
 

Juiz de Fora, 12 de fevereiro de 2019 

 

Prezada comunidade discente e docente da Graduação em Ciência da Religião: 

 

Em outubro de 2018 assumimos, eu e a Professora Maria Cecília Simões, a Coordenação da Graduação em 

Ciência da Religião do Departamento de Ciência da Religião da UFJF. Desde então, estamos gradualmente 

tomando ciência da rotina de trabalho na gestão acadêmica desse curso, bem como de seus processos e outras 

atividades e tarefas administrativas. 

Temos consciência que esse trabalho é um dos compromissos que integram a trajetória do docente e 

pesquisador, no âmbito das Instituições de Ensino Superior (IES) públicas do Brasil e, sabemos que se trata de 

uma tarefa relevante a de coordenar um curso de graduação em Ciência da Religião num universo de 68 

universidades públicas brasileiras, das quais 7 possuem graduações em Ciência da Religião.  

A Graduação em Ciência da Religião (CRE) da UFJF foi retomada em 2012, por ocasião da implementação do 

Projeto Político Pedagógico para o 2º CICLO DO BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS, 

LICENCIATURA EM CIÊNCIA DA RELIGIÃO E /OU BACHARELADO EM CIÊNCIA DA RELIGIÃO. De lá para cá muitos 

ajustes estão sendo feitos no projeto do curso, com a criação de disciplinas e o aperfeiçoamento de outras. O 

corpo docente recebeu novos professores contratados por concurso público, bem como despediu-se de alguns 

outros em razão de transferências ou aposentaria. As contribuições de todos e de todas são dignas de serem 

lembradas com gratidão e respeito, tendo em vista a característica inovadora de nosso projeto que tanto 

pleiteia a consolidação da área de Ciência da Religião no Brasil, por meio da qualificação e capacitação de 

profissionais na área (professores/as, pesquisadores/as e estudiosos/as do tema), quanto ambiciona a 

expansão desse campo de estudos com vistas à ampliação do debate e da compreensão sobre o fenômeno 

religioso no Brasil. 

Desejamos que sob nossa coordenação, o curso de Ciência da Religião na UFJF continue a desenvolver-se em 

direção à consolidação e ao aperfeiçoamento. Estamos certas de que para que isso ocorra será fundamental 

o trabalho colaborativo entre todos e todas nós, docentes e discentes. Em tempos de ataque ao ensino 

público, gratuito e democrático, urge o compromisso de todos e todas nós no sentido de fortalecermos os 

princípios sobre os quais estão assentados nosso projeto político e pedagógico. Dentre os quais, destacamos: 

A Graduação em Ciência da Religião, tanto no Bacharelado como na Licenciatura, tem caráter 
plural e acadêmico, não-confessional e sem direcionamentos doutrinários. Assim, também a 
metodologia do ensino prima por postura que se quer objetiva e científica, buscando descartar 
enfoques subjetivos à abordagem dos temas do curso.  

Pretende-se estabelecer uma relação professor-aluno pautada pela dialética da troca de 
conhecimentos teóricos e práticos sobre os temas do curso. Assim que o professor não é um 
mero reprodutor de saberes, mas um coordenador que procura, em sala de aula, articular os 
saberes e experiências plurais dos alunos, tecendo os mesmos nas questões teóricas do curso 
e visibilizando-os em cruzamentos e aplicações às abordagens temáticas dos conteúdos 



programáticos. A relação professor-aluno, portanto, visa uma contribuição circularmente 
dialética entre ambos, em que a construção do saber esteja alicerçada não somente em 
conteúdos transmitidos pelo professor, mas na valorização do aluno como agente produtor do 
saber. (Disponível em http://www.ufjf.br/graduacaocre/curso/ppp/. P.43) 

 

Assim, apresentamo-nos para a comunidade discente do curso de CRE e colocamo-nos à disposição para a 

troca de ideias e de experiências, com a finalidade de darmos continuidade ao trabalho que já tem sido 

realizado. Aproveitamos para agradecer o trabalho realizado pelo Prof. Jonas Roos, no período em que esteve 

nessa coordenação.  

Convidamos todos e todas para que estejam conosco ocupando os espaços da UFJF e do Instituto de Ciências 

Humanas (ICH), nas aulas, nos fóruns de decisão e nos eventos acadêmicos como ciclos de debate, seminários, 

congressos e outros. As informações a esse respeito serão disponibilizadas em nosso site e informadas, sempre 

que possível, por intermédio do e-mail dessa coordenação (coord.religiao@ufjf.edu.br). Solicitamos que 

estejam atentos e atentas a nossa programação, que em conjunto com o Centro Acadêmico da Graduação em 

Ciência da Religião, chapa Zwinglio Mota Dias, está sendo cuidadosamente pensada, com a finalidade de 

proporcionar mais ocasiões de aprendizado e de encontro entre docentes e discentes da CRE. 

Por fim, queremos dar as boas-vindas a todos e todas para mais um semestre de estudos, de aprendizado e 

de amadurecimento. 

 

Atenciosamente, 

 

Profa. Dra. Elisa Rodrigues 
Profa. Dra. Maria Cecília Simões 
Coordenação da Graduação em Ciência da Religião (UFJF) 
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