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EDITAL Nº 054/2019 

 

PROCESSO DE OFERTA DE DISCIPLINAS ISOLADAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM 
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO, MESTRADO E DOUTORADO ACADÊMICOS, DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DE MINAS GERAIS, CAMPUS DE BELO HORIZONTE, E MATRÍCULA DOS CANDIDATOS SELECIONADOS PARA O 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. 

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, no período de 01 de 
julho a 04 de agosto de 2019, até às 23h59min, as inscrições no processo seletivo destinado ao preenchimento 
de vagas em disciplinas isoladas, para o segundo semestre de 2019, dos cursos de Mestrado e Doutorado em 
Ciências da Religião, tendo como área de concentração “Religião e Cultura”, obedecendo aos critérios a seguir. 

 

1. Estrutura 

1.1. O Mestrado e o Doutorado em Ciências da Religião serão ministrados nas instalações PUC Minas. 

1.2. São oferecidas vagas nas disciplinas do segundo semestre de 2019, a saber: 

Dia/Horário Disciplina Ementa Professor 

2ª –feira 
17h10 às 

19h50 
45h – 3cr 

Epistemologia das 
Ciências da Religião 

Princípios teórico-metodológicos da 
investigação em Ciências da Religião. 
Epistemologia das Ciências da religião em 
perspectiva interdisciplinar. 

Prof. Fabiano Victor 
de Oliveira Campos 

3ª – feira 
17h10 às 

19h50 
45h – 3cr 

Tópicos de Ciências 
da Religião, da linha 
Pluralismo Religioso, 
Diálogo e Linguagem 

– Religião e 
Linguagem –

narrativas de viagens 
celestiais: Enoque, 

Dante Alighieri, Lewis 
e D'Almeida 

Narrativas de “viagens” a mundos celestiais 
(céus, paraíso), a mundos intermediários 
(purgatório) e a submundos (tártaro, sheol, 
inferno) no Livro de Enoque etíope (apócrifo 
do Antigo Testamento anterior à era cristã), 
na Divina Comédia, de Dante Alighieri 
(século XIV) e no cordel de Almeida Filho 
(século XX). 

Prof. Antonio 
Geraldo Cantarela / 
Prof. Carlos Ribeiro 

Caldas Filho 

3ª – feira 
17h10 às 

20h40 
45h – 3cr 

Tópicos de Ciências 
da Religião, da linha 

Religião e 
Contemporaneidade 
– Espiritualidade não 

Religiosa 

O fenômeno dos sem religião ou não-
afiliados, nos cenários nacional e 
internacional. O paradigma "religião" em 
questão. Espiritualidade no horizonte das 
modernas sociedades de conhecimento. 
Caracterização de uma espiritualidade não-
religiosa. 
 

Prof. Flávio Augusto 
Senra Ribeiro 

4ª – feira 
17h10 às 

19h50 
45h- 3cr 

Tópicos de Ciências 
da Religião, da linha 

Religião e 
Contemporaneidade 

– Religião e 
Contemporaneidade 

Modernidade e contemporaneidade; 
secularização, desencantamento do mundo, 
laicidade; religião e espaço público no 
Ocidente. 

Prof. Rodrigo Coppe 
Caldeira 

4ª – feira Tópicos em Ciências Breve introdução ao Islã Sunita e Shiita, suas Prof. Carlos 
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17h10 às 
19h50 

45h – 3cr 

da Religião da Linha 
Pluralismo Religioso, 
Diálogo e Linguagem 
– Islã: história, arte e 

mística  

histórias e principais concepções.  A mística 
sufi e a arte islâmica. 

Frederico Barboza 
de Souza 

5ª – feira 
17h10 às 

18h50 
De 17/10 a 
21/11/2019 

15h – 1cr 
 

Temas Especiais De 
Ciências Da Religião I 

– Protestantismo, 
Fundamentalismo E 
Identidade Nacional 

Na História Dos 
Estados Unidos 

Relações entre protestantismo e identidade 
nacional na história dos Estados Unidos. Os 
mitos nacionais e o excepcionalismo norte-
americano. O surgimento e 
desenvolvimento do fundamentalismo 
religioso nos Estados Unidos. 
Fundamentalismo: o conceito e sua história. 
Fundamentalismo e Cultural Wars. 
Fundamentalismo e espaço público. O 
exclusivismo fundamentalista frente ao 
crescente pluralismo do campo religioso 
norte-americano. 

Prof. Daniel Rocha / 
Prof. Roberlei 
Panasiewicz  

5ª – feira 
17h10 às 

19h50 
45 – 3cr 

 

Tópicos De Ciências 
Da Religião, Da Linha 
Pluralismo Religioso, 
Diálogo E Linguagem 
– Religião, Educação 

E Laicidade  

Os conceitos de laicidade e lacismo e seus 
contextos. A relação entre religião, 
educação e laicidade, especialmente, no 
Brasil. Possibilidades da existência do 
componente Ensino Religioso na escola, no 
ambiente de Estado laico. Laicidade e 
confessionalidade na educação. 

Prof. Paulo 
Agostinho Nogueira 

Baptista /Profa. 
Giseli do Prado 
Siqueira / Prof. 

Wellington Teodoro 
da Silva  

5ª – feira 
17h10 às 

18h50  
De 22/08 a 
26/09/2019 
15h – 1 cr 

Temas Especiais de 
Ciências da Religião I: 

Diálogo Inter-
Religioso: 

Potencialidades e 
Realizações 

Estudo do sentido do diálogo inter-religioso 
no mundo contemporâneo. Algumas 
perspectivas teóricas. Disposições e formas 
de realizações de diálogos inter-religiosos. 

Prof. Roberlei 
Panasiewicz 

 

1.3. O número de vagas obedecerá ao limite de 20 (vinte) estudantes por disciplina, subtraindo desse 
total os alunos regularmente matriculados no Mestrado e no Doutorado em Ciências da Religião, 
quando do início das inscrições neste processo de oferta de disciplinas isoladas. 

1.4. Para a oferta da disciplina Epistemologia das Ciências da Religião serão disponibilizadas 05 (cinco) 
vagas. 

1.5. As aulas terão início em 12 de agosto de 2019. 

2. Inscrições 

2.1. As inscrições serão feitas através do GPI, no site www.pucminas.br/ppgcr, no período de 01/07 a 
04/08/2019, até às 23h59min. 

2.2. Documentação: Toda a documentação poderá ser anexada, via upload, no ato da inscrição online, 
através do site www.pucminas.br/ppgcr, ou entregue na Secretaria do Programa de Pós-graduação 
em Ciências da Religião, na Av. Dom José Gaspar, 500 – Prédio 04 – Sala 204 B. No caso de envio da 
documentação exigida para inscrição, nos termos deste Edital, através dos Correios, a postagem 
deverá ser feita por Sedex, até o dia 01 de agosto de 2019, inclusive, para o seguinte endereço: PUC 
Minas – Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião – Av. Dom José Gaspar, nº 500 – Prédio 
04 – Sala 204 B, bairro Coração Eucarístico, Belo Horizonte, CEP: 30.535-901. A data da postagem 
vale como comprovação de cumprimento do prazo de inscrição. 

http://www.pucminas.br/ppgcr
http://www.pucminas.br/ppgcr
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2.3. Não será cobrada taxa de inscrição. 

2.4. Documentação Exigida:  

a. ficha de inscrição devidamente preenchida. O formulário estará disponível no site 
www.pucminas.br/ppgcr; 

b. foto 3x4 atual e colorida; 
c. carteira de identidade; 
d. CPF; 
e. diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação (frente e verso) reconhecido pelo MEC; 
f. histórico escolar do curso de graduação;  
g. currículo Lattes atualizado (para cadastrar o currículo na Plataforma Lattes, do CNPq, o candidato 

deverá acessar www.cnpq.br); 
h. comprovante de regularidade com as obrigações militares; 
i. título de eleitor e comprovantes de regularidade eleitoral, para brasileiros (comprovante de 

votação na última eleição), ou, em caso de estrangeiros, fotocópia dos comprovantes de 
regularidade no país. 

 
3. Processo de Seleção 

3.1. A seleção estará a cargo do(a) professor(a) da disciplina para a qual o candidato se apresenta. 

3.2. A seleção terá como referência a análise do histórico escolar, o currículo Lattes e a justificativa 
apresentada. 

3.3. Os candidatos selecionados terão seus nomes divulgados, no dia 05/08/2019, no mural da Secretaria 
do PPGCR e pelo site www.pucminas.br/ppgcr, sendo vetado qualquer outro meio de divulgação.  

4. Matrícula 

4.1. A solicitação de matrícula e adesão ao contrato de prestação de serviços educacionais serão 
realizadas, via internet (através de link encaminhado para o e-mail do aluno), no período de 05 a 
09/08/2019. 

4.2. A matrícula será realizada no período de 05 a 09/08/2019, via internet, mediante o pagamento do 
boleto referente à primeira parcela da semestralidade, o qual deverá ser impresso para pagamento, 
através do SGA (aluno), disponível no site www.pucminas.br/ppgcr. A senha para gerar o boleto será 
encaminhada por e-mail (em caso de dúvida, o candidato deverá entrar em contato com a Secretaria, 
pelo telefone 031 - 3319 4633). 

4.2.1. A entrega do termo de adesão ao contrato, assinado, deverá ocorrer na primeira semana de 
aula. 

4.3. O candidato selecionado que não proceder à respectiva matrícula, nos dias e horários indicados, ou 
deixar de apresentar todos os documentos exigidos será considerado desistente. 

5. Das Disposições Gerais 

5.1. O Colegiado do Programa orientará e fiscalizará o processo de seleção.  

5.2. 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.  

5.3. No caso de entrega física de documentos na Secretaria do PPGCR, os candidatos não selecionados 
para a matrícula poderão retirá-los até 30 dias após o processo seletivo. Após esse período, os 
documentos serão incinerados. 

5.4. Não caberá recurso do julgamento das candidaturas consideradas indeferidas neste processo. 

http://www.cnpq.br/
http://www.pucminas.br/ppgcr
http://www.pucminas.br/ppgcr
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5.5. Os casos omissos ou não previstos pelo presente Edital serão encaminhados ao Colegiado do 
Programa. 

 

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

 

 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2019.  

 

 

 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 

Secretário Geral 

 

 


