
DOUTORADO – 45 cr. 

2º. semestre de entrada 

4º. semestre de entrada 

CRONOGRAMA DAS DISCIPLINAS E ATIVIDADES DO 
CURSO DE DOUTORADO – PPGCR PUC MINAS 

 

 

 
 

Disciplinas: 

PRIMEIRO ANO 

1º. semestre de entrada 

1. Introdução às Ciências da Religião (Obrigatória) – 3 cr. 
2. Epistemologia das Ciências da Religião (Obrigatória) – 3 cr. 

Obs. 1) Os alunos egressos do PPGCR PUC Minas (até 5 anos) podem ser dispensados de 
Introdução às Ciências da Religião e Epistemologia das Ciências da Religião. 

2) Os estudantes egressos de outros PPGs de Ciências da Religião, como menos de 5 anos, 
deverão apresentar as ementas das disciplinas cursadas no mestrado para se avaliar a 
dispensa das disciplinas obrigatórias. 

3) Todos são dispensados de Metodologia da Pesquisa. 

3. Disciplina Optativa (Obrigatória) – 3 cr. (ver o aproveitamento de créditos de disciplina isolada 
cursada depois do mestrado (até 5 anos) ou a escolha com o orientador dessa disciplina optativa 
em razão do tema da pesquisa). 

Atividades obrigatórias 
1. Grupo de Pesquisa II – 3 cr. (todos os semestres do curso) 
2. Seminário Temático – 3 cr. (poderá ser adiado para o próximo semestre) 
3. Seminário de Projeto de Pesquisa II – avaliação: qualificação do projeto até o final do semestre ou 

no início do próximo ciclo.  
 

Disciplinas (se ficou alguma pendência) 
Atividades obrigatórias 

1. Grupo de Pesquisa II (todos os semestres do curso) 
2. Elaboração de Tese – pesquisa e escrita 
3. Seminário de Linha de Pesquisa – 3 cr. (será avaliada na Linha a data da oferta desse Seminário). 
4. Comunicação científica II – 2 cr. (NÃO SOLICITAR MATRICULA) 

 

 
 

Atividades obrigatórias 

SEGUNDO ANO 

3º. semestre de entrada 

1. Grupo de Pesquisa II (todos os semestres do curso) 
2. Elaboração de Tese – pesquisa e escrita 
3. Comunicação científica III – 2 cr. (NÃO SOLICITAR MATRICULA) 

 

Atividades obrigatórias 
1. Elaboração de Tese – pesquisa e escrita 
2. Exame de Qualificação de doutorado (até o final do quarto ciclo). 
3. Grupo de Pesquisa II (todos os semestres do curso) 
4. (Estágio de Docência II – 2 cr. – Obrigatório para bolsistas CAPES/CNPq) – O aluno/orientador deve 

informar a secretaria. (NÃO SOLICITAR MATRICULA) 
5. Artigo Científico II – 4 cr. (NÃO SOLICITAR MATRICULA) 



6º. semestre de entrada 

8º. semestre de entrada 

 
 

Atividades obrigatórias 

TERCEIRO ANO 

5º. semestre de entrada 

1. Grupo de Pesquisa II (todos os semestres do curso) 
2. Comunicação Científica IV – 2 cr. (NÃO MATRICULA) 
3. Artigo científico III – 4 cr – (para quem pretende defender a tese com 36 meses) (NÃO SOLICITAR 

MATRICULA) 
4. (Estágio de Docência III – 2 cr. – Obrigatório para bolsistas CAPES/CNPq) - O aluno/orientador deve 

informar a secretaria. (NÃO SOLICITAR MATRICULA) 
 

Atividades obrigatórias 
1. Grupo de Pesquisa II – (todos os semestres do curso) 
2. Elaboração de Tese – pesquisa e escrita dos capítulos (possível defesa no final do semestre) 
3. Comunicação V – 2 cr. (NÃO SOLICITAR MATRICULA) 

QUARTO ANO 

7º. semestre de entrada 
Atividades obrigatórias 

1. Grupo de Pesquisa II (todos os semestres do curso) 
2. Elaboração de Tese – pesquisa e escrita (possível defesa no final do semestre) 

 

Atividades obrigatórias 
1. Elaboração de Tese – finalização da escrita e revisão da tese 
2. Defesa da tese – 11 créditos 

Revisão de Tese (caso haja correções a serem feitas na tese, o/a estudante terá 60 dias de prazo 
e deverá se matricular nessa disciplina, mantendo acesso à biblioteca e outras funcionalidades). 

 

Atividades optativas – 8 cr 

(Não substituem as disciplinas e atividades obrigatórias) 
1. Estágio de Docência I – 2 cr. 
2. Estudos Especiais Orientados – 2 cr. 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS PREVISTAS PARA OFERTA PELAS LINHAS DE PESQUISA 
(DEVE-SE VERIFICAR QUAIS SERÃO OFERTADAS A CADA SEMESTRE) 

Disciplinas Optativas Linha de Pesquisa Pluralismo Religioso, Diálogo e Linguagem 

 Pluralismo, Diálogo e Linguagem (PDL) – 3 créditos; 

 Religião e Linguagem (RL) – 3 créditos; 

 Religião, Mística e Espiritualidade (RME) – 3 créditos; 

 Tópicos de Ciências da Religião da Linha (TCR PDL) – 3 créditos. 
Disciplinas optativas da Linha de Pesquisa Religião e Contemporaneidade 

 Ethos Contemporâneo e Religião (ER) – 3 créditos; 

 Religião e Contemporaneidade (RCO) – 3 créditos; 

 Niilismo e Religião (NR) – 3 créditos; 

 Tópicos de Ciências da Religião da Linha (TCR RCO) – 3 créditos. 
Disciplinas optativas da Linha de Pesquisa Religião, Política e Educação. 

 Religião, Ecologia e Sociedade (RES) – 3 créditos; 

 Religião e Educação (RE) – 3 créditos; 

 Religião, Política e Estado (RPE) – 3 créditos. 

 Tópicos de Ciências da Religião da Linha RPE (TCR RPE) – 3 créditos. 
Obs. É possível que cada Linha oferte “Temas Especiais de Ciências da Religião”, com 

temáticas diversas e creditação igual ou menor que 3 créditos. 



 
 

As bancas de qualificação referentes às atividades obrigatórias Serminário de Projeto de Pesquisa II e 
Exame de Qualificação de Doutorado serão agendadas pelos orientadores junto à Secretaria do PPGCR. 
Após as bancas as respectivas atividades serão inseridas no Histórico Escolar do discente. 
 
As Atividades Acadêmicas Artigo Científico II e III e Comunicação Científica II, III, IV e V serão incluídas no 
histórico quando os alunos fizerem a submissão no SGA da documentação comprobatória e a mesma for 
deferida pelo o professor orientado. Para a comprovação de Artigo Científico é necessário anexar no SGA o 
comprovante de submissão e o texto completo. Para a comunicação é necessário anexar o certificado de 
apresentação da comuncação e o texto que foi publicado nos anais do respectivo evento. 
 
Para compravação do cumprimento da Atividade Acadêmicas – Estágio em Docência I e II é necessário 
preenchimetno do relatório (disponível no site do PPGCR www.pucminas.br/ppgcr) e entregar na 
Secretaria para deferimento do orientador ou supervisor do estágio em Docência e do Colegiado. Após 
aprovação do relatório o aluno deverá solicitar a inclusão da atividade no histórico via SGA, anexando o 
respectivo relatório no Sistema. 

 

http://www.pucminas.br/ppgcr

