
ANEXO 1 - REQUERIMENTO DE PEDIDO DE DISCIPLINA ISOLADA - 2o/2017 

DADOS DO(A) CANDIDATO(A) 
 
Nome:  ________________________________________________________________________   

Rua/Avenida:  ___________________________________________________________________                                                                                                                                      
           

Número:  _________   Complemento: ___________  Bairro: ______________________________ 

 

Cidade: __________________________________UF:________CEP: _____________________
     

CPF: ____________________________________   Data Nascimento: _____/ _____ / _________ 

Tel. Residencial: ___________________ 

Tel. Comercial: ____________________ 

Te. Celular: _______________________ 

 
E-mail: ______________________________________ 

____________________________________________ 

 
Vem requerer sua inscrição em DISCIPLINA ISOLADA do Mestrado em Ciências da Religião - 
PPGCR - PUC Minas, na(s) disciplina(s) abaixo indicadas, no 2o / 2017. 
   
 Mestrado      Doutorado 
 

X HORÁRIOS DISCIPLINAS/DESCRIÇÃO 

  
Segunda-feira 

17:10 às 
19:50 

Educação e Religião – ERE - 03 Cr – 45h. 
Prof. Dr. Paulo Agostinho Nogueira Baptista 

A relação entre educação e religião no Brasil: aspectos históricos, jurídicos, políticos, 
sociais, culturais e religiosos. Religião, educação e laicidade. O Ensino Religioso na 
Escola: pedagogia, epistemologia, formação docente e relações com o sistema 
educacional e as ciências da religião. 

  
Terça-feira 

17:10 às 
19:50 

 Ethos e Religião – ER - 03 Cr – 45h. 

Prof. Dr. Fabiano Victor de Oliveira Campos 

A relação ethos e religião. Configurações do ethos contemporâneo. Subjetividade e 
manifestações religiosas. 

  
Quarta-feira 

16:10 às 
18:50 

Tópicos de Ciências da Religião – Religião e Contemporaneidade – TCR RC - 03 Cr – 45h. 
Prof. Dr. Rodrigo Coppe Caldeira 

Religião e contemporaneidade: tendências atuais. A religião depois da Religião. A saída 
da religião na contemporaneidade. Religião em migalhas. Religião e descolonialidade. 

  
Quarta-Feira 

17:10 às 
19:50 

Tópicos de Ciências da Religião – Diálogo, Linguagens e Simbologia - 03 Cr – 45h. 

Prof. Dr. Carlos Frederico Barboza de Souza | Prof. Dr. Roberlei Panasiewicz 

Disciplina de ementa aberta. Aprofundamentos, recortes temáticos e desdobramentos 
sobre um dos temas: Disposições para o diálogo inter-religioso; Construções discursivas 
sobre o sagrado; o fenômeno religioso como representação da sociedade. Mística 
abordada em perspectiva inter-religiosa. Teologia negativa, apofatismo e linguagem 
mística. A vida mística: estágios e etapas. Mística não religiosa. 

  
Quinta-feira 

17:10 às 
19:50 

Imaginário Religioso Brasileiro - IRB - 03 Cr – 45h. 
Prof. Dr. Antonio Geraldo Cantarela | Prof. Dr. Carlos Ribeiro Caldas Filho 

Constituintes e representações do imaginário religioso. Religiões e dinâmicas sociais. 
Pluralismo religioso contemporâneo. Esta disciplina configurará, mais particularmente, 
um estudo de textos literários de autores de expressão portuguesa, na interface 
religião/teologia e literatura, em vista de destacar representações do imaginário 
religioso brasileiro. Modelos teóricos no campo de estudos das relações entre 
religião/linguagem/literatura.  

  



RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DA SECRETARIA 

 
(   ) Requerimento de inscrição e justificativa do pedido de matricula na disciplina isolada.  
 
(   ) Foto 3x4 colorida. 
 
(   ) Fotocópia da Carteira de identidade e do CPF.   
 
(   ) Fotocópia do diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação reconhecido pelo MEC. 
 
(   ) Fotocópia do histórico escolar do curso de graduação.  
 
(   ) Currículo Lattes atualizado (anexar comprovantes). 
 
(   ) Fotocópia da quitação de serviço militar (para os homens).  
 
(   ) Fotocópia do título de eleitor e fotocópia do comprovante da última votação. 
 
 

JUSTIFICATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARECER DO(A) PROFESSOR(A) 
 

Deferido:    (   )                                            Indeferido:  (   )   
Justificativa: 
 
 
 
 Assinatura:  ______________________________________    Data: _____ / _____ / _________  

 

VISTO DA COORDENAÇÃO:  
 

Assinatura: ________________________________________  Data: ______ / _____  /_________ 
 

 


