
 

 

 
 

ANEXO II 
CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

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

SELEÇÃO - 1/2023 
 

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

aspectos, pesos, datas, prazos e critérios: 

I – Análise do Projeto de Tese 

 

a) De 24/11 a 01/12/2022 

b)  Valor: 100 pts/Peso 3 

c) Critérios: 

Critérios Referência Nota 

1 
Tema do projeto e explicitação da vinculação à  linha de 

pesquisa e ao projeto de pesquisa docente 
0-10 

 

2 Justificativa e relevância para a área 0-10  

3 Problema e hipótese(s) 0-10  

4 Objetivos 0-10  

5 Referencial teórico 0-20  

6 Metodologia 0-10  

7 Estado da arte ou revisão de literatura 0-10  

8 Coerência e coesão textual 0-20  

Total 0-100 pts  

 

II – Exame de Proficiência 

a) Dia 09/12/2022 - Inglês 14h, Espanhol 16h e Francês 18h. 

b) Valor: 100 pts/Peso 1 

 

III – Entrevista sobre o Projeto de Tese 

 

a) Dias 12 e 13/12/2022 no horário compreendido entre 09 e 20h - Sua realização se dará por meio de 

acesso remoto. A divulgação da forma de acesso, assim como a definição do horário de realização 

da entrevista para cada candidato será realizada após a divulgação dos resultados da primeira fase. 

b) Horários e distribuição das entrevistas:  os horários serão definidos e comunicados aos candidatos 

c) Valor: 100 pts/Peso 2 

d) Critérios: 

 

Critérios Referência Nota 

1 Conhecimento do conteúdo do projeto (tema e teoria) e 
adequação às ciências da religião  

0 a 30 pts  

2 Metodologia do projeto 0 a 20 pts  

3 Interesse e disponibilidade para a pesquisa 0 a 20 pts  

4 Conhecimento em Ciências da Religião e áreas afins 0 a 30 pts  

Total 0-100 s  

 



 

 

IV – Avaliação do Currículo Lattes comprovado pela documentação submetida 

a) De 24/11 a 01/12/2022 

b) VALOR: 100 pts/Peso 2 

c) CRITÉRIOS: 

A Comissão Examinadora levará em conta na entrevista o percurso acadêmico do(a) candidato(a), a partir 
da documentação submetida e comprovadora do registro no Currículo Lattes, em quatro aspectos: 1. 
Titulação; 2. Formação acadêmica e experiência profissional; 3. Participação em eventos acadêmicos; e 4. 
Pesquisas e publicações acadêmicas.  Objetiva-se a avaliação global de cada um desses aspectos. 

 
Critério Atividade Referência Nota 

Titulação 
 

Mestrado em Ciências da Religião e áreas afins ou 
em outras áreas 

10 a 30 pontos 
(ausência = 0) 

 

Formação acadêmica 
(básica e complementar) e 

E     Experiência profissional 

Graduação 
Especialização lato sensu 

Curso de extensão e aperfeiçoamento – 
(mínimo de 8h) 

Experiência docente, clínica, de pesquisador 
ou outro tipo de atividade profissional 

10 a 20 pontos 

 

Participação em eventos 
acadêmicos 

 
Participação em simpósios, congressos e 

seminários  
 

10 a 20 pontos 
(ausência = 0) 

 

Pesquisas e Publicações 
acadêmicas  

Artigo(s) em periódicos  
Livro(s) 

Capitulo(s) de livro 
Projeto(s) de pesquisa aprovados em órgãos 

de fomento à pesquisa  
Bolsa(s) de estudo de iniciação científica 

Organização de GT em congressos e 
seminários 

Apresentação de trabalhos em congressos ou 
seminários (resumos) 

Publicação de textos completos em Anais 
Orientação de trabalhos científicos 

Participação em conselhos editoriais 
Filiação e associações científicas 

10 a 30 pontos 
(ausência = 0) 

 

TOTAL 0 a 100 pontos  

 

V – Parecer final – divulgação 

 

Divulgação final dos resultados por ordem de classificação – até o dia 15/12/2022 pelo site 

www.pucminas.br/ppgcr , vedado qualquer outro meio, conforme o Edital.  

 

VI – Critérios para desempate – nesta ordem: 

 

1. Maior nota no Projeto de Tese 

2. Maior nota na Avaliação do Currículo Lattes 

3. Maior nota no Exame de Proficiência  

http://www.pucminas.br/ppgcr

