UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA - PRAC
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO
CURSO DE MESTRADO

Apresentação
O Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião, com área de
concentração em RELIGIÃO, CULTURA E SOCIEDADE, surgiu como um espaço
ímpar, dando sustentação a esse campo de pesquisa no Norte e Nordeste do
país. O Curso em questão pretende atender a profissionais de História, Teologia,
Sociologia, Antropologia, Filosofia bem como de outras áreas que mantenham
alguma relação com as Ciências da Religião, desde que apresentem projetos de
pesquisa relacionados às linhas que estão sendo oferecidas. O Programa busca:
1. proporcionar condições para o desenvolvimento de pesquisas,
dentro das características do Programa, de forma a atender à demanda
regional relacionada aos estudos na área para profissionais
qualificados;
2. preparar profissionais de Ciências da Religião e áreas afins para a
produção do conhecimento científico nas suas áreas de atividade
profissional;
3. preparar pesquisadores, docentes e profissionais através das
reflexões crítica, científica e metodológica no campo da pesquisa na
área de Ciências da Religião;
4. formar docentes que atendam, de modo qualitativo, às necessidades
do ensino religioso, nos níveis fundamental e médio, na cidade do
Recife, em Pernambuco e em outros Estados da Federação;
5. oferecer um espaço plural para a geração e troca de conhecimento
científico em relação às Ciências da Religião nas regiões Norte e
Nordeste do Brasil, estimulando a interdisciplinaridade, o intercâmbio e
a transferência de conhecimento com outras instituições no Brasil e no
exterior.
O Curso é organizado em sistema regular, com atividades de orientação de
dissertação, disciplinas, leituras dirigidas e seminários. O Programa de Pósgraduação em Ciências da Religião com área de concentração em Religião,
Cultura e Sociedade, veio legitimar o pioneirismo da UNICAP no estudo e
pesquisa das religiões e da religiosidade.

Área de concentração


RELIGIÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Linhas de pesquisa:
1) CAMPO RELIGIOSO BRASILEIRO, CULTURA E SOCIEDADE
A linha de pesquisa "Campo Religioso Brasileiro, Cultura e Sociedade" baseia-se
no pressuposto de que a prática coletiva da religião ou sua negação constitui-se
um fenômeno social cujo estudo crítico e sistemático, com o aporte multidisciplinar
das diversas ciências, é essencial para a compreensão da cultura brasileira.
Buscando produzir estudos histórica e socialmente significativos, diante da
amplidão do campo religioso no Brasil, a linha definiu para os próximos anos, a
partir das pesquisas desenvolvidas atualmente, três blocos temáticos nos quais
ela se concentra: Religião e Práticas Políticas e Sociais, Identidade e Religião, e
Identidade e Sincretismos Religiosos.

2) TRADIÇÕES E EXPERIÊNCIAS RELIGIOSAS, CULTURA E SOCIEDADE
A linha estabelece, por meio de princípios metodológicos hermenêuticos, uma
relação dialogal entre os desafios sociais da atualidade e os conteúdos simbólicos
das religiões, tal como consignados em suas tradições orais, nos seus textos
sagrados e nos desdobramentos culturais ao longo da história, através de
múltiplas tradições que se institucionalizaram e das experiências dos sujeitos que
nelas têm suas experiências. Entre as matrizes da religiosidade brasileira e
continental, a tradição cristã ocupa um lugar de grande influência e coube à
teologia desenvolver um discurso racional e, por vezes, apologético, dessa
tradição. No mundo acadêmico da nossa cultura pluralista, e ligada ao campo
transdisciplinar das Ciências da Religião, a linha de pesquisa coopera para uma
nova interpretação dos símbolos da tradição cristã, pelo realismo que se impõe a
quem dialoga com a história comparada das religiões e a crítica filosófica do
fenômeno religioso.
Número de vagas: 16
Duração do curso: 24 meses
Número mínimo de créditos: 27 créditos, sendo 18 em disciplinas (2 obrigatórias
e 04 optativas), 06 em trabalho de elaboração da dissertação e 03 em produção
científica (01 crédito para cada resumo completo publicado em anais, 02 créditos
para cada capítulo de livro, 02 créditos para cada artigo publicado em periódicos
A, B1 ou B2)

Grade curricular
a) Disciplinas obrigatórias (03 créditos):
- Ciências da religião: interfaces metodológicas e perspectivas
- Metodologia do trabalho acadêmico
b) Disciplinas optativas (03 créditos):
- Antropologia da religião
- Devoções e materialidades do sagrado
- Educação e diálogo inter-religioso
- Elaboração de textos científicos
- Filosofia da religião
- História das religiões no Brasil
- Interpretações da religião na modernidade
- Interpretações do sincretismo religioso
- Psicologia da religião
- Religião, economia e sociedade
- Religião e sociedade a partir do Cristianismo Primitivo
- Religiões afro-brasileiras
- Religiões, ética e direitos humanos
Atividades programadas: seminários, minicursos e outros, com carga horária
compatível com a definição de crédito do programa.
Disciplinas cursadas em outros programas reconhecidos pela CAPES (até 06
créditos)
Leitura dirigida (01 crédito).
Corpo docente permanente:
Prof. Dr. Drance Elias da Silva – Doutor em Sociologia (UFPE) E-mail:
drance@unicap.br
Prof. Dr. Gilbraz de Souza Aragão - Doutor em Teologia (PUC-RJ) E-mail:
gil_braz@uol.com.br
Prof. Dr. João Luiz Correia Júnior - Doutor em Teologia (PUC-RJ) E-mail:
jota@unicap.br
Prof. Dr. José Tadeu Batista de Souza – Doutor em Filosofia (PUC-RS) – E-mail:
tadeu@unicap.br
Prof. Dr. Luiz Alencar Libório - Doutor em Psicologia (Pontifícia Universidade
Salesiana/Roma) E-mail: laliborio@terra.com.br
Prof. Dr. Luiz Carlos Luz Marques - Doutor em História Religiosa (Universita
degli Studi Bologna/ Itália) E-mail: prof.luizcmarques@gmail.com
Prof. Dr. Newton Darwin de Andrade Cabral - Doutor em História (UFPE) Email: newton@unicap.br
Prof. Dr. Sergio Sezino Douets Vasconcelos - Doutor em Teologia
(Westfälische Wilhelms Universität Münster/Alemanha) E-mail: douets@unicap.br

Profa. Dra. Sylvana Maria Brandão de Aguiar – Doutora em História (UFPE e
Universidade Clássica de Lisboa) - E-mail: brandao.sylvana@gmail.com
Profa. Dra. Zuleica Dantas Pereira Campos - Doutora em História (UFPE) Email: zuleica@unicap.br

Corpo Administrativo
Pró-reitora Acadêmica
Profa. Dra. Aline Maria Grego Lins
Coordenação Geral de Pós-graduação
Profa. Dra. Maria Cristina Lopes de Almeida Amazonas
Coordenação do Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião
Prof. Dr. Newton Darwin de Andrade Cabral
Secretaria de Registros e Controle Acadêmico
Nicéas Izabel Alves
Secretaria Administrativa
Sérgio Araújo Wanderley

Informações:
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA - PRAC
Rua Almeida Cunha, 245, bloco G4, setor A 8º andar
CEP: 50050-590 Boa Vista, Recife – PE, Brasil
Horário de Atendimento:
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 11h e das13h às 17h
Fone: (81) 2119.4369 (Secretaria)
Fone: (81) 2119.4022 (Coordenação do Programa)
Fax: (81) 2119.4020
e-mail: ppgmcr@unicap.br
prac@unicap.br
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EDITAL COMPLEMENTAR
ABERTURA DE INSCRIÇÃO À SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O
CURSO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO – TURMA 2015
Estarão abertas, de 1º de junho de 2015 a 09 de julho de 2015, as inscrições, on
line, para a seleção de candidatos ao Programa de Mestrado em Ciências da
Religião, com área de concentração em Religião, Cultura e Sociedade e linhas
de pesquisa: Campo Religioso Brasileiro, Cultura e Sociedade e Tradições e
experiências religiosas, Cultura e Sociedade.

1. VAGAS
São oferecidas 16 (dezesseis) vagas destinadas a portadores de Diplomas
outorgados por Instituições de Ensino Superior e reconhecidos pelo Conselho
Nacional de Educação, submetidos todos os candidatos a processo seletivo único.
2. INSCRIÇÃO
A pré-inscrição deverá ser feita pelo site www.unicap.br e a documentação,
relacionada abaixo, deverá ser entregue, até o dia 10 de julho de 2015, sob
pena de indeferimento da inscrição, na Secretaria de Registros Acadêmicos da
Pós-graduação, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 11h e das 13h às 17h, no
setor A do 8º andar do bloco G4, do campus da UNICAP, na Rua Almeida Cunha,
nº 245, (em frente à saída do estacionamento dos alunos), bairro Boa Vista,
Recife, Pernambuco:
DOCUMENTAÇÃO:
Apresentar originais para conferência e entregar cópias legíveis:
1) RG e CPF;
2) certidão de nascimento/casamento ou certidão com averbação de divórcio;
3) título de eleitor com comprovante da última eleição;
4) certificado de quitação com o serviço militar;
5) diploma, devidamente registrado em órgão competente, ou certificado de
conclusão da graduação;
6) histórico escolar da graduação;

Entregar:
7) uma foto 3X4 colorida e recente;
8) duas cartas de recomendação;
9) requerimento justificando o interesse pelo curso e pela linha de pesquisa;
10) projeto de pesquisa (proposta preliminar);
11) curriculum vitae cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq (www.cnpq.br Plataforma Lattes), devendo o candidato anexar cópia da documentação
pertinente;
12) cópia do comprovante da inscrição;
13) comprovante do pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 190,00.
Os alunos concluintes da graduação poderão inscrever-se e participar do processo
seletivo, ficando sua aprovação condicionada à comprovação da conclusão do
curso pela IES. O diploma da Graduação deverá ser entregue logo que esteja de
posse do aluno.

3. SELEÇÃO
A seleção dos candidatos será realizada por uma comissão designada pelo
Colegiado e constará de:
I – prova escrita com base na bibliografia sugerida no edital, eliminatória;
II – análise do projeto de pesquisa;
III – avaliação do curriculum vitae modelo Lattes;
IV - entrevista com os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a
7,0 (sete) na prova escrita;
V – exame de língua estrangeira (inglês, francês, italiano ou espanhol)
através de teste de compreensão de textos escritos. Prova
classificatória, não eliminatória.
Ao aluno que não tiver obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) no exame de
de língua estrangeira na seleção será dada nova oportunidade para sua
realização.

4. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
ATIVIDADES

DATAS

HORÁRIOS

Prova de Conhecimento

03/08/2015

8h às 12h

Divulgação do resultado
da Prova de Prova de
Conhecimento

04/08/2015

16h

Prova de Língua
Estrangeira

05/08/2015

9h às 12h

Entrevistas

06/08/2015

8h às 12h e das
14h às 18h

Divulgação do Resultado
Final

10/08/2015

16h

Matrículas (o candidato
aprovado e classificado
que não comparecer à
matrícula nesse dia e
horário, será
automaticamente
desligado e haverá
remanejamento para o
próximo aprovado)
Início das Aulas

12/08/2015

13/08/2015

LOCAIS
Sala 305, bloco G-4.
Rua Almeida Cunha, nº
245, campus da
Católica
No site www.unicap.br
e Mural da Secretaria,
setor A, 8º andar do
bloco G4, Rua Almeida
Cunha 245, campus da
Católica.
Sala 305, bloco G4,
Rua Almeida Cunha
245, campus da
Católica.
Na sala de reuniões do
PPGCR, no 8º andar
do bloco G4, Rua
Almeida Cunha 245,
campus da Católica.
No site www.unicap.br
e Mural da Secretaria,
Setor A, 8º andar do
bloco G4, Rua Almeida
Cunha 245, campus da
Católica.

Secretaria
dos
Mestrados, setor A, 8º
8h30min às 11h e das andar do bloco G4,
13h às 17h
Rua Almeida Cunha
245,
campus
da
Católica.
Tarde

Sala 305, bloco G4.

5. DURAÇÃO DO CURSO
O Curso deve ser concluído em, no mínimo, 12 meses e, no máximo, 24 meses,
incluindo a apresentação e defesa pública da Dissertação de Mestrado.
6. DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. A Comissão de Seleção estabelecerá os critérios de contagem de pontos para
o currículo e os critérios de desempate.
6.2. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão de
Seleção, respeitado o Regimento Interno do Curso de Mestrado em Ciências da
Religião.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA A SELEÇÃO 2015

1. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
 BERGER, Peter. O dossel sagrado. São Paulo: Paulus, 1985. p. 15-41.
 CRUZ, Eduardo. Estatuto epistemológico da Ciência da Religião. In:
PASSOS, João Décio; USARSKI, Frank. (Orgs.). Compêndio de Ciência
da Religião. São Paulo: Paulinas; Paulus, 2013. p. 37-49.
 MAFRA, Clara. O que os homens e as mulheres podem fazer com números
que fazem coisas. In: TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata (Orgs.).
Religiões em movimento: o censo de 2010. Petrópolis: Vozes, 2013. p.
37-47.
 TEIXEIRA, Faustino. O diálogo inter-religioso na perspectiva do terceiro
milênio. Revista Horizonte, Belo Horizonte, v. 2, n. 3, p. 19-38, 2º sem.
2003.

2. SUGESTÃO PARA ELABORAÇÃO DO REQUERIMENTO
 uma apresentação em que sejam discutidas as experiências profissionais
condizentes com os objetivos do curso;
 interesses científicos e profissionais, vinculando-os claramente a alguma das
linhas de pesquisa já definidas nesse Curso e às investigações de seus
professores;
 objetivos posteriores à realização do Curso que, em seu entendimento, talvez
possam ser atingidos através da formação pós-graduada.
3. SUGESTÃO PARA ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO

ATENÇÃO: é aconselhável que o candidato se informe sobre as temáticas de
pesquisa que vêm sendo desenvolvidas nas Linhas de Pesquisa do Programa e
entre em contato com algum professor da linha escolhida para conversar a
respeito do tema a ser proposto.
O pré-projeto deve conter:
 identificação de algum tema ou problema de pesquisa ao qual gostaria de
dedicar-se (em consonância com os projetos da linha de pesquisa escolhida),
acompanhado de uma justificativa;
 tratamento inicial do tema ou problema destacado, desenvolvendo suas
considerações conceituais e o referencial teórico básico em que pretende
apoiar-se, além de um breve comentário das investigações já realizadas sobre
o tema;
 indicação de uma metodologia a ser seguida.

Profa. Dra. Aline Maria Grego Lins
Pró-reitora Acadêmica

Informações
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA – PRAC
Coordenação Geral de Pós-graduação
Rua Almeida Cunha, 245,
8º andar do bloco G4, setor A.
CEP: 50050-590, Boa Vista,
Recife - PE, Brasil.
Horário de Atendimento:
da segunda à sexta-feira
08h30min - 11h e 13h30min - 17h.
Fone: (81) 2119.4369.
Fax: (81) 2119.4020.
email: cpg@unicap.br.
e-mail: ppgmcr@unicap.br.

