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EDITAL DE ABERTURA DE INSCRiÇÃO
À SELEÇÃO DO CURSO DE MESTRADO EM CIÊNCIA DA RELIGIÃO
TURMA 2011

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e a coordenação do
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião, de acordo com a
legislação em vigor, tornam pública a abertura do processo de seleção de
candidatos ao Curso de Mestrado em Ciência da Religião do Programa de
Pós-Graduação em Ciência da Religião (PPCIR) da UFJF.
1 - Número de Vagas: Até 27 (vinte e sete) vagas, distribuídas entre os
professores habilitados a orientar dissertações no PPCIR:

Or. Antonio Henrique Campolina Martins - 01 vaga
Or. Arnaldo Huff Júnior - até 03 vagas
Or. Oilip Loundo - até 02 vagas
Or. Eduardo Gross - até 02 vagas
Or. Émerson José Sena da Silveira - até 03 vagas
Or. Faustino Luiz Couto Teixeira - até 01 vaga
Or. Frederico Pieper Pires - até 02 vagas
Or. Jonas Roos - até 04 vagas
Or. Luís Henrique Oreher - até 01 vaga
Or. Marcelo Ayres Camurça Lima - até 02 vagas
Or. Paulo Afonso de Araújo - até 01 vaga
Or. Robert Oaibert - até 01 vaga
Or. Sidnei Vilmar Noé - até 02 vagas
Dr. Volney José Berkenbrock - até 01 vaga
Or. Wilmar do Valle Barbosa - até 01 vaga

Como as vagas são abertas por orientador, os candidatos concorrem a
estas vagas de acordo com a compatibilidade de seus pré-projetos com as
linhas de pesquisa em que atuam os docentes. O juízo quanto a esta
compatibilidade

se

dará

no

momento do exame

dos

pré-projetos

apresentados. Fica impossibilitada, assim, a reivindicação de obtenção de
uma vaga disponibilizada por um professor que não vier a ser preenchida,
caso o pré-projeto não se enquadre naquelas linhas. Da mesma forma, por
isso também será vedada uma posterior transferência de área de
concentração. Deste modo, a seleção não preencherá obrigatoriamente a
totalidade das vagas abertas. Para aprovação, será feita uma classificação
dos candidatos por docente. Sete (07) será a nota mínima a ser alcançada
na média dos exames.
2 - Participantes: Portadores de diploma de curso superior reconhecido
pelo MEC nas diversas áreas de conhecimento; no caso de graduação no
exterior, diploma revalidado no Brasil conforme normas do MEC.

3 - Período de Inscrição: de 13 de outubro a 12 de novembro de 2010.
4 - Documentos necessários para a inscrição:
a) Formulário de inscrição (ver modelo em http://www.ufjf.br/ppcir).
acompanhado de uma (1) fotografia 3x4.
b) Um (1) pré-projeto de dissertação, de no maxlmo sete (7) pagmas,
elaborado pelo candidato no qual constem: título provisório; delimitação
do tema; justificativa; objetivos; metodologia; cronograma de execução;
relação bibliográfica básica.
c) Duas (2) cartas de recomendação redigidas por professores
universitários, segundo modelo disponível na secretaria do PPCIR-ICH e no
site http://www.ufjf.br/ppcir. As cartas têm caráter confidencial e devem
ser enviadas diretamente ao PPCIR pelo professor recomendante ou
entregues pelo próprio candidato em envelope lacrado.
d) Comprovante de pagamento da taxa de R$ 50,00 em favor do Programa
de Pós-graduação em Ciência da Religião, depósito esse a ser efetuado na
Conta Corrente 222.545-X, Agência 0024-8, Banco do Brasil.

e) Uma (1) fotocópia autenticada da Carteira de Identidade e do CPF;
Duas (2) fotocópias autenticadas da certidão de nascimento ou
casamento;

f)

g) Duas (2) fotocópias autenticadas do(s) diploma(s) de graduação em
curso reconhecido pelo MEC ou documento equivalente que comprove a
conclusão da graduação antes do início do Mestrado;
h) Uma (1) fotocópia autenticada do t"listórico escolar do curso de
graduação;
i) Curriculum vitae Lattes comprovado (www.cnpq.br);
j) Comprovação de regularidade com obrigações militares e eleitorais, se
brasileiros, ou, em caso de estrangeiros, comprovação de regularidade de
estadia no país.

5 - Período de Seleção:

- de 13/11 a 26/11: avaliação em caráter eliminatório dos pré-projetos,
segundo os seguintes critérios:
1º - Adequação às áreas de concentração e linhas de pesquisa;
2º - Relevância do tema a ser pesquisado;
3º - Factibilidade de execução e qualidade do pré-projeto.
- 26/11: Publicação do resultado da avaliação dos pré-projetos na página
do PPCIR (www.ufjf.br/ppcir).
- 07/12, das 08:00h às 12:00h: Prova escrita, por área de concentração
escolhida, baseada nos textos indicados neste edital.
- 08/12, das 09:00h às 12:00h: Prova de suficiência em língua estrangeira,
de caráter c1assificatório mas não eliminatório, podendo ser utilizado
dicionário de inglês, francês, alemão ou italiano para português.
- 08/12, a partir das 14:00h: Entrevistas.
- 09/12, a partir das 08:00h e à tarde: Entrevistas
- 10/12: Publicação do resultado final, com classificação por área de
concentração, na página do PPCIR (www.ufjf.br/ppcir). Os candidatos
receberão as suas notas no endereço de e-mail indicado na ficha de
inscrição.

6 - Inscrições e informações:
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião - ICH
Horário: de segunda a sexta das 14h às 18h - Telefone: {32} 2102-3116
Site: http://www.ufjf.br/ppcir - E-mail: ppgcir.ich@ufjf.edu.br
7 - Inscrições por Sedex: a data do carimbo da postagem deve
obedecer ao prazo de até 12/11/2010. Enviar para o endereço:
Universidade Federal de Juiz de Fora - Instituto de Ciências Humanas
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião
Campus Universitário - 36.036-900 - Juiz de Fora/MG

8 - Bibliografia para estudo: o candidato estudará a bibliografia da
área de concentração para a qual se inscreveu.
CIÊNCIAS SOCIAIS DA RELIGIÃO
CAMURÇA, Marcelo. Entre sincretismos e guerras santas: dinâmicas e linhas de
força do campo religioso brasileiro. Revista da USP, São Paulo, n.81, p. 173
185, mar.-maio de 2009. Disponível em
www.revistasusp.sibi.usp.br/pdf/revusp/n811l5.pdf . Acesso em 01 de outubro de
2010.
NEGRÃO, Lísias Nogueira. Trajetórias do sagrado. Tempo Social: revista de
sociologia da USP, São Paulo, v. 20, n. 2, 2008, pp. 115-132. Disponível em:
www.scielo.br/pdf/ts/V20n2/06.pdf , acesso em 01 de outubro de 2010.
ISAIA, Arthur César. O campo religioso brasileiro e suas transformações
históricas. Revista Brasileira de História das Religiões, Maringá, ano 1, n. 3,
jan. 2009, pp. 95-105. Disponível em
www.dhi.uem.br/gtreligiao/pdf2/texto%206.pdf. Acesso em 01 de outubro de
2010.

FILOSOFIA DA RELIGIÃO
FEUERBACH, Ludwig. A essência do cristianismo. Petrópolis: Vozes, 2007.

RELIGIÃO COMPARADA E PERSPECTIVAS DE DIÁLOGO
Edward Said. "O Choque das Definições". In Reflexões sobre o Exílio. São Paulo:
Companhia das Letras, 2003, pp. 316-336.
Peter Berger & Thomas Luckmann. "Modernidade e Crise de Sentido" (cap. 111) &
"Perda de Auto-Evidência" (cap. IV). In Modernidade, Pluralismo e Crise de
Sentido. Petrópolis: Vozes, 2004, pp. 37-63.

Heinrich Zimmer. "O Encontro de Oriente e Ocidente". In Filosofias da índia. São
Paulo: Palas Athenas, 1986, pp. 17-43.
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