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I – RELATÓRIO
O presente processo trata da solicitação de credenciamento da Faculdade de Teologia
da Arquidiocese de Brasília, solicitado juntamente com o pedido de autorização do curso de
Teologia, bacharelado, protocolado sob o nº e-MEC 200802566. A Faculdade de Teologia da
Arquidiocese de Brasília é mantida pela Associação de Estudos Superiores Santo Tomás de
Aquino. Conforme informações dos autos, a análise inicial dos documentos apresentados para
o credenciamento da mantida evidenciou que a mantenedora atendeu às exigências
estabelecidas na legislação em vigor. Cabe informar que, no registro do e-MEC (200802566),
consta que foi comprovada a disponibilidade do imóvel localizado no seguinte endereço:
SGAS-Quadra 914, Conjunto “B”, Asa Sul - Brasília/DF, verificou-se também que o
regimento da IES atende ao contido na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), e na
legislação correlata.
Em prosseguimento ao fluxo processual, promovidas as análises pertinentes à
Secretaria de Educação Superior e em atendimento à legislação vigente, os autos foram
encaminhados ao Inep, para designação da comissão de avaliação in loco. A comissão,
constituída pelos professores Selma Elaine Mazzetto, Alessandro Marco Rosini e Moacyr
Rodrigo Hoedmaker de Almeida, realizou visita no período de 21 a 24/7/2010 apresentando o
relatório nº 61480, no qual foram atribuídos os conceitos abaixo:
Dimensões
1. Organização Institucional
2. Corpo Social
3. Instalações Físicas
Conceito Final

Conceito
5
4
4
4

Mérito
Abaixo transcrevemos as considerações da Comissão de Avaliadores do Inep:
“Dimensão 1: A instituição possui trabalho altamente consistente na área de
conhecimento de Teologia, onde desenvolve a mais de 23 anos o curso superior de
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Teologia e cursos de extensão, todos eles relacionados com a área. A instituição
apresenta plenas condições e potencial para cumprir sua missão, propondo formar
profissionais competentes e inseridos nas comunidades em que vivem (...).
Quanto à política de ensino, a IES exerce as funções de coordenação e de
supervisão das atividades de ensino na área da ciência teológica e de outros campos
do saber, alicerçada na fé católica, nos valores éticos, morais e científico-culturais,
nos níveis de graduação, de pós-graduação e, ainda, em cursos e atividades de
extensão, e em outros programas, de diferentes níveis e modalidades. A gestão da IES
consiste em um diretor geral e dois diretores, um acadêmico e outro administrativo;
um pesquisador institucional, a coordenação de curso de Bacharelado em Teologia e
corpo técnico administrativo em número suficiente para atendimento da demanda
atual da instituição. O Conselho Diretor, órgão colegiado deliberativo, é constituído
por nove membros que são: Chanceler, Diretor Administrativo, Diretor Acadêmico,
Coordenador de Curso, e Representantes da Entidade Mantenedora, do Corpo
Docente, do Corpo Discente e da Comunidade. O desempenho econômico-financeiro
e o comportamento e a evolução da receita e da despesa são monitorados pela
mantenedora, em parceria com a Diretoria da Faculdade. A FATEO, pretende
implementar inicialmente o curso de Bacharelado em Teologia, 50 vagas nos
períodos da manhã e noite, totalizando 100 vagas semestrais, com carga horária total
de 2.400 ha. A infraestrutura de gestão administrativa é compatível com o primeiro
ano de curso, isso porque já está em funcionamento o curso superior de Teologia,
onde conta com 580 alunos formados somente nesse curso que perfaz o total de 1.600
ha, sem contar com os demais cursos de extensão. Faz-se importante ressaltar a
quantidade de professores que já atuam na Instituição nos cursos Superiores de
Teologia e de extensão (...). A IES possui um projeto de autoavaliação baseado na
percepção dos vários segmentos da comunidade sobre o trabalho desenvolvido pela
instituição. Periodicidade, metodologias e questionários são aplicados de forma
plenamente satisfatória já nos cursos viabilizados pela instituição. Os processos de
avaliação internos são e deverão ser assumidos coletivamente por todos os membros
da comunidade acadêmica (...). Cabe-se destacar a importância que o curso de
Bacharelado em Teologia da FATEO terá para a cidade de Brasília, isso em relação
a não existência de cursos superiores em Teologia dentre as principais instituições
públicas ou privadas na cidade e região.
Dimensão 2: A IES é preocupada com a capacitação continuada do seu corpo
docente, e vem desenvolvendo adequadamente uma série de atividades focadas neste
sentido. Existe um planejamento de acompanhamento docente através de oficinas e
encontros pedagógicos, ambos realizados duas vezes ao ano, onde são abordados três
eixos centrais: Metodologia, Planejamento e Avaliação, oferecendo aos docentes a
oportunidade de aperfeiçoar/desenvolver sua competência pedagógica. A instituição
também promove ciclo de palestras com profissionais qualificados e as denominadas
“Rodas de conversas” (periódicos), objetivando a troca de experiências. Há também
um projeto em fase final de elaboração, destinado à criação de um curso específico de
Metodologia do Ensino Superior para os docentes. A IES apresentou Plano de
Carreira Docente, além do Plano de Cargos e Salários do Pessoal TécnicoAdministrativo (...). Vale ressaltar que os planos ainda deverão ser registrados e
homologados por órgão competente (Delegacia Regional do Trabalho - DRT). A
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FATEO apresentou em seu PDI, Políticas de Pesquisa e Extensão e sua integração
com ensino e a sociedade. Porém, é necessária a valorização da participação da
comunidade acadêmica, principalmente discente. O Corpo Técnico-Administrativo é
composto por 13 funcionários ligados às duas áreas anteriormente citadas e
qualificados para as respectivas funções. Há, inclusive, duas bibliotecárias formadas
na área e registradas no respectivo conselho (CRB - Região I). A secretaria da IES já
realiza o controle acadêmico do Curso Superior de Teologia e dos diversos cursos de
extensão, tanto por meio de arquivos e documentação impressa quanto por um
sistema informatizado para processamento eletrônico de notas de avaliação dos
alunos, freqüência, pagamentos através da rede bancária, cadastro de docentes e
discentes, bem como emissão de documentos acadêmicos. A FATEO disponibilizará
em breve um portal na internet para alunos e professores (uso de login/senha), que
fornecerá informações acadêmicas on-line. Visando auxiliar alunos com dificuldades
de aprendizagem, a IES oferecerá o Programa Monitoria. Além disso, a FATEO já
possui um serviço de orientação espiritual, sob a direção de um experiente sacerdote
professor para apoio aos discentes. Está previsto no PDI a realização de estágios,
buscando a integração teoria-prática, onde a IES manterá parcerias e acordos de
cooperação com diversas instituições; além de políticas de incentivo à pesquisa e
extensão para a comunidade acadêmica. A FATEO possui uma Capela, com a
presença do Santíssimo Sacramento, aberta e disponível para docentes, discentes,
funcionários e a comunidade em geral. A IES já disponibiliza um espaço físico para
exposição e venda de obras e publicações atualizadas, com a participação das
principais editoras católicas, em sistema de rodízio semanal. A instituição oferece
bolsas-auxílio aos estudantes carentes, sendo previsto no PDI a reserva de até 4% da
receita para a concessão de bolsas parciais. Ainda, visando promover a integração
estudantil, a IES incentivará a organização do Diretório Acadêmico como órgão de
representação discente.
Dimensão 3: A infraestrutura física da IES não está completamente
especificada no PDI (2008-2012). O documento não incorpora as ampliações e as
aquisições que ocorreram após 2008. As instalações destinadas à Faculdade de
Teologia apresentam condições adequadas para servir/suprir as atividades
pedagógicas e administrativas. Construída em dois pavimentos e um piso térreo, com
área de 1.987,34 m2, em alvenaria, sistema de ventilação e iluminação em todas as
salas, acesso via escadas e elevador, rede de combate a incêndio, estacionamento
para professores, alunos e direção (torno de 150 vagas) e integrado à vegetação
nativa preservada, a IES mostra harmonia ao meio ambiente e completa adequação
de funcionamento. No térreo estão localizadas as salas de coordenação, direção,
secretaria, atendimento aos alunos, cantina, sanitários, sala do servidor, espaço
destinado à exposição semanal e venda de livros, 3 salas de aula (duas com
capacidade para 40 e uma para 80 alunos - auditório), sala para os professores
(composta de ambiente para reuniões, sanitários, cozinha e um computador
conectado à internet). No primeiro andar estão localizadas a capela, almoxarifado
(retroprojetores, datashow, materiais diversos), sala de informática, copa, quatro
salas de aula (três com capacidade para 40 e uma para 80 alunos), sala da direção
pedagógica e sanitários. No segundo andar encontram-se a biblioteca, três salas de
aula para 44 alunos cada, sanitários, e as dependências da mantenedora (sala de
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reuniões, sala da direção e sanitário privativo). As instalações físicas são modernas,
confortáveis e adequadas para as atividades propostas pela IES, com total acesso
para portadores de necessidades especiais em todas as dependências da instituição,
inclusive nos sanitários e biblioteca. Na maioria das salas de aula estão
disponibilizados aparelhos de TV, vídeo e DVD e, nas de maior capacidade de alunos,
existe sistema de som integrado. A biblioteca conta com acervo bibliográfico
condizente com as necessidades do curso (em torno de 8.000 exemplares direcionados
ao curso de teologia e seus desdobramentos), é internamente informatizada, com
espaços destinados a estudo individual (com controle adicional de iluminação e
ventilação), em grupo, sala de leitura, sala de televisão e um computador conectado a
internet, com previsão de instalação imediata de outros dois. Como plano de
expansão, existe a previsão de instalação de telefone público, aquisição de mais
computadores para a sala de informática e a utilização de sistema on line para
reserva e consulta do acervo da biblioteca. Não há espaço destinado a práticas
esportivas.
Acrescenta-se que a instituição atende ao Requisito Legal referente à
Acessibilidade.”
Ao final de sua avaliação, a comissão do Inep concluiu que a Faculdade de Teologia
Arquidiocese de Brasília apresenta um perfil bom de qualidade.
Abaixo transcrevemos também a análise do pedido de autorização do curso de
Teologia, analisado juntamente com a solicitação de credenciamento:
“Teologia, bacharelado
A visita da comissão para avaliação das condições de oferta do curso de
Teologia ocorreu no período de 7 a 10 de dezembro de 2011, sendo que as dimensões
Organização didático-pedagógica, Corpo Docente e Instalações Físicas, receberam
os conceitos 4, 4 e 4, respectivamente, o que permitiu alcançar o conceito de curso 4.
O curso de bacharelado em Teologia está situado no endereço SGAS Quadra
914, Conjunto B, Asa Sul. Brasília/DF. São 100 vagas previstas, distribuídas em até
8.0 semestres com duração mínima de 4 anos (a duração máxima não consta no PCC,
e foi informado que é de 12.00 semestres, 6 anos). As disciplinas serão oferecidas em
módulos teóricos e práticos presenciais de até 50 estudantes.
Dimensão 1: Projeto Pedagógico do Curso: Aspectos Gerais
O contexto educacional do curso compõe-se, majoritariamente, de pessoas
adultas, com graduação já cursada em outras áreas do conhecimento e com atuação
profissional nas respectivas áreas, visando aperfeiçoamento pessoal, ético e social. O
projeto pedagógico atende adequadamente mais a esse contexto educacional do que
propriamente a egressos do segundo grau. Nesse sentido, o curso de teologia,
bacharelado, parte da idéia de oferecer ao aluno um conhecimento do Deus que se
revela na Bíblia, voltado para o mundo e para o homem, com o fim de apoiá-lo e
promovê-lo, suscitando-lhe o sentido para a vida autêntica (PPC, p. 8).
Os objetivos estão definidos de maneira adequada à natureza do curso. Estão
propostos da seguinte forma: situar Deus e o Homem em dimensão histórica; definir
as mediações entre Fé e Realidade; mostrar que a ação de Deus se manifesta no
mundo concreto dos homens; buscar um engajamento crítico do aluno por meio da
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reflexão e da ação, ativando sua sensibilidade e responsabilidade em relação aos
problemas atuais (PPC, p. 12).
O perfil do egresso está definido com bastante detalhes, e de maneira
adequada e coerente com os objetivos do curso. Pretende formar, a um só tempo,
especialista e generalista. Enquanto especialista, o teólogo aprende a dominar temas
ligados a religião, cultura religiosa e fenômeno religioso. Enquanto generalista,
habilita-se a dialogar, a partir da Teologia, com as diversas áreas do saber humano.
O curso desenvolve as quatro aprendizagens essenciais, ou seja, aprender a ser,
aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver.
O número de vagas oferecido corresponde adequadamente à dimensão do
corpo docente. São propostas 50 vagas para o turno matutino e 50 vagas para o
noturno.
O conteúdo curricular proporciona informações concretas sobre o que
ensinar, quando ensinar, como ensinar e o que, como e quando avaliar, propiciando a
melhoria na qualidade do ensino e o atendimento às necessidades de aprendizagem
da clientela (PPC, p. 4). Em concreto, o curso está programado com o total de 2.400
horas, distribuídas ao longo de 8 semestres, com organização nas seguintes áreas:
teológica, bíblica, filosófica, complementar e optativas. Embora as disciplinas e
conteúdos estejam globalmente contemplados no PPC, faz-se necessário readaptar a
matriz curricular de acordo com os eixos propostos pelo parecer CNE/CSE nº
51/2010.
A metodologia contempla, a partir do projeto pedagógico, uma gestão escolar
processual e democrática, com base no processo ação-reflexão-ação. A Faculdade
considera a avaliação como uma ação fundamental para a garantia do êxito do
projeto pedagógico e condição imprescindível para que decisões significativas sejam
tomadas (PPC, p.6). A metodologia da didática pedagógica, propriamente dita,
propõe saber e saber fazer. Para tanto, procede a um sistema de avaliação
continuada, visando o processo constante de crescimento do discente.
O atendimento ao discente está previsto sob diversas formas. No aspecto
espiritual, há um diretor espiritual para atendimento personalizado, disponível um
dia por semana aos discentes. Também uma capela está disponível para momentos de
reflexão e para celebrações. No aspecto didático, há a monitoria que visa orientar o
processo de ensino-aprendizagem, bem como a elaboração de trabalhos acadêmicos.
No aspecto didático, há constante exposição de livros, pelas diversas editoras, em
sistema de rodízio e ofertas com descontos. No aspecto financeiro, há um sistema de
bolsas e incentivos para alunos com necessidade.
Dimensão 2: A comissão entende que a avaliação para AUTORIZAÇÃO tratase de previsão, conforme a descrição de vários indicadores do FE. Nesse sentido, a
FATEO, por meio de sua mantenedora AESTA, apresentou um TERMO DE
COMPROMISSO no qual prevê a composição do NDE com 5 dos docentes do curso
para os três primeiros anos, com titulação acadêmica obtida em programas de pósgraduação stricto sensu, dos quais 80% possuirão formação acadêmica na área do
curso. Prevê também a contratação em regime de tempo parcial ou integral sendo que
pelo menos 50% será em tempo integral. O termo de compromisso prevê a
permanência dos docentes do NDE até, pelo menos, o reconhecimento do curso. Foi
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com base nestes compromissos assumidos pela Mantenedora que a Comissão avaliou
as dimensões e seus conceitos.
A coordenadora do curso, Clarice Serafina do Amaral, é licenciada em
Filosofia, não tendo formação na área de Teologia. A mantenedora AESTA,
apresentou um TERMO DE COMPROMISSO no qual prevê que o regime de trabalho
para a coordenadoria do curso será de tempo integral, com contratação no regime
CLT.
A composição e funcionamento do colegiado de curso ou equivalente está
plenamente regulamentada no PDI, sendo os órgãos colegiados o Conselho Diretor e
a Diretoria Geral.
A mantenedora AESTA apresentou um TERMO DE COMPROMISSO no qual
contratará 10 professores com titulação de mestrado ou doutorado para os dois
primeiros anos do curso de Teologia, em regime parcial e integral. Muitos desses
docentes tiveram sua formação fora do Brasil, especialmente em Roma, e que estão
buscando a revalidação de seus diplomas para assim regularizar seus respectivos
cursos.
O projeto do curso não prevê o desenvolvimento de pesquisa, com
participação de estudantes (iniciação científica).
Dimensão 3: Existe uma sala de convivência e uma sala de reuniões, para os
professores, amplas e bem equipadas, com iluminação adequada e arejada. Os
docentes contam com uma geladeira, computador e utensílios para refeições. Dentro
da sala de convivência existem banheiros, masculino e feminino, para uso exclusivo
docente.
Nas instalações atuais não existe gabinetes de trabalho para os professores e
o NDE. A mantenedora AESTA, por meio de um TERMO DE COMPROMISSO, se
compromete a oferecer gabinete de trabalho equipado para os integrantes do NDE,
professores de tempo integral e professores de tempo parcial, com computadores
conectados à internet.
A coordenação do curso possui uma sala equipada com mesas, computadores
e armários. Também vários gabinetes são destinados para o corpo técnicoadministrativo.
Há uma sala de reuniões, com imobiliário e uma sala de recepção, para uso
da mantenedora, AESTA.
As salas de aula (total de 11) cumprem plenamente sua finalidade, com
cadeiras com estofado e braço, ventiladores, iluminação adequada,
som/vídeo/tv/datashow e quadro branco. Os docentes contam ainda com datashow e
notebook móvel.
O acesso dos alunos a equipamentos de informática é na proporção de 5
alunos para cada terminal por turma.
A IES possui uma biblioteca bem instalada, com cerca de 6.000 títulos e 9.000
volumes. Outros 4.000 estão em processo de catalogação. Os títulos possuem campo
de abrangência muito amplos, na área de Teologia e Ciências afins.
A bibliografia básica necessita de incremento numérico, para atender, de
maneira satisfatória, aos programas das disciplinas. Dada a flutuação quanto ao
número de exemplares, torna-se difícil estabelecer uma média matemática, contudo, à
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medida que os 4.000 exemplares em catalogação forem incorporados ao acervo da
biblioteca, supõe-se que a média satisfatória será atingida.
As mesmas observações valem para a bibliografia complementar indicada nos
programas das disciplinas. O acervo de periódicos não atinge, de maneira
satisfatória, as diversas áreas do curso, acusando carência de assinaturas
sistemáticas e abrangentes.
Existe uma sala - capela - destinada como laboratório religioso para oração,
prática de homilias e sacramentos, com uma sacristia. Ali os estudantes podem
praticar suas experiências litúrgicas debaixo da supervisão de professores. Esse
laboratório conta ainda com símbolos e imagens da tradição católica.
Com relação às disposições legais, a comissão relatou que as DCNs para
Teologia estão em processo final de definição. O que existe é o Parecer da CNE/CSE
n. 51/2010, homologado em 23/9/2010 - DOU de 24/9/2010 (antes Parecer CNE/CSE
n. 188/2009) que propõe que os currículos dos cursos de graduação em Teologia se
desenvolvam a partir de 7 (sete) eixos: teológico, filosófico, metodológico, históricocultural, sócio-político, lingüístico e interdisciplinar. A comissão está ciente de que o
FE foi preenchido antes da data da homologação do referido Parecer. A matriz
curricular, conforme apresentada no PPC, está estruturada em 5 áreas, sendo elas:
teológica, bíblica, filosófica, complementar e optativa. Uma vez que os conteúdos
curriculares estão coerentes, faz-se necessário readequar a matriz de acordo com os
eixos propostos pelo Parecer acima. A carga horária prevista no PCC para o Estágio
Supervisionado (chamado de Política de Estágio Pastoral) é de 210h. O PPC prevê
disciplina optativa de Libras na estrutura curricular do curso. O curso prevê a carga
horária de 2.400 h. A FATEO esta equipada com rampas de acesso e elevador para
todas as instalações. Há previsão de Trabalho de Conclusão de Curso, desenvolvido
individualmente, com conteúdo fixado e regulamentação contendo critérios,
procedimentos, mecanismos de avaliação e diretrizes técnicas relacionadas à sua
elaboração.”
O presente processo, bem como o relatório da Comissão do Inep foram encaminhados
para análise da SERES que assim se manifestou:
“Considerando os conceitos satisfatórios atribuídos às dimensões e as
condições descritas pelos avaliadores que analisaram o credenciamento e a
autorização do curso de Teologia, a instituição demonstra que está organizada de
maneira suficiente para implementação de seu PDI, com sustentabilidade financeira;
corpo docente adequado e propostas de apoio à sua capacitação; corpo técnicoadministrativo preparado; possui instalações físicas suficientes, inclusive com
acessibilidade, para iniciar as suas atividades acadêmicas. Convém que a instituição
atente para as recomendações sugeridas pelos avaliadores, relacionadas à matriz
curricular, e ao acervo bibliográfico. Diante do exposto, esta Secretaria de Educação
Superior é de parecer favorável ao credenciamento da Faculdade de Teologia da
Arquidiocese de Brasília, mantida pela Associação de Estudos Superiores Santo
Tomás de Aquino, ambas localizadas em Brasília, no Distrito Federal, submetendo o
presente processo à deliberação da Câmara de Educação Superior do Conselho
Nacional de Educação.
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Por fim, deve-se registrar que esta Secretaria, manifesta-se favorável também
à autorização para o funcionamento do curso de Teologia, bacharelado, com 100
(cem) vagas totais anuais, pleiteado quando da solicitação de credenciamento, cujo
ato a ser publicado por esta Secretaria ficará condicionado à deliberação sobre o
referido credenciamento pelo CNE.”
II – VOTO DO RELATOR
Acolho o relatório da SERES e voto favorável ao credenciamento da Faculdade de
Teologia da Arquidiocese de Brasília, instalada à SGAS-Quadra 914, Conjunto “B”, Asa SulBrasília/DF, mantida pela Associação de Estudos Superiores Santo Tomás de Aquino, com
sede no Município de Brasília, no Distrito Federal, observados tanto o prazo máximo de 3
(três) anos, conforme o artigo 13, parágrafo 4º, do Decreto nº 5.773/2006, como a exigência
avaliativa prevista no artigo 10, parágrafo 7º, do mesmo Decreto, com a redação dada pelo
Decreto nº 6.303/2007, a partir da oferta do curso de Teologia, bacharelado, com 100 (cem)
vagas totais anuais.
Brasília (DF), 9 de maio de 2012.

Conselheiro Arthur Roquete de Macedo – Relator
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Superior aprova, por unanimidade, o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 9 de maio de 2012.

Conselheiro Paulo Speller – Presidente

Conselheiro Gilberto Gonçalves Garcia – Vice-Presidente
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