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Princípios norteadores da Autoavaliação 

Os princípios adotados pelo PPGCR para a sua autoavaliação, que espelham o 

objetivo de aperfeiçoamento constante da qualidade acadêmica (docentes, discentes, 

egressos e corpo técnico-administrativo), guiam-se pelos princípios e diretrizes do 

Plano de Desenvolvimento Institucional da PUC Minas (PDI) e se valem, sempre que 

possível, da estrutura e dos procedimentos já implementados pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) da PUC Minas. A adoção desses princípios teve em conta, também, as 

questões norteadoras expressas na Ficha de Avaliação proposta pela CAPES.  

 Em atendimento ao objetivo primeiro correlato à sua própria existência e 

funcionamento, o Programa adota, para sua autoavaliação, nove princípios: 

● Permanência: a autoavaliação deve ser contínua e permanente de forma a 

monitorar a qualidade do programa, o seu processo formativo, a produção de 

conhecimento, a atuação e impacto político, educacional, econômico e social. 

● Participação: contar com a participação ampla, plural e reflexiva da 

comunidade acadêmica (corpo docente, corpo discente, corpo técnico-

administrativo e egressos). 

● Articulação programática: ser coerente e articulada com o projeto pedagógico 

dos cursos oferecidos, particularmente com o perfil esperado dos egressos, 

caracterizado pela capacidade de investigação científica, compromisso 

acadêmico e pensamento crítico em relação ao fenômeno religioso e à pesquisa 

científica como elemento de transformação da realidade social. 

● Inserção social: ter compromisso e foco na formação discente pós-graduada na 

perspectiva inserção social, no sentido de construir vínculos e partilhar 

conhecimentos com a sociedade em geral, com comunidades em particular, com 

instituições da sociedade civil, com outras instituições acadêmicas e com setores 

da educação básica.  

● Acompanhamento profissional: buscar a qualidade na formação de recursos 

humanos em pesquisa, acompanhando a inserção profissional e acadêmica dos 

egressos no mercado de trabalho. 

● Formação continuada: ser articulada com a capacitação e a formação 

continuada, particularmente do corpo docente, do corpo técnico-administrativo 

e dos egressos, com foco na criatividade, na liderança e na partilha inovadora 

dos conhecimentos produzidos. 
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● Cooperação: valorizar o trabalho cooperativo, em equipe e de forma colegiada. 

● Inovação: priorizar inovação constante dos processos de gestão, de pesquisa, de 

ensino, de extensão, didático-pedagógicos e metodológicos. Em sintonia com a 

árvore do conhecimento da área, estimular pesquisas, teóricas e práticas, com 

resultados inovadores, para a área e para a sociedade.  

● Transparência e ética: construir relações abertas, transparentes, pautadas em 

valores e princípios éticos; um ambiente saudável de trabalho, do cuidado com 

as relações interpessoais, do respeito com a diversidade de gênero e étnico-

raciais e a pluralidade de convicções e de perspectivas epistemológicas.  

● Sustentabilidade:  cuidar das condições operacionais e de gestão do PPGCR, na 

busca de parcerias e formas de fomento e financiamento de projetos de 

pesquisa; dos princípios da sustentabilidade ambientais e sociais, presentes em 

processos, rotinas e relações interpessoais, com responsabilidade e atenção aos 

quatro “R”: repensar, reduzir, reutilizar e reciclar.  
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