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EDITAL Nº 109/2010 

 
PROCESSO SELETIVO PARA VAGAS REMANESCENTES DO PROGR AMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO, DA PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, CAMPUS DE BELO HORIZONTE, E 
MATRÍCULA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA O ANO D E 2011. 

 

Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DE MINAS GERAIS  (PUC Minas), faço saber aos interessados, de ordem do Magnífico 
Reitor, que estarão abertas as inscrições para o processo seletivo destinado ao 
preenchimento de vagas remanescentes para o ano letivo de 2011, do curso de Mestrado 
em Ciências da Religião, tendo como área de concentração “Religião e Cultura”, no período 
de 20/01 a 15/02/2011, o qual pode ser prorrogado a critério da Universidade.  

 

1. Estrutura 

1.1. O Mestrado em Ciências da Religião será ministrado no campus Coração 
Eucarístico, no Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Resende Costa, 
localizado na Av. Dom José Gaspar, 500 – Prédio 4 – Sala 204, bairro Coração 
Eucarístico.  

1.2. As atividades letivas do Programa estarão distribuídas entre os dias úteis, com 
funcionamento nos turnos vespertino e noturno, conforme horário de aulas já 
divulgado pela Secretaria do curso. 

1.3. As atividades de orientação, palestras, aulas eventuais de professores visitantes e 
atividades do Grupo de Pesquisa ocorrerão de acordo com o calendário e horários 
próprios do Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião - PPGCR.  

1.4. A obtenção do título de Mestre estará condicionada ao cumprimento de 24 (vinte e 
quatro) créditos, sendo 6 (seis) créditos em disciplinas obrigatórias, 12 (doze) 
créditos em disciplinas optativas e 6 (seis) créditos obtidos na defesa da Dissertação 
de Mestrado.  

1.5. O prazo mínimo para conclusão do curso é de 12 (doze) meses e o máximo é de 24 
(vinte e quatro) meses.  

1.6. Há 03 (três) vagas remanescentes  para a linha de pesquisa 2. 

1.7. As aulas terão início em 14 de março de 2011. 

 

2. Objetivos do curso e perfil do egresso 

2.1. O curso tem por objetivo promover pesquisa e conhecimento em Ciências da 
Religião, a partir da articulação entre religião e cultura. Com suas características 
metodológicas próprias, promoverá pesquisa acerca do fenômeno religioso, 
enfatizando a dimensão religiosa da pessoa humana e as funções éticas e 
sociais da religião diante da crise planetária na contemporaneidade. 

2.1.1. O programa propõe analisar o fenômeno religioso, considerando os 
aspectos históricos, sociológicos, teológicos e os desafios do pluralismo e do 
diálogo inter-religioso. 

2.1.2. Propõe ainda investigar o caráter  secular  e plural da contemporaneidade 
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e suas consequências para a compreensão do fenômeno religioso. 

2.2. O egresso deverá ser capaz de desenvolver pesquisa e produzir conhecimento 
científico sobre o fenômeno religioso; descrever os aspectos constitutivos deste e 
sua presença histórica nos ordenamentos sociais, políticos, econômicos e 
culturais; interpretar o fato religioso à luz das teorias em curso; compreender a 
diversidade religiosa com capacidade de diálogo e de juízo críticos e 
compreender as questões concernentes ao caráter secular e plural da 
contemporaneidade. 

 

3. Linha de pesquisa e docentes para vagas remanesc entes 

 

3.1.Linha II - Razão, religião e contemporaneidade . Esta linha investiga o problema 
da relação e confronto entre razão e religião na contemporaneidade. Tal problema é 
abordado a partir da Filosofia, da Psicologia e da Teologia constituídos como lugar 
peculiar em que a razão se confronta com a religião, enquanto fenômeno da cultura. 
A estrutura desta linha de pesquisa está marcada pela investigação de caráter 
teórico. Nesta linha, as principais correntes de pensamento se defrontam com as 
questões emergentes do cenário religioso contemporâneo. Assim sendo, o problema 
religioso é investigado na interface dos desafios éticos, metafísicos, psíquicos e 
teológicos próprios de um tempo marcado pelo caráter secular e plural. É nesta 
perspectiva que a relação e confronto entre razão e religião se constitui como 
problema da cultura atual. Os projetos e as disciplinas desta linha pesquisam tal 
problema, articulando a proximidade e a diferença entre o discurso ético e o discurso 
religioso, a ontologia implícita que permeia tanto a concepção religiosa quanto a 
concepção secular contemporânea, a questão do sentido da história, as 
repercussões da crise da linguagem no discurso religioso, os campos de diálogo 
entre religião e Psicologia e a problematização entre razão e religião, a partir do fio 
condutor do niilismo e o problema do ateísmo. Tais desafios, seguindo a 
metodologia específica das disciplinas que compõem esta linha, ampliam o trabalho 
das ciências da religião ao oferecer, em seu campo próprio de investigação, uma 
abordagem de caráter científico e filosófico ao objeto em discussão. 

  
3.2.1. O corpo docente permanente da linha II é constituído pelos professores:  

Flávio Augusto Senra Ribeiro - Doutor pela Universidade Complutense de 
Madrid; José Carlos Aguiar de Souza - Doutor pela UFMG; Lindomar Rocha 
Mota - Doutor pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma; Márcio 
Antônio de Paiva - Doutor pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. 
 

3.2. O Mestrado em Ciências da Religião contará ainda com professores visitantes e 
professores colaboradores. 

 
4. Inscrição 
 

4.1.      Poderão candidatar-se às vagas do Mestrado portadores de diploma de curso 
superior reconhecido pelo MEC.  

4.2.      É obrigatório, no ato da inscrição, que o candidato indique a linha de pesquisa 
para a qual está concorrendo. 
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4.3.      Período de inscrição: 20 de janeiro  a 15 de fevereiro de 2011 . 

4.4.      Local de inscrição: Secretaria do Programa de Pós-graduação em Ciências da 
Religião – PPGCR ou nas agências dos Correios, por sedex ou correspondência 
registrada via AR, obedecendo à data limite de 15 de fevereiro para postagem. 

4.5.      Endereço: Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião – PPGCR:  
Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Resende Costa - Avenida Dom José 
Gaspar, 500 – Prédio 4 – Acesso 04 – bairro Coração Eucarístico – CEP  
30.535.901 - Belo Horizonte - MG - Telefone: (31) 3319 4633 - e-mail: 
ppgcr@pucminas.br – Site: www.pucminas.br/ppgcr. 

4.6.      Horário de inscrição: a) Dias 20/01 a 31/01: 14h às 17h. 

b) Dias 01/02 a 15/02: 14h às 17h e 18h às 21h.  

4.7.      Taxa de inscrição: R$105,00, (cento e cinco reais)  a serem pagos por boleto 
bancário disponibilizado para impressão, a partir de 20/01/2011, através do site: 
www.pucminas.br/ppgcr. 

4.8.      Documentos exigidos : 1) formulário de inscrição (disponibilizado no Anexo I) 
devidamente preenchido; 2) fotocópia da carteira de identidade; 3) fotocópia do 
CPF; 4) foto 3x4 colorida; 5) comprovante do pagamento da taxa de inscrição; 6) 
fotocópia autenticada (ou fotocópia com apresentação do original) do diploma de 
curso superior reconhecido pelo MEC ou documento equivalente (atestado de 
conclusão de curso, a ser substituído pelo diploma até o final do primeiro 
semestre do curso, mediante declaração conforme Anexo III); 7) fotocópia 
autenticada (ou fotocópia com apresentação do original) do histórico escolar do 
curso superior; 8) currículo lattes atualizado e devidamente comprovado (veja em 
http://lattes.cnpq.br); 9) fotocópia dos comprovantes de regularidade com as 
obrigações militares e eleitorais (título de eleitor e comprovantes de votação ou 
justificativa), em caso de brasileiros, ou, em caso de estrangeiros, fotocópia dos 
comprovantes de regularidade no país; 10) quatro exemplares impressos do 
projeto de pesquisa, conforme formatação apresentada no Padrão PUC Minas de 
Normalização, respeitadas as orientações contidas no item 5.1.1.3 do presente 
Edital.  

4.9.      A comprovação dos dados do currículo lattes solicitado no item 4.8 se refere a 
documentos que atestem a formação complementar do candidato: a) bolsas de 
monitoria e/ou iniciação científica; b) cursos de extensão universitária ou de 
aperfeiçoamento; c) curso de especialização; d) publicações; e) participação em 
eventos acadêmicos - organizados e dispostos nesta ordem quando for o caso. 

4.10. Não será permitido retirar, anexar ou substituir qualquer documento exigido para 
inscrição. 

4.11.   Todas as inscrições estarão sujeitas a deferimento pelo Colegiado do PPGCR. 
Serão motivos para o indeferimento: 1)  ausência de qualquer documento 
exigido  para  a  inscrição,  incluído  o currículo registrado na Plataforma  Lattes 
do CNPq (http://lattes.cnpq.br); 2)  postagem da documentação fora do prazo 
 estipulado; 3) inadequação do projeto  em relação  ao disposto no  item 5.1.1.1 
do  presente Edital, formatado segundo o Padrão PUC Minas de Normalização, 
o qual está disponibilizado no site da Universidade e acessível no endereço: 
http://www.pucminas.br/documentos/ normalizacao/projetos.pdf. 
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4.12. Em caso de indeferimento da inscrição, a taxa será devolvida ao candidato.  

4.13. O deferimento das inscrições será divulgado no último dia das inscrições, no 
mural da Secretaria do PPGCR. 

 
5. Processo de seleção: 
 

5.1. A seleção estará a cargo de banca examinadora constituída por professores do 
quadro permanente do PPGCR, considerando os seguintes critérios: 

 

5.1.1.  Fase 1: Caráter Eliminatório . 

Esta fase estará constituída por duas etapas: 1) análise do projeto de 
pesquisa e 2) exame escrito.  

Cada etapa desta fase será  avaliada com nota de 0 a 100 pontos, com os 
pesos 2 e 3, respectivamente. 

 

5.1.1.1. Projeto de Pesquisa : Deverão constar no projeto de pesquisa os 
seguintes itens: 1) tema do projeto e explicitação de sua 
vinculação à linha de pesquisa escolhida; 2) justificativa; 3) 
problema e/ou hipótese; 4) objetivos; 5) referencial teórico; 6) 
metodologia; 7) referência. O projeto de pesquisa deverá ser 
formatado conforme o Padrão PUC Minas de Normalização, 
disponível em: http://www.pucminas.br / documentos / 
normalizacao /projetos.pdf.  

             5.1.1.1.1 A análise dos projetos ocorrerá no período compreendido entre   
16/02/2011 e 18/02/2011. 

5.1.1.2. Exame escrito versará  sobre  temas  de  Ciências da Religião. 
Para o exame escrito, os candidatos deverão se preparar a partir da 
bibliografia   indicada conforme segue:  

 
• LACAN, Jacques.  O triunfo da religião : precedido de discurso 

aos católicos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. p. 53-83. 
 
• HERVIEU-LÉGER, Danièle. O peregrino e o convertido : a 

religião em movimento. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 31-56. 
 

5.1.1.2.1. O exame escrito será realizado no dia 16/02/2011, quarta-feira, 
tendo início às 17h e término às 20h,  nas 
instalações do Instituto de Filosofia e Teologia Dom 
João Resende Costa.  

5.1.1.2.2. Durante a realização da prova não será permitida 
consulta de qualquer material. 

5.1.1.3. A divulgação dos resultados da primeira fase será feita por ordem 
alfabética, publicada em 18/02/2011, após 17h , no mural da 
Secretaria do PPGCR e no site www.pucminas.br/ppgcr. 
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5.1.2.   Fase 2: Caráter Classificatório. 
 

Esta fase é constituída pelo exame de proficiência em língua 
estrangeira e entrevista sobre o projeto de pesquisa e currículo. 

Cada etapa desta fase será avaliada com a nota 0 a 100 pontos, com 
os pesos 1 e 3, respectivamente. 

5.1.2.1.  Proficiência em Língua Estrangeira : nesta prova o 
candidato poderá optar, no ato da inscrição, entre inglês, 
francês, italiano e espanhol.  

5.1.2.1.1. A prova de proficiência em língua estrangeira 
será no dia 21/02/2011, segunda-feira, entre 
17h e 19h , nas instalações do Instituto de 
Filosofia e Teologia Dom João Resende Costa, 
sendo permitido o uso de dicionários impressos. 

5.1.2.2.  Entrevistas:  serão marcadas para o dia 22/02/2011 e 
poderão ser agendadas no período compreendido entre 09h 
e 20h, nas instalações do Instituto de Filosofia e Teologia 
Dom João Resende Costa. Em caso de necessidade, será 
estendida até o dia 23/02/2011. 

5.2. Os critérios e procedimentos de avaliação de todo o processo de seleção 
estão disponibilizados no Anexo II. 

5.3.  Os candidatos aprovados terão seus nomes divulgados em ordem de 
classificação, dia 24/02/2011, após 17h , no mural da Secretaria do 
PPGCR e pelo site www.pucminas.br/ppgcr, sendo vedado qualquer 
outro meio de divulgação.  

 
6. Matrícula:  
 

6.1. As matrículas deverão ser realizadas no período compreendido entre 01 e 
02/03/2011, de 14h às 17h e de 18h às 21h, na Secretaria do PPGCR. 

6.2. A efetivação da matrícula se dará mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

6.2.1. requerimento de matrícula, devidamente preenchido, disponível na 
Secretaria do  PPGCR; contrato de prestação de serviços educacionais, 
devidamente preenchido,  disponível na Secretaria do PPGCR; 
comprovante de quitação da primeira parcela da semestralidade, através  
do boleto bancário enviado para a residência do aluno; cópia autenticada do 
diploma de graduação, para os candidatos que apresentaram  documento 
equivalente, no ato da inscrição. 

6.3. O candidato selecionado que não proceder à respectiva matrícula, no dia e 
horário indicados, ou deixar de apresentar todos os documentos exigidos será 
considerado desistente, facultando-se ao PPGCR o direito de convocar, para a 
sua vaga, por ordem de classificação, o candidato subsequente, o qual deverá 
efetuar sua matrícula nas datas e horários previstos ou a serem divulgados pela 
Secretaria.  

 



 
 

 
 

            Av. Dom José Gaspar, 500 • Coração Eucarístico • Fone: (31) 3319.4444 • Fax: (31) 3319.4225 
CEP: 30.535-901 • Belo Horizonte • Minas Gerais • Brasil • http://www.pucminas.br 

 
M:\Prog. de Pós-graduação em Ciências da Religião\Secretaria\MESTRADO CIÊNCIA DA RELIGIAO\PROCESSO SELETIVO\2011 - Vagas Remanescentes\Edital\Edital 109 2010.doc 

6 

7. Das disposições gerais:  
 

7.3. A Comissão Examinadora do Processo Seletivo, designada pelo Colegiado do 
Programa, orientará e fiscalizará o processo de seleção. 

 

7.4. A inscrição no processo seletivo implica a aceitação plena, pelo candidato, das 
normas deste Edital e dos ordenamentos superiores da Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais.  

7.5. Serão critérios de desempate, nesta ordem, a maior nota no exame escrito, a 
maior nota na análise do projeto, a maior nota na entrevista e a maior nota no 
exame de língua. 

7.6. Será excluído do processo seletivo o candidato que praticar qualquer tipo de 
fraude, ato de indisciplina ou improbidade, durante a realização de quaisquer etapas 
do processo seletivo.  

7.7. Os documentos dos candidatos não selecionados para a matrícula poderão ser 
retirados na Secretaria do Programa, pelo candidato, até 30 dias após o processo 
seletivo. Após este período serão incinerados. 

7.8. Não será permitido à Secretaria do PPGCR divulgar por telefone ou e-mail os 
resultados de qualquer etapa do processo seletivo. 

7.9. Os casos omissos ou não previstos pelo presente Edital serão encaminhados à 
Comissão Examinadora do Processo Seletivo, cabendo recurso de suas decisões, 
em grau final, ao Colegiado do Programa. 

 
Para o conhecimento de todos, o presente Edital será afixado na Secretaria do 

Programa. 
 
 
Registre-se, divulgue-se, cumpra-se. 
 

 
 

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2010.  
 
 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 
Secretário Geral 

 


