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APRESENTAÇÃO 
 
 
O presente Programa e Política de Qualificação Docente da FLT tem como objetivo 
oferecer suporte para o ensino e a pesquisa visando à qualificação profissional do corpo 
docente da faculdade e a manutenção do reconhecimento dos cursos oferecidos, em 
consonância com a missão, a visão e os valores da FLT, bem como com os objetivos, 
metas e ações previstos no PDI 2016-2020 da instituição. Tal Política de Qualificação 
Docente da FLT acolhe uma efetiva prática de muitos anos de ações voltadas à 
qualificação docente, materializando as ações e os planejamentos na forma de um 
Programa. O Programa permite definir as políticas e as ações com o intuito de atender 
à demanda dos docentes, aliada às necessidades institucionais, por qualificação em nível 
de pós-graduação stricto sensu e de pós-doutorado, tanto para contribuir com o 
processo de construção de conhecimento e de competências da própria Faculdade, 
como para promover o crescimento pessoal e profissional dos professores. O Programa 
e Política de Qualificação Docente da FLT contém, desse modo, tudo o que diz respeito 
à política de qualificação de docentes vigente na instituição, devendo ser interpretado 
como complemento e parte integrada aos demais documentos que regem a instituição, 
como o PDI 2016-2020, o PPI – Projeto Pedagógico Institucional, o PCCS – Plano de 
Carreiras, Cargos e Salários e o Regimento da FLT.  
Este Programa segue, assim, alinhado à toda a política de gestão de pessoas da FLT. Ele 
viabiliza ações e políticas de longa data e cria um marco institucional no que tange a 
qualificação e capacitação do corpo docente na instituição. A sua efetividade depende 
da ação compartilhada da gestão da instituição através da Diretoria Geral e órgãos 
colegiados, bem como da integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Entende-
se o presente documento como algo dinâmico, aberto à inovações e melhorias, passível 
de reformulações e aperfeiçoamento que visem tanto a plena satisfação do público-
alvo, quanto a plena realização do planejamento institucional. 

 
Prof. Dr. Claus Schwambach 

Diretor Geral da FLT 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE |  FLT  

 
4 

 

1 MISSÃO, VISÃO E VALORES DA FLT  
 
 
 

 
 
 
 

Missão 
Promover o ensino, a pesquisa e a extensão a partir de princípios educacionais e 
teológicos cristãos, da tradição da Reforma e do Pietismo, 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 
e na gestão estratégica, de caráter cristão, em todos os níveis e espaços de sua atuação. 

 
Valores 

Quanto às tradições de fé: 
Valorização da autoridade das Escrituras Sagradas da tradição judaico-cristã como 
norma de  fé, vida e serviço;  
Afirmação da fé no Deus triuno e da exclusividade da salvação em Jesus Cristo. 
Quanto à ética: 
Promoção da dignidade e dos direitos humanos;  
Valorização de princípios éticos como amor, humildade, disposição ao diálogo, serviço 
ao próximo, inclusão social, solidariedade, justiça social e responsabilidade para com o 
meio ambiente enquanto criação de Deus;   
Honestidade acadêmico-científica e produção de conhecimentos que estejam a serviço 
da pessoa humana e da vida. 
Quanto à gestão: 
Gestão participativa, democrática e transparente; Empreendedorismo e iniciativa; 
Trabalho em equipe; Formação continuada; Respeito à diversidade humana; Liberdade 
e responsabilidade para pensar e servir; Planejamento estratégico; Sustentabilidade 
socioambiental. 
Quanto aos serviços educacionais: 
Qualidade; Tradição; Inovação; Autonomia; Excelência acadêmica e científica; Auto-
avaliação; Interdisciplinaridade e transversalidade; Internacionalização do 
conhecimento humano. 
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2 OBJETIVOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE 
 
O presente Programa de Qualificação Docente tem como objetivo geral atender à 
demanda de docentes que decorre tanto das necessidades institucionais, quanto das 
diretrizes nacionais para a educação superior, por qualificação didático-pedagógica e 
qualificação em nível de pós-graduação lato sensu e stricto sensu (mestrado e 
doutorado, incluindo ainda a possibilidade de pós-doutorado), bem como de estágio 
pós-doutoral, visando promover o crescimento pessoal e profissional de seu quadro de 
docentes, bem como visando contribuir com o processo de construção de 
conhecimentos e de competências requeridos para o exercício das atividades docentes 
de ensino, pesquisa e extensão da faculdade.  
 
Em consonância com o objetivo geral, o presente Programa possui os seguintes 
objetivos específicos: 
 

1. Promover regularmente o aperfeiçoamento didático-pedagógico do seu quadro 
de docentes permanentes, mais especificamente os de regime parcial ou integral, 
através da oferta anual de cursos de aperfeiçoamento didático-pedagógico, 
visando constante a melhoria da qualidade do ensino. 

2. Incentivar os docentes a que busquem formação em Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) e oferece anualmente um curso de LIBRAS, aberto não somente a 
estudantes, mas também a docentes. 

3. Realizar um diagnóstico regular da titulação docente do(s) curso(s) de graduação 
a partir dos referenciais dispostos nas diretrizes nacionais da educação superior, 
com o fito de definir em que áreas do conhecimento, em especial teológico e 
áreas afins relativas à formação oferecida na FLT, há demandas de formação de 
novos mestres e doutores; 

4. Incentivar, apoiar e viabilizar a docentes especialistas a realização de projetos de 
mestrado, a docentes mestres a realização de projetos de doutorado, e a 
docentes doutores a realização de pós-doutorados, garantindo assim um modelo 
de qualificação que assegure a permanência do docente no curso e na instituição, 
e a constante formação que viabilize que 100% os docentes obtenham, dentro de 
planejamentos de curto, médio e longo prazos, no mínimo, a titulação de 
doutores e, posteriormente, de pós-doutores, visando atingir a excelência da 
instituição no ensino, na pesquisa e na extensão;  

5. Propor requisitos, procedimentos, prazos e critérios para concessão e 
manutenção de auxílio de custo para estudos de especialização, mestrado 
(profissional ou, preferencialmente, acadêmico), doutorado ou ainda pós-
doutorado, a serem analisados pelo Conselho Superior da FLT, e viabilizar a 
qualificação para estágio pós-doutoral e doutorado sanduíche; 
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6. Buscar e selar parcerias nacionais e internacionais visando viabilizar e facilitar o 
financiamento dos projetos de estudos continuados dos docentes da FLT; 

7. Realizar, no contexto da Diretoria Geral da FLT (composta pelo Diretor Geral e 
Vice-Diretor, Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor de Ensino, Pesquisa e 
Extensão), diagnósticos das necessidades de formação continuada docente, e a 
tomada de decisões que promovam a realização de ações que venham a atender 
as demandas diagnosticadas, levando em conta os resultados da auto-avaliação 
institucional, indicações e/ou solicitações de outros órgãos colegiados da FLT, 
indicação de coordenações de cursos ou ainda indicações advindas do NDE – 
Núcleo Docente Estruturante; 

8. Realizar, no Contexto da Diretoria Geral da FLT, diagnóstico das competências 
institucionais para o atendimento de demandas locais, regionais e nacionais de 
pesquisa nas áreas de atuação da FLT, em especial teologia e áreas afins, de modo 
a estimular e ampliar as potencialidades institucionais para a criação e 
manutenção de novos cursos lato sensu e stricto sensu, bem como auxiliar a 
promover, de forma geral, o desenvolvimento científico e a inovação do saber 
teológico em São Bento do Sul e região; 

9. Fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão no âmbito institucional, visando com 
isso viabilizar ao corpo docente ambientes e condições propícias a seu 
desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional em todos os níveis de 
atuação da instituição;  

10.  Promover estratégicas de gestão que tornem viável à Instituição, enquanto locus 
de produção de conhecimento, consiga efetivamente apoiar o seu quadro de 
pessoal na busca pelo aprimoramento constante e qualificação profissional. Para 
tanto, deve oferecer múltiplas alternativas, no âmbito das suas possibilidades, 
que permitam aos servidores se qualificarem conforme os seus interesses e 
necessidades, bem como conforme demandas que emergem dos novos desafios 
de inovação dentro da própria FLT. 
 

 
 

3 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE 
 
O Programa de Qualificação Docente da FLT promove a realização das seguintes 
atividades: 
 

1. Promover, através de levantamento de diagnósticos realizado pela Direção Geral, 
ouvidos a CPA, o NDE e outros órgãos colegiados, a realização de projetos e 
estudos de mestrado, doutorado e pós-doutorado aos docentes de seu quadro 
permanente; 
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2. Estabelecer os procedimentos que indiquem aos docentes como solicitar auxílios 
de custo para realização de seus estudos de mestrado, doutorado e pós-
doutorado; 

3. Estabelecer parcerias com Faculdades e Universidades nacionais ou estrangeiras, 
bem como com entidades de fomento nacionais ou estrangeiras, visando obter 
formas de custeio parcial ou total dos projetos de formação continuada de seus 
docentes; 

4. Identificar áreas prioritárias para a qualificação docente; 
5. Gerar indicadores para a titulação docente e elaborar levantamentos ou controles 

sobre o estado da titulação docente;; 
6. Acompanhar e monitorar a execução dos projetos de formação continuada de 

seus docentes e a realização dos respectivos processos de auxílio de custo; 
 
7. Identificar jovens com potencial para a docência e incentivá-los a realizar estudos 

de pós-graduação lato sensu e/ou stricto sensu, auxiliando-os a, onde se julgar de 
interesse para a instituição, a encaminharem seus projetos de formação 
continuada e respectivas buscas por auxílio de custo e/ou financiamento desses 
projetos.  
 

 
 

4 DA GESTÃO DOS ASSUNTOS DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE 
 
Considerando-se o tamanho atual da FLT, a gestão dos assuntos relativos à qualificação 
docente da FLT é realizada pela Direção Geral da FLT, composta por Diretor Geral, 
Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão que, dada 
sua composição e relações com todos os setores institucionais, bem como com a CPA, 
NDEs, Coordenações e Colegiados, está apto a deliberar e dar os respectivos 
encaminhamentos, não só deliberativos, mas também operacionais, em relação às 
diversas frentes e ações de qualificação docente. O ouvir regular de todos essas 
instâncias, órgãos e colegiados mostra-se como fundamental para a consecução dos 
objetivos e a realização das atividades inerentes à qualificação continuada dos docentes 
da FLT, bem como para a obtenção do devido apoio dos órgãos da entidade 
mantenedora da FLT, tais como o Conselho Curador da FLT e o Conselho de 
Administração. 
 Cabe, nesse sentido, em relação a todos assuntos de gestão dos assuntos de 
qualificação docente, à Diretoria Geral da FLT: 

1. Definir e deliberar sobre docentes (ou mesmo futuros potenciais candidatos à 
docência) que serão encaminhados para estudos de formação continuada; 
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2. Deliberar sobre os assuntos de procedimentos pertinentes aos auxílios de 
custo ou financiamento de seus projetos de formação continudada; 

3. Atuar em caráter consultivo no que diz respeito a todos assuntos pertinentes 
à formação e qualificação continuada de docentes; 

4. Selar parcerias com entidades nacionais e internacionais visando viabilizar 
tanto o encaminhamento de projetos de qualificação continuada, quanto os 
seus respectivos financiamentos; 

5. Deliberar e dar encaminhamentos operacionais sobre ajudas de custeio para a 
qualificação docente, procedendo a análise e a classificação de candidatos; 

6. Deliberar e dar encaminhamentos operacionais sobre solicitações de ajuda de 
custo para projetos de qualificação continuada, estágio pós-doutoral e 
doutorado sanduíche, sempre considerando disponibilidades da FLT, 
parcerias, e legislações vigentes. 

 
 

5 SOBRE AUXÍLIOS DE CUSTO E FINANCIAMENTO  
 
A FLT abre a cada um de seus docentes do quadro permanente, sejam estes de atuação 
parcial ou integral, a possibilidade de solicitarem à instituição apoio para projetos de 
formação continuada aprovados pela Diretoria Geral da FLT. A instituição apoia projetos 
de qualificação continuada para cursos de especialização (lato sensu), de mestrado 
(privilegiando-se os mestrados acadêmicos), de doutorado e de pós-doutorado, seja no 
Brasil, ou no exterior, primando por buscar recursos junto a instituições e entidades de 
apoio e fomento que viabilizem tais projetos. A mesma regra é aplicada para Estágio 
Pós-doutoral e Doutorado Sanduíche.  
 
As solicitações de ajuda de custo e de apoio a projetos de qualificação continuada 
deverão ser encaminhadas de maneira a conter: (a) Projeto acadêmico, encaminhado à 
outra instituição de ensino, incluindo o cronograma do projeto; (b) carta de solicitação 
de auxílio, apresentando justificativas para o pedido de apoio e a relevância do projeto 
para a/o candidata/o e para a instituição; (c) comprovação de ter sido aprovado no 
processo seletivo de ingresso no projeto de formação continuada a que pleiteia apoio. 
Os respectivos valores a serem investidos pela FLT em qualquer dos projetos de 
formação continuada da FLT supra-mencionados serão definidos pela Diretoria Geral da 
FLT, considerando-se sempre os custos de cada projeto individual e efetivas condições 
de apoio por parte da instituição. Cabe à FLT criar um „Termo de Compromisso“, no qual 
constam os benefícios e as obrigações da instituição e dos respectivos docentes 
apoiados em sua qualificação profissional. 
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A ajuda de custo, que poderá abranger custos da formação e/ou auxílios para 
deslocamento, terá prazo limite de acordo com a modalidade, como segue: (a) 18 
(dezoito) meses no caso de Especialização; (b) 24 (vinte e quatro) meses no caso de 
Mestrado; (c) 48 (quarenta e oito) meses no caso de Doutorado; (d) 12 (doze) meses no 
caso de Estágio de Doutorado Sanduíche, sendo permitido prazo mínimo de 4 (quatro) 
meses; (e) 12 (doze) meses no caso de Estágio Pós-Doutoral, sendo permitido prazo 
mínimo de 3 (três) meses. Esses auxílios de custo cessam com a conclusão dos projetos. 
Em caso de eventual trancamento de matrícula ou desistência, o docente deverá 
comunicar imediatamente a Diretoria Geral da FLT para que ocorra a suspensão da ajuda 
de custo. Nesses casos, caberá à Diretoria Geral da FLT definir valores a serem 
ressarcidos pelos docentes envolvidos, considerando-se a proporção do investimento já 
feito pela instituição e as situações concretas que levaram ao trancamento e/ou à 
desistência. 
 
Há duas modalidades de afastamento ou liberação de atividades de ensino, visando 
viabilizar a realização de estudos de formação continuada, a saber, a liberação ou o 
afastamento parcial e a liberação ou afastamento integral. Entende-se por liberação ou 
afastamento parcial aquele em que o docente reduz sua carga horária na Instituição 
durante o período do Curso de Pós-Graduação, do Estágio PósDoutoral ou de Doutorado 
Sanduíche para o qual foi selecionado ou aceito. E entende-se por liberação ou 
afastamento integral aquele em que o docente se afasta da Instituição para dedicar-se 
integralmente ao Curso de Pós-Graduação, ao Estágio Pós-Doutoral ou de Doutorado 
Sanduíche para o qual foi selecionado ou aceito. 
 
Poderão afastar-se parcialmente de suas atividades na Instituição, mantendo suas horas 
vinculadas à pesquisa, aqueles docentes que assumirem o compromisso de dar 
continuidade às atividades de pesquisa sob sua responsabilidade, durante o período de 
qualificação em outra Instituição e durante a vigência do projeto de pesquisa. Poderão 
afastar-se parcialmente de suas atividades na Instituição, mantendo suas horas 
vinculadas à Pós-Graduação stricto sensu, aqueles professores que assumirem o 
compromisso de dar continuidade às atividades de docência e orientação sob sua 
responsabilidade, durante o período de qualificação em outra instituição. 
Todo e qualquer projeto de formação continuada deverá ter sido aprovado pela 
Diretoria Geral da FLT. 
 
Entende-se por Estágio Pós-Doutoral o período em que o professor doutor realizará 
capacitação e atualização de seus conhecimentos, por meio do desenvolvimento de um 
projeto com conteúdo científico de vanguarda, em instituição formalmente reconhecida 
pelo governo do país de destino. Entende-se por Estágio de Doutorado Sanduíche, o 
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período em que o doutorando realizará atividades relacionadas ao seu tema de tese em 
instituição diferente da FLT.  
 
Terá direito a participar de projetos de formação continuada o docente da FLT que (a) 
faça parte do quadro docente permanente; (b) tenha carga horária de, pelo menos, 8 
(oito) horas semanais em atividade docente na FLT, excetuando-se os casos especiais, 
deliberados pela Diretoria Geral da FLT. Entende-se, nesse contexto, como atividade 
docente as aulas teóricas, práticas ou de campo efetivamente ministradas no ensino de 
graduação ou pós-graduação stricto sensu. 
 
No intuíto de identificar novos talentos e jovens com as aptidões necessárias ao estudo 
acadêmico e à docência, a Diretoria Geral da FLT poderá também optar por incentivar 
jovens à formação, e apoiá-los em seus respectivos projetos, partindo a iniciativa, nesse 
caso, da própria Diretoria Geral da FLT, ouvidos e por sugestão de coordenações de 
cursos e/ou órgãos colegiados.  
 
No intuíto de promover períodos de aprofundamento acadêmico para os docentes, cabe 
à Diretoria Geral da FLT estudar a viabilidade de programar períodos assim-chamados 
„sabáticos“ para os docentes, abrindo-lhes a possibilidade de aprofundarem pesquisas 
e estudos, preferencialmente vinculados a projetos de pesquisa e/ou de pós-doutorado. 
 
 

6 RETROSPECTIVA E PLANEJAMENTO DE AÇÕES 
 
Ao longo dos últimos 15 anos, a FLT vem mantendo uma política de efetivo apoio à 
qualificação de seu quadro de docentes, realizando ações regulares – anuais e 
semestrais – de formação didático-pedagógica, e acima de tudo, viabilizando a obenção 
de titulações maiores os seus docentes, conforme segue: 
 

Docente Apoios recebidos (ou em andamento) Entidades de fomento/apoio  

Klaus Andreas Stange Apoio a projeto de doutorado entre 
2015 a 2018; liberação parcial de 
atividades; intermediação visando 
obtenção de bolsa de estudo; auxílio 
com deslocamentos 

AACETEOL – Associação dos Amigos 
do CETEOL 
Recursos próprios FLT 
[Bolsista CAPES via Faculdades EST] 

Rolf Roberto Krüger Apoio a projeto de doutorado entre 
2013-2016; liberação parcial de 
atividades; intermediação visando 
obtenção de bolsa de estudo; auxílio 
com deslocamentos 

AACETEOL – Associação dos Amigos 
do CETEOL 
Recursos próprios FLT 
[Bolsista CAPES via Faculdades EST] 

Marilze Wischral Rodrigues Apoio a projeto de doutorado entre 
2015 a 2019; liberação parcial de 
atividades; intermediação visando 

AACETEOL – Associação dos Amigos 
do CETEOL 
[Bolsista CAPES via Faculdades EST] 
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obtenção de bolsa de estudo; auxílio 
com deslocamentos 

Marilze Wischral Rodrigues Apoio à realização de doutorado 
sanduíche na Alemanha no contexto 
do projeto de doutorado entre agosto 
de 2017 e fevereiro de 2018, com 
liberação total de atividades  

Faculdades EST, via CAPES 
Recursos próprios FLT 
 

Marilze Wischral Rodrigues Apoio à realização de mestrado 
profissionalizante na Faculdades EST 
(São Leopoldo), entre julho de 2005 a 
setembro 2007 

Federação Luterana Mundial, via 
Faculdades EST 

Cristiane Voigt Schwambach Apoio a projeto de mestrado entre 
2013 e 2014; liberação parcial de 
atividades; intermediação visando 
obtenção de bolsa de estudo; auxílio 
com deslocamentos 

AACETEOL – Associação dos Amigos 
do CETEOL 
[Bolsista CAPES via PUC PR] 

Cristiane Voigt Schwambach Apoio a projeto de doutorado a partir 
de 2017 (estendendo-se até meados 
de 2021); liberação parcial de 
atividades; auxílio com 
deslocamentos 

AACETEOL – Associação dos Amigos 
do CETEOL 
Recursos próprios FLT 
Gnadauer Brasilien Mission – 
Schwieberdingen b. Stuttgart 
[Bolsista CAPES via PUC RJ] 

Marcelo Jung Apoio a projeto de mestrado entre os 
anos 2007 a 2011, na Faculdades EST 
(São Leopoldo) 

 Bolsista Federação Luterana Mundial, 
via Faculdades EST 

Vítor Hugo Schell Encaminhamento de todo o projeto 
de doutorado na Alemanha entre os 
anos 2008 a 2013com bolsa integral e 
manutenção integral, e dedicação 
exclusiva ao projeto de doutorado  

Albrecht-Bengel Haus – Tübingen 
Bolsa de estudos integral da EKD – 
Evangelische Kirche in Deutschland – 
Hannover, encaminhada via IECLB 
(Igreja Ev. De Conf. Luterana no Brasil) 
Friedrich Schiller Universität Jena 
Gnadauer Brasilien-Mission – 
Schwieberdingen b. Stuttgart 

Roger Marcel Wanke Encaminhamento de todo o projeto 
de doutorado na Alemanha entre os 
anos 2004 a 2009, com bolsa integral 
e manutenção integral, e dedicação 
exclusiva ao projeto de doutorado 

Bolsa de estudos integral da EKD – 
Evangelische Kirche in Deutschland – 
Hannover, encaminhada via IECLB 
(Igreja Ev. De Conf. Luterana no Brasil) 
Friedrich Schiller Universität Jena 
 

Werner Wiese Apoio ao projeto de Pós-doutorado 
entre os anos de 2015 e 2016, na 
Faculdades EST, com liberação parcial 
de atividades e auxílio com 
deslocamentos 

Recursos próprios FLT 

Euler Renato Westphal Apoio a projeto de Pós-doutorado 
entre os anos de 2013 e 2014, na 
Faculdades EST, com liberação parcial 
de atividades e auxílio com 
deslocamentos 

Recursos próprios FLT 

Alexander de Bona Stahlhoeffer 
[jovem talento] 

Encaminhamento de todo o projeto 
de doutorado na Alemanha entre os 
anos de 2012 a 2017, com bolsa 
integral e manutenção integral, e 
dedicação exclusiva ao projeto de 
doutorado 

Albrecht Bengel-Haus Tübingen 
Bolsa integral de Mission Eine Welt – 
Neuendettelsau 
Gnadauer Brasilien-Mission 

 



PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE |  FLT  

 
12 

 

Os apoios regulares à viagens de estudos e participação em eventos, nacionais e 
internacionais, estão registrados nos respectivos relatórios de atividades de cada 
docente da FLT.  
 
Quanto ao planejamento de ações, há as seguintes previsões e ações, em parte já em 
andamento: 
 

Docente Apoios planejados (ou em 
andamento) 

Entidades de fomento / apoio 

Marilze Wischral Rodrigues Apoio à conclusão de projeto de 
doutorado (Faculdades EST; previsão: 
meados de 2019); com liberação 
parcial de atividades e apoio a 
deslocamentos 

FLT recursos próprios 
AACETEOL – Associação dos Amigos 
do CETEOL 

Klaus Andreas Stange Apoio à conclusão de projeto de 
doutorado (Faculdaes EST; previsão: 
meados de 2019); com liberação 
parcial de atividades e apoio a 
deslocamentos 

FLT recursos próprios 
AACETEOL – Associação dos Amigos 
do CETEOL 

Cristiane Voigt Schwambach Apoio à conclusão de projeto de 
doutorado (PUC RJ; previsão: meados 
de 2021); com liberação parcial de 
atividades a apoio a deslocamentos; 
apoio a viagem de pesquisa à 
Alemanha em 2019 

FLT recursos próprios 
GBM – Gnadauer Brasilien Mission 
AACETEOL – Associação dos Amigos 
do CETEOL 
[bolsista CAPES via PUC RJ] 

Marcelo Jung Apoio à realização de projeto de 
doutorado (previsão: PUC RJ; 2019 a 
2022); com liberação parcial de 
atividades e apoio a deslocamentos 

AACETEOL – Associação de Amigos do 
CETEOL 
FLT recursos próprios 

Roger Marcel Wanke Apoio à realização de projeto de pós-
doutorado (previsão: 2020 e 2021) 

FLT recursos próprios 
AACETEOL – Associação dos Amigosdo 
CETEOL 

Claus Schwambach Apoio à realização de projeto de pós-
doutorado (previsão: 2020 e 2021) 

FLT recursos próprios 
AACETEOL – Associação dos Amigosdo 
CETEOL 

Sérgio Selke 
[jovem talento] 

Apoio à realização de preojeto de 
doutorado na Alemanha, na área da 
teologia prática (previsão: 2020-2025) 

Em planejamento, com apoio já 
indicado pela entidade EKD – 
Evangelische Kirche in Deutschland 
(bolsa integral de estudos e de 
manutenção) 

 
 
 

7 PERSPECTIVAS 
 
Ao estabelecer um Programa de Qualificação Continuada para seus docentes, a FLT 
formaliza na forma de um documento e de uma política ações e práticas que já faziam 
parte de seu ethos institucional há muitos anos. A perspectiva é que, ao viabilizar a 
continua qualificação de seu quadro de docentes permanentes, a FLT contribua para a 
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permanente melhoria na qualidade do ensino oferecido na instituição, em todos os 
níveis e frentes de sua atuação, almejando chegar sempre no alvo de ter seus quadros 
portando as maiores titulações possíveis, bem como de conseguir identificar novos 
talentos e encaminhá-los para a busca de sua formação. 
 

 
 


