas tendências que definem as formas de viver e conviver no mundo, a 
FACULDADE LUTERANA DE TEOLOGIA - FLT procura oferecer aos jovens condições de prepararem-se, não só 
para o trabalho, mas, sobretudo, para o desenvolvimento de competências de aprendizagem, transformando 
informação em conhecimento, priorizando a reflexão acadêmica e crítica, a atitude de piedade cristã e o 
exercício contextual e comunitário da liderança. 
 
Para tal, torna-se necessário estar atento ao fato de que há uma relação dialética entre o ensino e a 
aprendizagem. A relação entre o que o professor faz e os fatos ou fenômenos que representam a aprendizagem 
dos alunos, é o que define o aprender a aprender, a pensar, a conhecer, a utilizar conceitos, a integrar e 
relacionar diferentes concepções com precisão. 
 
Portanto, a preparação de pessoas capazes de irem ao encontro das situações com as quais são confrontadas, 
exige que o foco do ensino seja colocado na aprendizagem e na vivência. Este foco, conseqüentemente, traz 
implicações para o trabalho dos professores, pois  entender a aprendizagem como aquisição de experiência, 
leva a uma mudança de comportamento por parte destes. Dessa forma, é preciso que eles desenvolvam 
processos de aprendizagem e não de reprodução de informações. Pode-se afirmar, por conseguinte, que o 
fundamental é transformar o conhecimento existente em capacidade de atuar com independência, segurança 
e precisão, a fim de desenvolver competências específicas e pertinentes ao exercício da liderança e do 
ministério comunitário. 
 
Um ensino orientado pela possibilidade de qualificar para atuar exige mais do que um bom intelectual. Requer 
a formação de um empreendedor, capaz de bem direcionar sua vida pessoal e profissional com discernimento 
e sabedoria. 
 
É fundamental que a noção de técnica de ensino seja substituída pela decisão do professor em escolher uma 
condição que promova a ocorrência de uma aprendizagem, pois os processos de ensino têm suas raízes na 
necessidade que o ser humano tem de aprender continuamente. 
 
Para que haja garantia de sucesso na construção de aprendizagem, por meio do trabalho dos professores, faz–
se necessário assumir os seguintes pressupostos: 

 só ocorre aprendizagem quando o aluno participa ativamente; 

 a aprendizagem se faz em pequenos passos, progressivamente; 
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 a aprendizagem exige informação contínua, feedback imediato, a cada etapa; 

 a aprendizagem exige que sejam encaminhados procedimentos que permitam corrigir ou completar seu 
processo; 

 para que ocorra a aprendizagem, é preciso que diferentes procedimentos sejam adotados, tendo em 
vista as características de cada aluno; 

 aprender depende da capacidade e responsabilidade do professor em construir condições de 
aprendizagem; 

 a aprendizagem é o eixo do processo de ensino. 
 

Para tanto, o professor deve analisar a relação entre as condições que oferece para construir a aprendizagem 
e a competência que precisa ser adquirida pelo aluno. Assim, as aprendizagens determinam o processo de 
ensino a ser desenvolvido pelo professor. 
 
Tais pressupostos não existem isoladamente, mas se constituem em princípios interdependentes e inter-
relacionados, fazendo com que, tanto quem ensina como quem aprende se tornem responsáveis pela 
concretização e efetividade da aprendizagem. 
 
As aulas, as informações e as técnicas de trabalho utilizadas pelo professor são meios e não fins do processo 
de ensino. Sendo assim, o papel do professor é fazer com que as informações e os conteúdos sejam 
transformados em conhecimento pelos alunos.  
 
O conhecimento é a matéria-prima, com a qual o professor constrói as aprendizagens que os alunos devem 
desenvolver a fim de atuarem no contexto em que vivem. Logo, o professor compartilha informações e ensina 
competências necessárias à inserção na igreja e na sociedade, identificando o que é importante saber, fazer 
ou realizar. 
 
Nesse sentido, pode-se afirmar que uma competência é o grau de perfeição com que uma pessoa age, 
demonstrando independência, segurança e precisão em sua atuação. 
 
Plano de desenvolvimento de aprendizagens 

 
A fim de passar da ótica de planejar o ensino para a de planejar as condições de aprendizagem, o fator decisivo é a 
aceitação e compreensão do professor em relação ao novo foco. O que se busca é, portanto, uma pedagogia 
diferenciada, orientada, não mais pela lógica do ensino, mas pela da aprendizagem, conforme esquema abaixo: 
 
O processo de mudança se inicia pela análise que o professor faz das competências que o aluno precisa 
desenvolver e das condições que oferece para a construção da aprendizagem. 
 
Para tanto, o primeiro passo é descrever as ações que circunscrevem as aprendizagens dos alunos,  e não o rol 
de conteúdos normalmente tratados pelos professores em sala de aula. Nessa ótica, não se nega a 
importância do conteúdo, mas se priorizam as competências que os alunos devem desenvolver. 
 
Após a definição das competências, cabe alinhar os temas/conteúdos que orientarão as aprendizagens. A 
opção estratégica para isso será descrita nos procedimentos metodológicos, que enfatizam as relações entre 
as condições de aprendizagem e a forma de ensinar competências de nível superior aos alunos dos cursos de 
graduação. 
 
Avaliar o processo de aprendizagem de competências exige a superação da noção e da prática de avaliação 
que a reduz a notas ou medidas sobre o que os alunos fazem. O mais importante no processo de avaliação é o 
que o professor faz, como decorrência dos resultados alcançados pelos alunos. Nesse caso, o professor precisa 
propor condições que permitam retomar, corrigir, completar ou aperfeiçoar a aprendizagem, pois o que 
importa é auxiliar o aluno a aprender sempre e progressivamente. 
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As medidas, as notas ou os conceitos devem expressar o resultado de um processo de interação contínua entre 
as aprendizagens e as condições construídas para sua ocorrência.  
 
Concepção de Currículo 
 
O currículo pleno de cada curso compreende um conjunto de atividades acadêmicas planejadas e 
integralizadas pelo sistema de créditos acadêmicos, observada a legislação brasileira sobre as Diretrizes 
Curriculares. 
 
Nos cursos de graduação, define-se como: 
 
1. Crédito Acadêmico – correspondente a 15 horas de atividade acadêmica curricular; 
 
2. Atividade Acadêmica Curricular – disciplinas, seminários, estágios curriculares, atividades de campo, 
cursos/eventos de extensão, discussões temáticas, iniciação à pesquisa e extensão, atividades acadêmicas a 
distância e outras, a juízo do Colegiado de Curso, desenvolvidos num período letivo, com número de créditos 
préfixados: 
 

a) Área: grupo de conteúdos temáticos comuns, que compõe os diferentes campos de saber de um 
curso, susceptível de ser desdobrada em disciplinas; 

b) Disciplina: conjunto de estudos e atividades correspondentes ao desdobramento de uma matéria, sob 
a forma de programa a ser desenvolvido num período letivo, com número de créditos pré-fixados; 

c) Seminário: atividade desenvolvida com os discentes para investigar ou estudar um tema definido no 
programa da disciplina; 

d) Estágios Curriculares: atividades de formação prática, obrigatória, que propiciam ao discente a 
integração entre teoria e prática, o domínio do saber fazer, o conhecimento e a vivência concreta do campo 
efetivo de trabalho profissional;  
 
3. Núcleo Específico – constitui a essência do saber específico de uma área de atuação profissional, e será 
estruturado a partir de experiências de ensino-aprendizagem obrigatórias e representando, no mínimo, 
sessenta por cento (60%) do currículo pleno do curso; 
 
4. Formação Complementar – constitui a possibilidade de complementar a formação em área específica do 
saber, através das mais diversas áreas existentes na FLT, e estruturada a partir de atividades pré-determinadas 
pelo Colegiado de Curso, representando, no máximo, trinta por cento (30%)  do currículo pleno do curso; 
 
5. Formação Livre – constitui a possibilidade de ampliação da formação superior em qualquer campo do 
conhecimento com base restrita no interesse individual do discente, respeitada a oferta institucional, não 
devendo ultrapassar dez por cento (10%) do currículo pleno do curso;  
 
6. Prérequisito – refere-se a um conjunto comprovadamente necessário, de conhecimentos ou de habilidades, 
exigido para a continuidade do fluxo curricular. 
 
A organização curricular de cada curso de graduação deve ser coordenada pelo Colegiado de Curso de acordo 
com as diretrizes curriculares explicitadas neste PPI, mediante seu Projeto Pedagógico, conforme o disposto na 
legislação educacional brasileira. As diversas atividades curriculares devem estar explicitadas em ementários e 
devem ter seus respectivos planos de ensino-aprendizagem elaborados pelos docentes e aprovados, 
semestralmente, pelo Colegiado de Curso. 
 
As estruturas curriculares observarão, além disso, o desenvolvimento de metodologias que articulem ensino, 
pesquisa resp. iniciação científica e extensão. Estimula-se o desenvolvimento de conteúdos integradores e 
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processos interdisciplinares, o desenvolvimento do espírito crítico e analítico e voltado para a resolução de 
problemas na respectiva área da graduação. Assim a estrutura curricular integrará as disciplinas entre si, bem 
como outras atividades como estágio, monitoria, iniciação científica e extensão. 
 
As disciplinas que compõe os programas de cursos de pós-graduação são definidos em regulamentação 
própria aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
 
O perfil do egresso 

Cada Projeto Pedagógico de Curso deve abranger o perfil do formando, explicitando as competências e 
habilidades a serem adquiridos. Este perfil do egresso deve ser definido a partir dos objetivos específicos de 
cada curso, considerando o mercado de trabalho e o contexto social, econômico, cultural e religioso dentro do 
qual se dará a atuação do egresso. Será esta definição das competências de aprendizagem e das habilidades a 
serem adquiridas que norteará o alinhamento dos temas/conteúdos que orientarão as aprendizagens. A opção 
estratégica para isso será descrita nos procedimentos metodológicos, que enfatizam as relações entre as 
condições de aprendizagem e a forma de ensinar competências de nível superior aos alunos dos cursos de 
graduação. 
 
Princípios metodológicos 

De forma geral, os princípios metodológicos que norteiam a concepção curricular dos cursos devem pressupor 
a concepção de ensino-aprendizagem apresentada acima, voltada ao desenvolvimento de competências de 
aprendizagem. Eles já foram, em boa medida, expostos. Faz-se necessário incorporar metodologias e práticas 
que valorizem as experiências de auto-aprendizagem e o trabalho cooperativo, integrando ensino, iniciação 
científica e extensão. A iniciação científica (pesquisa) e a intermediação do que é aprendido na comunidade e 
na sociedade (extensão), não representam um fim em si mesmas, mas fazem parte do processo educacional, 
representando um referencial metodológico inalienável e necessário ao desenvolvimento de competências de 
aprendizagem. As metodologias devem visar, neste sentido, o desenvolvimento do pensamento e da 
interpretação crítica e construtiva da realidade diante da qual a pessoa se encontra, promovendo uma 
compreensão clara da mesma e uma postura aberta à intervir como fator de mudança histórica, bem como 
numa atitude de serviço transformador à comunidade. Busca-se, assim, o desenvolvimento de habilidades 
como o pensamento crítico, o pensamento reflexivo e a capacidade para resolução de problemas. A obtenção 
destas habilidades leva, por sua vez, ao desenvolvimento da competência. 
 
Diante disso, faz-se necessário superar o mero treinamento através do estabelecimento da atualização 
permanente, teórica e prática. Faz-se necessário aprofundar e ampliar a articulação entre teoria e prática na 
estrutura curricular. Os diversos elementos construídos pelas múltiplas disciplinas devem articular-se de forma 
a formar um todo harmônico.  
 
A observância, neste contexto, do trabalho coletivo e aberto à interdisciplinaridade permitirá o 
desenvolvimento de uma capacidade de análise mais ampla, multidimensional, sobre o objeto de estudo, 
viabilizando assim a integração de novos conhecimentos e o estimulando o desenvolvimento da criatividade. 
 
De acordo com a diversidade do conhecimento, cada área do saber exige o desenvolvimento de metodologias 
específicas, que nortearão o currículo. Cada PPC que vier a ser formulado ou reformulado, observará, assim, 
de acordo com a característica do curso, os referenciais metodológicos aqui expostos. 
 
Processo de avaliação do desempenho acadêmico 

Entre os temas mais complexos da tarefa educativa, no dizer dos professores de todos os níveis, está a 
avaliação. As causas dessa condição certamente são muitas e de distintas naturezas: epistemológicas, 
pedagógicas e provenientes da estrutura de poder.  
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A avaliação não pode ser tratada como elemento isolado. Ela é fundamentalmente decorrente de decisões 
tomadas em outras instâncias e reveladora de valores anteriormente definidos. 
 
Etimologicamente, avaliar significa atribuir valor a alguma coisa. A avaliação foi uma invenção que surgiu com 
os colégios, em meados do século XVII e, atrelada ao ensino, de maneira radical foi implantada no século XIX, 
com o surgimento da escolaridade obrigatória. 
 
Entretanto, na qualidade de professores, essa atribuição de valores precisa ser refletida eticamente, ficando 
distante da condição mecânica e reprodutiva, que entende o conhecimento como justificado por si próprio, 
numa visão reprodutivista e conservadora. Mas é preciso superar tal perspectiva e passar a entender que, 
avaliar é privilegiar um modo de estar em aula e no mundo, valorizar formas e normas de existência. A questão 
que emerge diz respeito a como colocar a avaliação a serviço do aluno e não do sistema. 
 
O desafio que se coloca para o ensino a ser desenvolvido pela FACULDADE LUTERANA DE TEOLOGIA - FLT é, 
pois, fazer com que suas práticas se renovem, a fim de poderem dar conta de uma nova perspectiva 
epistemológica, na qual as habilidades de intervenção no conhecimento sejam mais valorizadas do que a 
capacidade de armazená-lo.  
 
Essa concepção de aprendizagem e de conhecimento gera uma proposta avaliativa muito distinta daquela 
inserida na lógica tradicional da escola. Nesse caso, o que se requer é um aluno capaz de pensar, de transitar 
nas idéias, de interpretar a informação disponível, de construir alternativas, de dominar processos que levem a 
novas investigações, de desenvolver o espírito crítico e tantas outras habilidades extremamente necessárias na 
ciranda das novas demandas do mundo atual. 
 
Nesse sentido, os procedimentos avaliativos incluirão atividades em que o conhecimento acumulado seja 
posto à disposição dos alunos, não para que estes o memorizem, mas para que demonstrem ser capazes de 
com ele interagir. Com certeza, farão partes deste rol, pequenas investigações, observação e análise da 
realidade, interpretação de dados disponíveis, produção de textos, resolução de problemas construídos pelos 
próprios estudantes, entre outras atividades de avaliação. 
 
As tarefas avaliativas, comumente chamadas de provas, continuam existindo. Só que elas assumem um caráter 
distinto da lógica tradicional, propondo, em geral, questões dissertativas, em que os dados podem ser 
consultados, exigindo-se do aluno habilidades de intervenção no conhecimento. Até questões tipo testes 
podem ser utilizadas, desde que envolvam a exigência de processos mentais complexos e reconheçam o 
protagonismo do estudante. Tudo é uma questão de articulação entre as aprendizagens que se têm para o 
processo de ensino-aprendizagem e a avaliação. 
As decisões pedagógicas – o que ensinar, como ensinar e por que ensinar e, por conseguinte, o que avaliar, 
como avaliar e para que avaliar – são derivadas, em grande parte, das concepções valorativas do grupo 
profissional. A organização do currículo, a concepção de ensino, o entendimento do papel do professor e do 
aluno, os critérios e as finalidades da avaliação são dependentes de arbítrios que não estão restritos ao espaço 
universitário e sim aos valores construídos no espaço da macro-estrutura de poder, presentes na sociedade. 
 
Assim, uma avaliação formativa, ao dar menos importância à classificação, priorizando o que realmente se faz 
para aprender, procura orientação na lógica da construção do saber pelo aluno, tendo em vista diferentes 
formas para organizar o ensino e sua intervenção.  
 
Nesse sentido, é necessário que o professor desenvolva uma visão de conjunto do processo de avaliação, 
considerando que: 
Um processo de aprendizagem efetivo conta com um processo de avaliação contínua e formativa. 
O planejamento do processo de avaliação deve ser orientado pelas aprendizagens, pelos saberes a serem 
desenvolvidos pelos alunos. 
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Para que a avaliação seja contínua e formativa é necessário dispor de formas de retroalimentação constante, 
durante o processo de aprendizagem. 
Para que a avaliação seja contínua, é necessário que professor e alunos analisem o quanto e como 
conseguiram aproximar-se dos objetivos propostos. 
Para avaliar se a aprendizagem está ocorrendo ou não, é necessário analisar e avaliar o desempenho do 
professor, assim como, a adequação do plano de trabalho. 
O professor deve observar e registrar o desempenho do aluno, tendo em vista as aprendizagens previstas. 
A avaliação formativa pressupõe um clima de cooperação e confiança entre professor e aluno, o que 
possibilita a prática da auto-avaliação entre ambos, em função da proposta desenvolvida. 
A avaliação formativa pretende sistematizar a prática pedagógica do professor, levando-o a observar 
metodicamente os alunos, a compreender como aprendem, a ajustar as formas de intervenção, fazendo com 
que a avaliação esteja centrada na gestão das aprendizagens dos alunos, tendo em vista sua regulação, isto é, 
a otimização da trajetória do processo de aprender. 
 
Políticas de estágio e prática profissional  

 
Uma formação profissional voltada para a inserção do profissional no mercado de trabalho deve levar em 
consideração o contexto no qual o futuro profissional deverá atuar, reconhecendo-se, deste modo, que ela 
não é universal, embora não possa prescindir do ensino e da experiência daqueles conhecimentos 
reconhecidos como integrantes do avanço científico da área em questão. Neste processo, o estágio deve 
assumir um lugar de destaque, através da integração com o campo de trabalho e para atividades que o 
confrontem com os desafios da prática profissional de sua área de atuação. As atividades de estágio devem 
ser capazes de propiciar ao aluno a oportunidade de aplicar seus conhecimentos, de forma supervisionada, em 
situações de prática profissional específica, o que significa dizer que o estágio deverá proporcionar ao 
estudante a realimentação do processo de ensino-aprendizagem e sua vinculação ao mundo do trabalho. Para 
assegurar a eficácia do processo a FLT deverá acompanhá-lo sistematicamente, assegurando-lhe realmente 
sua função pedagógica, ao invés de considerá-lo simplesmente como uma exigência legal para a formação, 
dentro da respectiva área. 
 
A monitoria 

 
A monitoria deverá promover a iniciação do aluno nas atividades de planejamento, organização e realização 
das situações didáticas, como forma inclusive de estimular a intervenção profissional. A concepção do seu 
planejamento deve ser repensada, de modo a superar a fragmentação hoje existente entre ensino, pesquisa e 
extensão. Ao articular e compreender cada vez mais atividades de ensino, pesquisa e extensão, a monitoria 
não pode perder sua orientação para a produção do conhecimento.  
 
Políticas de apoio social ao discente e de educação inclusiva 

 
A FLT desenvolve seu trabalho na área educacional como um todo, refletindo seu compromisso com a 
responsabilidade social. Tem como componentes da sua função social o desenvolvimento pleno de seu corpo 
discente, docente e técnico administrativo, o preparo para o exercício da liderança em diversos níveis no 
âmbito religioso e civil, bem como o preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho numa atitude 
de serviço ao próximo e à sociedade nos âmbitos em que atua como instituição que promove o ensino, a 
pesquisa e a extensão. Visa, ainda, a uma atuação voltada para a minimização das desigualdades sociais 
dentro de um contexto de desenvolvimento sustentável, primando pela difusão de valores religiosos, éticos e 
estéticos que promovam a construção de uma sociedade mais justa, que atente para a dignidade do ser 
humano e a manutenção da vida em todos os níveis.  
 
Da mesma forma, ao assumir seu compromisso social, a FLT também assume a responsabilidade de contribuir 
para a permanência dos que nela ingressam.  
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Assim, os programas de apoio social ao discente devem ser orientados academicamente para a formação 
correspondente, criando possibilidades de ingresso e permanência nos cursos oferecidos, em especial àquelas 
pessoas advindas de situações sociais mais precárias. A FLT atuará, em conjunto com a Mantenedora União 
Cristã, para oferecer, nesta direção, um Programa de Bolsas Gratuidade, que viabilize e facilite o acesso ao 
ensino superior. Este programa reflete o compromisso social da Mantenedora União Cristã e da FLT, sendo 
motivado pela visão cristã do amor ao próximo e do serviço abnegado ao outro na sociedade, bem como pelas 
coordenadas advindas de cosmovisão hebraico-cristã, que vislumbram a dignidade de cada ser humano como 
pessoa integral criada à imagem de Deus. O referido programa tem como propósito maior criar condições para 
financiar estudantes carentes ao ensino superior.   
A FLT prima pelo desenvolvimento de políticas de apoio educacional-pedagógico, psicológico, pastoral e 
financeiro aos estudantes, a ser desenvolvido por meio de diversos programas e ações, tais como o Programa 
de Recepção de Calouros, oferta de Bolsas Trabalho, apoio à participação em eventos, fornecimento de Seguro 
de Vida, apoio aos estudantes com histórico de dependência em substâncias psico-ativas, viabilização da 
obtenção de crédito educativo e viabilização da obtenção de bolsas incentivo (gratuitas), concedidas por 
entidades eclesiásticas como a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil – IECLB e de apoio à inserção 
no mercado de trabalho. 
 
A preocupação com a responsabilidade social deve permear o ethos difundido na FLT e determinar o 
desenvolvimento de ações e do compromisso ético voltados para o próximo – atividades como o trabalho com 
pessoas de várias faixas etárias, o reforço escolar em escolas públicas, o trabalho voluntário na APAE, o 
trabalho voluntário em entidades de assistência social, visitação em hospitais etc. devem continuar a ser 
fomentadas no âmbito institucional. 
 
As políticas de atendimento ao discente devem estar direcionadas ao alcance de objetivos como a promoção 
do acesso e da permanência na perspectiva da inclusão social e da democratização do ensino superior. Deve-
se assegurar aos discentes igualdade de oportunidades no exercício das atividades acadêmicas, buscando 
propiciar um bom ambiente de vida aos estudantes, que os contemple como pessoas em uma perspectiva 
integral, de forma a contribuir para que estes encontrem condições econômicas, sociais, políticas, culturais, 
físicas e psicológicas favoráveis ao seus estudos. A FLT deve assim contribuir para a melhoria do desempenho 
acadêmico de seus discentes, o que minimiza a reprovação e a evasão escolar. Além disso, a FLT deve primar 
por promover e ampliar a formação criativa das atividades e os intercâmbios, fomentando atividades de 
integração de cunho cultural, desportivo, religioso e acadêmico-científico. Tendo como foco a formação na 
área da teologia e outras afins, deve haver o empenho pela difusão de ampla escala de valores éticos cristãos 
e humanísticos, tais como a liberdade para servir ao próximo e à sociedade, o amor incondicional, o respeito 
mútuo e a valorização da diversidade humana.  
 
É nesta visão que devem ser inseridas iniciativas e programas de acompanhamento ao discente, tais como: o 
atendimento pedagógico ao discente ; o atendimento Psicológico e Pastoral;  mecanismos de Nivelamento; 
acompanhamento no Estágio Curricular; atendimento de pleitos de prorrogação do tempo máximo de 
integralização curricular do curso de graduação; atendimento dos pleitos de reintegração aos cursos de 
graduação etc.  
 
Levando em conta que o Corpo Discente da FLT está organizado em um Diretório Acadêmico, que é o órgão de 
classe próprio, regido por Regimento Interno e Estatuto próprios, compete à FLT apoiar e o incentivar ao seu 
funcionamento. Compete-lhe, ainda, viabilizar a participação e representação estudantil no CEPE – Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão e no Conselho Superior da FLT, resguardada a proporcionalidade docente, 
prevista em lei.  
 
Já o acompanhamento aos egressos deve estar voltado para a intermediação da colocação profissional dos 
formados no mercado de trabalho.  
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Seguindo nesta direção, a FLT deve continuar a realizar ações e iniciativas com vistas a facilitar o acesso aos 
portadores de necessidade especial à instituição e seus cursos. Já foram realizadas e deverão continuar a ser 
implantadas diversas iniciativas de ajuste e adequação da infra-estrutura física (adequação de banheiros, 
rampas de acesso etc), visando promover a livre locomoção por todos os âmbitos institucionais e a 
participação ativa de portadores de necessidades especiais (PNE) na IES. 
 
 
 
 

DIRETRIZES RELATIVAS AO PROJETO  

PEDAGÓGICO DE CURSO 
 
Organização dos processos de ensinar e aprender 

O ensino desenvolvido na FACULDADE LUTERANA DE TEOLOGIA – FLT concretiza-se no Projeto Pedagógico do 
curso de graduação e nos Planos de Ensino-Aprendizagem que norteiam o trabalho dos professores.  
 
Para que as aprendizagens orientadas por competências sejam o eixo condutor do ensino, faz-se necessário 
planejar o processo de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. 
 
A fim de que o planejamento alcance efetividade, alguns conceitos devem ser balizadores das ações de 
organização e desenvolvimento da prática pedagógica, que se estrutura a partir de diferentes níveis de 
conhecimento, configurados conforme descrito acima, no item: Concepção de Currículo. 
 
Os tipos de conhecimento, próprios de cada área, são os determinantes para a definição das aprendizagens 
que devem ser desenvolvidas pelos alunos. Diferentes abordagens teóricas, conceitos e procedimentos devem 
ser examinados e estudados para que a formação em nível superior seja apropriada às diferentes profissões. 
 
Os cursos de graduação se caracterizam por capacitar pessoas para atuarem em um campo profissional, sendo 
que, para isso são necessárias competências oriundas das diferentes áreas do conhecimento, que se 
constituem por processos de trabalho e instrumentos.  
 
O Projeto Pedagógico, como eixo condutor dos processos de conhecer e como garantia da construção do 
conhecimento, constitui-se em ferramenta básica para o desenvolvimento dos planos de ensino-aprendizagem 
para todas as disciplinas de cursos de graduação ofertados pela FACULDADE LUTERANA DE TEOLOGIA - FLT. 
Um projeto de qualidade deve incluir as competências necessárias ao profissional a ser formado, para que 
este seja capaz de saber pensar, saber fazer, saber agir e saber ser.  
 
A fim de que isso seja possível, é necessário abandonar a idéia de que ensinar é transmitir informações, 
dominar e utilizar técnicas de ensino. Portanto, adotar o conceito de ensinar, como sendo a capacidade do 
professor em construir condições de aprendizagem, passa a ser o desafio para a efetividade do projeto 
pedagógico. 
 
Um projeto pedagógico orientado por condições de aprendizagem necessárias à formação do egresso, deve 
ter, claramente explicitada, a articulação entre as disciplinas que o compõem, além de garantir uma prática 
pedagógica interdisciplinar. 
 
Os fundamentos do Projeto Pedagógico caracterizam-se pela coerência de valores, princípios, conceitos, 
normas, métodos e processos . 
 
Valores são convicções éticas representativas da cultura de uma comunidade local, nacional e mundial. 
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Princípios, inspirados em valores, são as bases orientadoras do Projeto. 
Conceitos são as unidades do entendimento quanto aos fenômenos e suas relações fundamentais e linguagem 
comum.  
 
Normas são as bases para os procedimentos nas relações existentes. 
 
Métodos são os caminhos orientadores para se alcançar resultados. 
 
Processos são os modos de se efetivarem as atividades recomendadas pelo método. 
 
Para conduzir o Projeto Pedagógico de uma instituição de nível superior é preciso que a vontade política de 
seus agentes educacionais seja a expressão de lideranças democráticas e de responsabilidade perante a 
comunidade, como representantes dos fatores de harmonia num mundo de conflitos e tensões. 
O Projeto Pedagógico de Curso, elaborado em coerência com este PPI, com o PDI e com o Regimento da 
FACULDADE LUTERANA DE TEOLOGIA - FLT no que se refere ao ensino de graduação e ao seu regime 
acadêmico, observando o disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais, deverá definir, com clareza, os 
elementos que lastreiam a concepção do curso, destacando-se as formas de realização da 
interdisciplinariedade, modos de integração entre teoria e prática, formas de avaliação do ensino e 
aprendizagem e incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino. 

 
Passos para elaboração e/ou reformulação de Projetos Pedagógicos  

Na elaboração e/ou reformulação dos Projetos Pedagógicos de Curso – PPC a serem realizados futuramente, 
sugere-se levar em conta, entre outros, os seguintes passos: 

- Sensibilização de Coordenadores e Corpo Docente dos cursos para o processo de mudança; 
- Orientação na legislação pertinente em vigor; 
- Observância da filosofia de educação vigente na IES e fixada neste PPI, bem como do PDI; 
- Definição da Comissão responsável pela coordenação e/ou modificação do respectivo PPC; 
- Reuniões de estudos para discussão e elaboração/modificação das dimensões que compõe cada PPC 

(objetivo do curso; perfil do egresso; estrutura curricular; ementas etc); 
- Envolvimento da comunidade acadêmica na construção dos PPC, mediante apresentação de versões 

preliminares, para análise e discussão; 
- Encaminhamento do(s) respectivo(s) projeto(s) para apreciação e aprovação nos órgãos competentes da 

FLT; 
- Após aprovação, observância dos encaminhamentos legais necessários à sua efetivação e, seguidos estes 

trâmites, implementação do respectivo PPC. 
 

Estrutura de Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de graduação 

A estrutura de cada Projeto Pedagógico de Curso específico deverá contemplar, as seguintes dimensões: 
 
1. Capa (Nome e dados da IES, nome Mantenedora, logotipo, nome do curso, local e data) 
2. Sumário 
3. Dados referentes ao perfil da Instituição (histórico; missão institucional – visão – valores) 
4. Contextualização (descrição do contexto do curso; justificativa da necessidade e menção da importância 
do curso) 
5. Princípios e diretrizes educacionais do curso (princípios pedagógicos do curso; linha metodológica do 
curso) 
6. Missão, respectivamente, objetivos do curso 
7. Perfil do profissional a ser formado pelo curso (competências e habilidades) 
8. Organização Curricular 

i. Eixos Curriculares 
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ii. Regime didático do curso, turnos de funcionamento, número de vagas ofertadas e número de alunos 
previstos por turma 

iii. Estrutura Curricular 
iv. Disciplinas, cargas horárias e créditos, organizados em uma matriz curricular, de forma que se perceba o 

fluxo do currículo 
v. Ementário das disciplinas 

vi. Bibliografia das disciplinas (em anexo, devido à dinamicidade inerente ao processo de seleção e 
atualização da bibliografia e do acervo bibliográfico) 

9. Integração Ensino, Pesquisa e Extensão 
10. Metodologia 
11. Práticas pedagógicas inovadoras (Estágio Curricular, Monografia de Conclusão de Curso, se houver: 
outros projetos vinculados ao curso) 
12. Avaliação 
13. Corpo docente (quadro de professores: nome, formação acadêmica, titulação, regime de trabalho, 
vínculo com a IES, carga horária) 
14. Recursos humanos envolvidos no curso (caso necessário) 
15. Infra-estrutura do curso 
16. Cronograma de implantação do PPC 
17. Avaliação e acompanhamento do projeto pedagógico 
18. Demais informações e/ou anexos (p. ex.: Regulamentos que normatizam o estágio, a Monografia de 
Conclusão etc). 
 

POLÍTICAS DE GESTÃO E DE RECURSOS HUMANOS 

 
A política de recursos humanos da FLT deverá considerar o aluno como um dos seus elementos constitutivos. 
Trata-se de reconhecer que as normas aplicadas ao seu pessoal docente e técnico-administrativo repercutem 
sobre o processo formativo através dos valores que estimula e dissemina, bem como implicam na produção de 
novas formas de relações entre os segmentos que compõe a instituição. Neste sentido, estas normas 
necessitam ser concebidas de modo sintonizado com este Projeto Pedagógico Institucional.  
 
A política de organização da gestão da FLT parte de uma visão do processo formativo como um todo, 
reconhecendo o aluno, o docente e o pessoal técnico-acadêmico e administrativo como agentes ativos e co-
responsáveis pelas ações desenvolvidas. Tal política deve primar para a existência desta interação básica, 
assegurando que as formas organizativas e de gestão sejam estruturadas de modo a propiciar o 
desenvolvimento harmônico das relações entre as pessoas, instâncias e órgãos internos, visando o alcance de 
uma maior qualidade de ensino na instituição. 
 
A estrutura organizacional que viabilize tal compreensão de gestão deve estar explicitada no Regimento 
Interno. Ela deve os Órgãos Superiores da FLT, sejam estes deliberativos ou executivos, e os Colegiados de 
Curso.  
 
As carreiras de magistério superior e do pessoal técnico administrativo devem estar regulamentadas em Plano 
de Carreiras, Cargos e Salários, que estabelecem, em consonância com o Regimento Interno, critérios de 
contratação e de capacitação docente, regime de trabalhos, critérios de pontuação etc. Neste âmbito, faz-se 
necessário elaborar uma política de recursos humanos que tenha por objetivos modernizar e melhorar a base 
institucional do sistema de recursos humanos, adotar a educação continuada na capacitação e qualificação de 
pessoal técnico-administrativo e demais funcionários, recompor e manter o quadro de pessoal docente e 
técnico-administrativo em adequadas condições de formação e atualização profissional e melhorar e 
modernizar as condições de trabalho, visando garantir o desenvolvimento e a capacitação do servidor, o 
aprimoramento e inovação dos processos de trabalho e assimilação de novas linguagens e tecnologia, bem 
como a melhoria dos serviços prestados. 
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O PPI NO ÂMBITO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A avaliação institucional realizada na FLT procura, de forma geral, diagnosticar o processo formativo em suas 
várias dimensões, detectando as dimensões que carecem de investimentos, adequações e realinhamentos. Ela 
visa, de forma geral, gerar estímulo para a mudança e para a transformação na direção de uma educação 
comprometida com as necessidades sociais e com o desenvolvimento pleno do ser humano.  
 
A partir do momento em que este PPI vigorar no âmbito institucional, a realização da avaliação institucional, 
que se norteia no documento Programa de Avaliação Institucional, passará a ter, ao lado do PDI e do Projeto 
Pedagógico de Curso, também este PPI como um de seus referenciais. Desta forma, as diretrizes norteadoras 
do processo pedagógico contidas no PPI deverão ampliar o leque de referências do Programa de Avaliação 
Institucional já vigente. 
 

O PPI E OS ENCAMINHAMENTOS DECORRENTES 

Para que o PPI se torne em diretriz norteadora da política educacional da FLT, faz-se necessário, além do 
comprometimento coletivo, a viabilização de recursos materiais e o desenvolvimento contínuo dos recursos 
humanos necessários. Sua construção, entretanto, leva em conta que um Projeto Pedagógico não pode ficar à 
mercê dos recursos hoje disponíveis e das situações hoje dadas. Neste sentido, faz-se necessário caminhar 
paulatinamente em direção aos alvos por ele propostos, levando em conta a dinamicidade de todo processo 
educacional. Com esta perspectiva, recomenda-se que os órgãos da administração acadêmica da FLT e as 
instâncias deliberativas da instituição promovam ações visando a: 

- compatibilizar, dentro das possibilidades, os demais documentos institucionais com os princípios e 
diretrizes do PPI; 

- elaborar o PDI em conformidade com o PPI, zelando para que isto ocorra em futuras edições; 
- incentivar o conhecimento e a discussão, por parte da comunidade acadêmica, do PPI proposto; 
- incentivar a revisão periódica dos Projetos Pedagógicos de Curso, a fim de se adequarem 

progressivamente ao PPI; 
- Incentivar a discussão coletiva (coordenação e colegiado de curso) de todos os programas e conteúdos 

curriculares; 
- incentivar a concessão de bolsas gratuidade, a continuidade e o desenvolvimento de todos os programas 

e ações voltados para facilitação do acesso, permanência e acompanhamento de egressos; 
- promover a atualização e a ampliação do acervo da biblioteca; 
- estimular a qualificação permanente de todos os docentes. 

 
 
 

São Bento do Sul, 28 de outubro de 2006 
 
 
 

Prof. Dr. Claus Schwambach 
FLT – Diretor Geral 
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