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EDITAL Nº 02/2019 

 

PROCESSO DE OFERTA DE DISCIPLINAS ISOLADAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM 
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO, MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO, DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
MINAS GERAIS, CAMPUS DE BELO HORIZONTE, E MATRÍCULA DOS CANDIDATOS SELECIONADOS PARA O 
PRIMEIRO 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 11 a 22 
de fevereiro de 2019, até às 23h59min, as inscrições no processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas 
em disciplinas isoladas, para o primeiro 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 na PUC Minas no Coração 
Eucarístico, nas instalações do Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Resende Costa, localizado 
na Av. Dom José Gaspar, 500 - Coração Eucarístico – Prédio 04 – Sala 204-B. 

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

Dia/Horário Disciplina Ementa Professor 

4ª -feira 

17h10min 
às 

19h50min 

Tópicos em Ciências 
da Religião  
 
Linha PDL – Diálogo, 
Linguagens e 
Simbologia – Religião 
e Cinema. 
03 cr 
45 h 

O curso apresentará possibilidades teórico-

metodológicas de articulação entre religião e 

cinema. Nesse sentido, abordaremos a 

conceituação do campo do filme religioso, 

assim como a relação entre o cinema, o 

Sagrado e a espiritualidade, refletindo, 

inclusive, sobre a possibilidade de uma 

Teologia Comparada a partir das expressões 

fílmicas. Em seguida, realizaremos um breve 

percurso pela história do cinema e pela 

história do filme religioso; estudaremos a 

linguagem e a estética cinematográficas, 

suas especificidades e as ferramentas de 

análise fílmica. Por fim, discutiremos se há 

uma estética e linguagem específicas para o 

campo do filme religioso. As aulas serão 

acompanhadas da exibição de filmes 

selecionados, que serão comentados a partir 

do eixo do fenômeno religioso, da Teologia e 

da experiência religiosa. 

Carlos Ribeiro Caldas 
Filho 
 
Carlos Frederico 
Barboza de Souza 

5ª Feira 

17h10min 
às  

Tópicos em Ciências 
da Religião  
 
Linha RPE – Cuba, 

Por meio de análise bibliográfica e de fontes 

primárias, a disciplina apresentará 

elementos teóricos e históricos que ajudem 

Prof. Wellington 
Teodoro da Silva 

Prof. Giseli do Prado 
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19h50min 

 

Religião e Revolução. 
03 cr 
45 h 

na análise de um dos grandes temas da 

modernidade, a saber, a religião no 

socialismo na singularidade do caso cubano. 

O percurso da disciplina cumprirá o temário 

Cuba colonial e republicana até 1959; a 

vitória do movimento revolucionário de 

1959; os anos iniciais da revolução; a 

sovietização do regime; as décadas de 1960, 

70, 80 e 90; as visitas dos papas João Paulo 

II, Bento XVI e Francisco; o encontro entre o 

Papa Francisco e o Patriarca Kirill. 

Siqueira 

Prof. Paulo 
Agostinho Nogueira 
Baptista 

4ª -feira 

17h10min 
às 

19h50min 

 

Tópicos em Ciências 
da Religião  
 
Linha Religião e 
Contemporaneidade 
– Catolicismo 
Contemporâneo – 
História e Teologia 
03 cr 
45 h 

O Concílio Vaticano II (1962 – 1965): sua 
historiografia; as categorias interpretativas 
envolvidas na sua compreensão: 
hermenêutica conciliar, recepção, cultura 
conciliar; diálogo entre Igreja, Teologia e 
História; o catolicismo brasileiro sob 
impactos das realizações conciliares: 
discursos, imaginários, representações. 

Prof. Rodrigo Coppe 
Caldeira 

5ª Feira 

17h10min 
às 

19h50min 

6ª feira 

13h30min 
às 

17h 

Fundamentos de 
Ciências da Religião 
04 cr 
60 h 

Pressupostos históricos e o objeto de estudo 
das Ciências da Religião. Princípios teórico-
metodológicos da investigação em Ciências 
da Religião. Epistemologia das Ciências da 
Religião em perspectiva interdisciplinar. As 
Ciências da Religião no Brasil. 

Prof. Flávio Augusto 
Senra Ribeiro 

 

Prof. Fabiano Victor 
de Oliveira Campos 

2ª feira 

17h10min 

às 

19h50min 

 

Introdução às 
Ciências da Religião 
03 cr 
45 h 

Pressupostos históricos e objeto de estudo 
das Ciências da Religião. 

Prof. Flávio Augusto 
Senra Ribeiro 

 

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. A oferta das disciplinas Fundamentos de Ciências da Religião e Introdução às Ciências da Religião é 
exclusiva para candidatos ao curso de Doutorado. 

1.5. A disciplina Fundamentos de Ciências da Religião será ofertada quinzenalmente. 
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1.6. As aulas terão início em 11 de março de 2019. 

2. Inscrições 

2.1. As inscrições serão feitas através do GPI, no site www.pucminas.br/ppgcr., no período de 11 a 
22/02/2019, 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 22 de fevereiro 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. 

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 e devidamente comprovado (para cadastrar o currículo na Plataforma 

Lattes, do CNPq, o candidato deverá acessar www.cnpq.br);  
h. comprovante de regularidade com as obrigações militares (para homens);  
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. 

 
2.5. Após a inscrição do candidato não será permitido retirar, anexar ou substituir qualquer documento 

exigido no Edital. 

2.6. Todas as inscrições estarão sujeitas a deferimento pelo Colegiado do PPGCR. Serão motivos para o 
indeferimento: ausência de qualquer documento exigido para a inscrição, incluindo o currículo 
registrado na Plataforma Lattes do CNPq; não atendimento a qualquer item do presente Edital.  

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 26/02/2019, no mural da Secretaria 
do PPGCR e pelo site www.pucminas.br/ppgcr, sendo vetado qualquer outro meio de divulgação.  

4. Matrícula 

4.1. As matrículas deverão ser realizadas nos dias 07/03 e 08/03/2019, via web. A efetivação da 
matrícula se dará conforme abaixo: 

4.1.1. solicitação de matrícula, via web, de 28 a 01/03/2019. 

http://www.pucminas.br/ppgcr
http://www.pucminas.br/ppgcr
http://www.pucminas.br/ppgcr


 
 

Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião - PPGCR 
Av. Dom José Gaspar, 500 – Prédio 4, Sala 204-B – Coração Eucarístico – CEP: 30535-901 - Belo Horizonte – MG - www.pucminas.br/ppgcr - Fone: (31) 3319-4633 4 

4.1.2. Adesão, via web, ao contrato de prestação de serviços educacionais. 

4.1.3. Boleto quitado, referente à primeira parcela da semestralidade, o qual deverá ser impresso para 
pagamento, através do SGA (aluno), disponível no site www.pucminas.br. A senha para gerar o 
boleto será encaminhada por e-mail (em caso de dúvida, solicitamos que o candidato entre em 
contato com a Secretaria, pelo telefone (031) 3319 4633). 

4.1.4. Efetivação da matricula, via web, dias 07/03 e 08/03/2019. 

4.1.5. Apresentação do termo de adesão ao contrato, assinado, no primeiro dia de aula. 

4.2. 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. Será excluído do processo seletivo para disciplina isolada o candidato que praticar qualquer tipo de 
fraude, ato de indisciplina ou improbidade, durante a realização de quaisquer etapas do mencionado 
processo.  

5.4. Os documentos dos candidatos não selecionados para a matrícula poderão ser retirados na 
Secretaria do Programa, pelo candidato, até 30 dias após o processo seletivo. Após esse período 
serão incinerados. 

5.5. Não será permitido à Secretaria do PPGCR divulgar, por telefone ou e-mail, os resultados de qualquer 
etapa do processo seletivo. 

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

5.7. 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, 21 de janeiro de 2019.  

 

 

 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 

Secretário Geral 

 

 


