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EDITAL DE ABERTURA DE INSCRiÇÃO
À SELEÇÃO DO CURSO DE DOUTORADO 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 Doutorado em Ciência da Religião do Programa de
Pós-Graduação em Ciência da Religião (PPClR) da UFJF.
1. Número de Vagas: até 11 (onze), distribuídas entre os possíveis

orientadores desta forma:
Dr. Dilip Loundo - até 03 vagas
Dr. Eduardo Gross - até 02 vagas
Dr. Faustino Luiz Couto Teixeira - até 01 vaga
Dr. Luís Henrique Dreher - até 01 vaga
Dr. Paulo Afonso de Araújo - até 01 vaga
Dr. Sidnei Vilmar Noé - até 01 vaga
Dr. Volney José Berkenbrock - até 01 vaga
Dr. Wilmar do Valle Barbosa - até 01 vaga

Sete (07) será a nota mínima a ser alcançada na média dos exames,
de modo que o PPCIR não se obriga a preencher todas as vagas
oferecidas. As provas de cada área de concentração são distintas. A
aprovação final dos candidatos no exame depende da classificação e se
fará por docente, de acordo com a opção do candidato quando da

inscrição para a seleção. Por isso também será vedada uma transferência
de área posterior. Eventuais suplentes só podem preencher vagas abertas
por desistências obedecendo a mesma seqüência de classificação por
docente.

2.

Participantes:

Conforme

TíTULO

II

-

Artigos

5º

a

9º

do

REGULAMENTO DO PPClR poderão candidatar-se ao doutorado em

ciência da religião da UFjF os portadores de diploma de mestrado ou
equivalente em ciência da religião ou área afim, a critério da comissão de
seleção. Os diplomas deverão ser emitidos por cursos recomendados pela
CAPES ou revalidados no Brasil conforme normas vigentes em caso de
grau de mestre obtido no exterior.
3. Período de Inscrição: 13 de outubro a 12 de novembro de 2010.

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
4. Documentos necessários para a inscrição:

a) Formulário

de

Inscrição

(disponível

no

site

do

PPCIR

http://www.ufjf.br/ppcir) devidamente preenchido, acompanhado de
uma (1) foto 3x4.
b) Duas (2) fotocópias autenticadas do diploma e uma (1) do histórico
escolar do curso de mestrado recomendado pela CAPES.
c) Duas (2) fotocópias autenticadas da certidão de nascimento ou de
casamento.
d) Curriculum

vitae

no

padrão

lattes

do

CNPQ

(www.cnpq.br).

comprovado e atualizado a menos de 30 dias.
e) Comprovação de estar o candidato em dia com obrigações militares
e eleitorais,

em caso de ser brasileiro,

ou

comprovação da

regularidade de sua situação no país, em caso de ser estrangeiro.

f} Fotocópia autenticada da carteira de identidade e do CPF.

g) Projeto de tese elaborado pelo(a) candidato(a) no qual constem o
título provisório, a delimitação do tema, a justificativa e os objetivos
do trabalho, a metodologia prevista, o cronograma de execução do
projeto, a relação de bibliografia básica, a assinatura do aluno e uma
apresentação

da

contribuição

específica

à

área

de

estudos

representada por este projeto. O projeto deverá se adequar às áreas
de concentração, às linhas de pesquisa e aos projetos de pesquisa
existentes no PPCIR. Não há limite prévio de páginas.
h) Uma Carta Aceite de orientação redigida por um professor do
PPCIR, segundo modelo de formulário disponível no site do PPCIR
(http://www.ufjf.br/ppcir); esta carta aceite tem caráter confidencial
e deve ser entregue pelo próprio professor à secretaria do PPCI R.
i) Comprovante de pagamento da taxa de R$ 60,00 em favor do PPCIR,
depósito este a ser efetuado na Conta Corrente 222.545-X, Agência
0024-8, Banco do Brasil.
5. Processo de Seleção:

a) Aceitação por parte de professor habilitado à orientação no PPClR do
projeto de tese entregue na inscrição para a seleção.
b) Avaliação escrita dos conhecimentos relacionados com o estudo da
religião; esta avaliação terá caráter eliminatório no que se refere à
participação do candidato nos demais momentos do processo de
seleção.
c) Apreciação do curriculum vitae e demais documentos referentes à
história acadêmica - que também terá caráter eliminatório.
d) Avaliação escrita de suficiência na tradução de texto de língua
inglesa, francesa, italiana ou alemã relacionada à temática do
programa; deve ser feita em duas (2) línguas podendo, mediante
comprovação, ser aproveitada aprovação equivalente obtida no
mestrado. Para a realização das provas será permitido o uso de
dicionário das línguas escolhidas para o português, o qual deverá ser
trazido pelo próprio candidato no dia da prova.

e) Entrevista do candidato com a comissão examinadora.

7. Datas da seleção:

26/11/2010:

publicação

dos

projetos

de

tese

aceitos

pelos

respectivos professores orientadores

07/12/2010, das 8h às 12h: prova com base na bibliografia;
08/12/2010, das 9h às 12h: Prova de suficiência em língua
estrangeira, podendo ser utilizado dicionário de inglês, francês, alemão ou
italiano para português.

0811212010, turno da tarde, entrevistas;
09112/2010, entrevistas
10/12/2010: divulgação do resultado no site http://www.ufjf.br/ppcir.
Os candidatos receberão as suas notas no endereço de e-mail indicado na
ficha de inscrição.

8. Bibliografia:
A prova escrita se dará por área de concentração e pressuporá a leitura
dos textos indicados pela área para a qual o candidato se inscreveu.

FILOSOFIA DA RELIGIÃO
BRAGUE, Rémi. A lei de Deus. História filosófica de uma aliança. São Paulo:
Loyola, 2009.

RELIGIÃO COMPARADA E PERSPECTIVAS DE DIÁLOGO
1. GIUMBELLI, Emerson. Paris, Praça Tiradentes: Laicidade e Símbolos Religiosos
no Brasil. In: FARIA DE ASSIS, Angelo Adriano; PEREIRA, Mabel Salgado (orgs.).
Religiões e Religiosidades. São Paulo: Edições Paulinas, 2010, p. 159-177.

2. KLlNGER, Elmar. Jesus e o Diálogo das Religiões. Aparecida: Editora Santuário,
2010, Capo 5, p. 99-116 (Identidade e Diálogo).
3. SANTA ANA, Júlio de. Diálogos inter-religiosos: dificuldades e promessas. In:
SOTER, Religiões e Paz Mundial. São Paulo: Edições Paulinas, 2010, p. 99-117.
4. TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. O Meio Divino. Petrópolis: Editora Vozes, 2010,
Parte I, p. 15-40 (A divinização das atividades).

O exame escrito é seletivo, eliminatório e c1assificatório e a comissão
examinadora considerará inabilitados aqueles que não atingirem o nível

de suficiência exigido (nota 07 na média dos exames) ou que, na
classificação geral, se situarem em posição que ultrapasse o número de
vagas previsto.
Universidade Federal de Juiz de Fora
Programa de Pós-graduação em Ciência da Religião
Juiz de Fora (MG), 04 de outubro de 2010.
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Coordenador do PPCI R

