
 

 

                 ANEXO III 
CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

MESTRADO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO 

SELEÇÃO - 2/2022 
 

Fase 1 – Resultado até o dia 01/07/2022, no site do PPGCR PUC Minas www.pucminas.br/ppgcr 

Na avaliação dos(as) candidatos(as) ao Mestrado serão observados pela Banca Examinadora os seguintes 

aspectos, pesos, datas e critérios: 

I – Prova de Conhecimentos Específicos 

a) Dia 28/06/2022 – Sua realização se dará por meio de acesso remoto e a divulgação da forma de 

acesso ocorrerá após o término das inscrições e o deferimento destas. 

b) Correção das Provas: individualmente, por examinador, conforme critérios abaixo  

c) Valor: 100 pts – (Examinador 1 + Examinador 2 + Examinador 3 – dividido por 3/Peso 3 

d) Critérios de correção e pontuação por questões: 

 
Critérios Referência Nota 

Argumentação 0 a 70 pts  

Coerência e coesão das respostas, domínio conceitual da 
temática e dos termos empregados  

0 a 30 pts  

Total 0-100 pts  

 

 
II - Análise do Projeto de Pesquisa 

a) De 23/06 a 01/07/2022 

b) Valor: 100 pts./Peso 2 

c) Critérios: 

Critérios Referência Nota 

01.- Tema do projeto e explicitação da linha de pesquisa escolhida 0-10  

02.- Justificativa e relevância para a área 0-10  

03.- Problema e hipótese 0-10  

04.- Referencial teórico/estado da arte ou revisão de literatura 0-20  

05.- Objetivos 0-10  

06.- Metodologia  0-10  

07.- Referências 0-10  

08.- Coerência e coesão textual 0-20  

Total    0-100  

 
Fase 2 
 
I – Exame de Proficiência  
 

a) Dia 04/07/2022 - Sua realização se dará por meio de acesso remoto e a divulgação da forma de 
acesso e do formato da prova ocorrerá após o término das inscrições e o deferimento destas. 

b) Valor: 100 pts /Peso 1 
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II – Currículo Lattes comprovado, com documentação submetida e Entrevista. 
 

a) Horário e distribuição dos candidatos para a entrevista: os horários serão definidos e comunicados 

aos candidatos 

a) Valor: 100 pts/Peso 3 
b) Critérios: 

 
Critérios 

Comprovação documental do Currículo Lattes 

Atividade Referência Nota 

Monitoria ou iniciação científica  3 pts  

Curso de extensão universitária ou aperfeiçoamento (= ou + de 8h) 2 pts  

Curso de Especialização lato sensu 5 pts  

Publicações em periódicos qualificados (avaliados pela área) 0 a 10 pts  

Participação em eventos acadêmicos 0 a 10 pts  

Subtotal  30 pts  

Entrevista Referência Nota 

Conhecimento sobre o conteúdo do projeto (tema e teoria) e 
adequação às Ciências da Religião. 

0 a 25 pts  

Metodologia do projeto 0 a 25 pts  

Interesse e disponibilidade para a pesquisa 0 a 20 pts  

Subtotal 70 pts  

TOTAL 100 pts  

 

III – Parecer final – divulgação 

Divulgação final dos resultados por ordem de classificação – até o dia 11/07/2022, no mural do PPGCR PUC 

Minas e pelo site www.pucminas.br/ppgcr , vedados quaisquer outros meios, conforme o Edital.  

 

IV – Critérios para desempate – nesta ordem: 

 

1. Maior nota na Prova de Conhecimentos Específicos  

2. Maior nota no Projeto de Dissertação 

3. Maior nota na Avaliação do Currículo Lattes e na Entrevista 

4. Maior nota no Exame de Proficiência  
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