
                      
 

 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO 
CURSO DE DOUTORADO 

 
 
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 de Doutorado 
que oferece pretende atender a profissionais, mestres em Ciências da Religião, 
História, Teologia, Sociologia, Antropologia, Filosofia e em outras áreas que 
mantenham alguma relação com as Ciências da Religião, desde que apresentem 
projetos relacionados às linhas de pesquisa do Programa. A Pós-graduação em 
Ciências da Religião tem como objetivos:  
 

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 tese, 
disciplinas e seminários. O Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião 
veio legitimar o pioneirismo da UNICAP no estudo e pesquisa das religiões e da 
religiosidade, através do Curso de Mestrado, iniciado em 2005, e alcançou 
consolidação com este Doutorado, iniciado em 2015. 



 
 
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 se constitui 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, tais 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: 13 
Duração do curso: 48 meses 
Número mínimo de créditos: 42 créditos, sendo 24 em disciplinas - das quais 2 
são obrigatórias e 06 optativas -, 12 em trabalho de elaboração da tese e 06 em 
produção científica (01 crédito para cada trabalho completo publicado em anais, 02 
créditos para cada capítulo de livro, 02 créditos para cada livro publicado, 02 
créditos para cada artigo publicado em periódicos A, B1 ou B2), devendo cada aluno 
do doutorado, necessariamente, ter, no mínimo, dois créditos contabilizados a partir 
de artigos publicados em periódicos. 
 
 



Grade curricular 
 
a) Disciplinas obrigatórias (03 créditos):  

 
   - Seminário de Tese I 
   - Seminário de Tese II 

Obs. A disciplina “Ciências da religião: interfaces metodológicas e perspectivas” 
é obrigatória para alunos que não fizeram Mestrado no PPGCR - UNICAP. 
 
b) Disciplinas optativas da linha campo religioso brasileiro, cultura e sociedade 
(03 créditos): 
 

- Antropologia da religião 
- Educação e diálogo inter-religioso 
- Interpretações da religião na modernidade 
- Interpretações do sincretismo religioso 
- Psicologia da religião 
- Religião, economia e sociedade 
- Religiões afro-brasileiras 
- Religiões, ética e direitos humanos 

 
c) Disciplinas optativas da linha tradições e experiências religiosas, cultura e 

sociedade (03 créditos):  
 

         - As religiões e seus textos sagrados 
         - Devoções e materialidades do sagrado 

- Elaboração de textos científicos 
- Filosofia da religião 
- História das religiões no Brasil 
- Religião e sociedade a partir do Cristianismo Primitivo 
- Sociologia da cultura: religião, arte e ideologia  

 
d) Disciplinas optativas comuns às duas linhas (03 créditos)  

 
- Ciências da religião: interfaces metodológicas e perspectivas 
- Metodologia da pesquisa acadêmica 

 
e) Atividades programadas: seminários, minicursos e outros, com carga horária 
compatível com a definição de créditos do programa. 
 
Observação: serão aceitos créditos obtidos em outros Programas de Mestrado ou 
Doutorado da UNICAP ou de outras Instituições, observando-se a época em que a 
disciplina foi cursada (até cinco anos), a paridade de carga horária/créditos, ementa, 
conteúdo programático, bibliografia e conceito atribuído, a critério do Colegiado. 
O número de créditos transferidos não poderá ultrapassar 15 (quinze). 
 
 



 
 
 
 

EDITAL 
 

ABERTURA DE INSCRIÇÃO À SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O CURSO 
DE DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO – 6ª TURMA – 2020 

 
 
Informações Gerais 
 
Estarão abertas, de 1º de novembro de 2019 a 29 de janeiro de 2020, as 
inscrições, on line, para a seleção de candidatos ao Curso de Doutorado 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. 
 

Objetivo do Curso 

O Curso de Doutorado em Ciências da Religião, da Universidade Católica de 
Pernambuco, pretende levar o doutorando a aprofundar os conhecimentos teórico-
metodológicos já obtidos no Mestrado e possibilitar que desenvolva as habilidades 
necessárias para se tornar um pesquisador autônomo, com pleno domínio de uma 
área temática em Ciências da Religião. 

 
Vagas 

 
Poderão candidatar-se os portadores de diplomas de cursos superiores outorgados 
por Instituições de Ensino Superior e reconhecidos pelo Conselho Nacional de 
Educação. Será exigido, também, o diploma de Mestrado em Ciências da Religião 
ou áreas afins, reconhecido pela CAPES. Todos os candidatos serão submetidos a 
processo seletivo único. 
 
As vagas são oferecidas de acordo com a disponibilidade dos professores 
orientadores. Para a seleção da turma 2020 serão oferecidas 13 (treze vagas) com 
ingresso previsto para o início do primeiro semestre de 2020. 
 
No caso de ausência ou rendimento insatisfatório de candidatos, essas vagas 
poderão não ser preenchidas.  
 
Inscrição 

A pré-inscrição será feita on line pelo site www.unicap.br e a documentação, 
relacionada abaixo, deverá ser apresentada (original) e entregue (cópia), até 

http://www.unicap.br/


29 de janeiro de 2020, sob pena de indeferimento da inscrição, na Secretaria 
da Pós-graduação – Stricto sensu, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 11h e 
das 13h30 às 15h30, no térreo do bloco G-4, campus da Unicap, na Rua Almeida 
Cunha, s/n, Boa Vista, Recife (em frente à saída do estacionamento dos alunos). 

DOCUMENTAÇÃO: 

Entregar cópias legíveis autenticadas (frente e verso) pelos próprios 
candidatos, no caso dos documentos pessoais. Quanto à documentação 
acadêmica, as cópias devem ser autenticadas pelo estabelecimento de origem 
ou por cartório e no caso do diploma, firma reconhecida da autoridade 
assinante, com indicação de seu cargo. 
 
1) do RG e CPF; 
2) da certidão de nascimento/casamento ou certidão com averbação de divórcio; 
3) do título de eleitor com comprovante da última eleição; 
4) do certificado de quitação com o serviço militar; 
5) do diploma de graduação, devidamente registrado em órgão competente; 
6) do histórico escolar da graduação; 
7) do Diploma de Mestrado reconhecido pela CAPES ou certificado de Conclusão 
do Mestrado ou, ainda, uma declaração de que o aluno é concluinte de Mestrado, 
de curso reconhecido pela CAPES, ficando o Diploma, devidamente registrado, 
para ser entregue com urgência; 
8) do Histórico Escolar do Curso de Mestrado; 
9) de declaração do exame de proficiência em Línguas Estrangeiras, para dispensa 
de uma das duas línguas estrangeiras exigidas, a ser analisada pela Comissão de 
Seleção. 
 
Entregar: 
10) uma foto 3X4 colorida, recente e de boa qualidade; 
11) requerimento expondo as razões da escolha do curso de pós-graduação e da 
linha de pesquisa; 
12) pré-projeto de tese (proposta preliminar); 
13) Currículo Lattes (modelo do CNPq, site www.cnpq.br - Plataforma Lattes), 
devendo o candidato anexar cópia da documentação comprobatória, sob pena de 
os itens informados não poderem pontuar; 
14) cópia do comprovante do pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 
220,00 (duzentos e vinte reais). Após a entrega da documentação, esse valor não 
será devolvido. 

Observação. Os alunos de Curso de Mestrado em Ciências da Religião ou áreas 
afins, com aderência à área de concentração do Programa de Pós-graduação em 
Ciências da Religião, poderão inscrever-se e participar do processo seletivo, ficando 
sua aprovação condicionada à comprovação da conclusão do curso pela IES, e a 
cópia do Diploma ou equivalente deverá ser entregue o mais rápido possível. 

 

http://www.cnpq.br/


SELEÇÃO E AVALIAÇÃO 
 
A seleção dos candidatos será realizada por uma Comissão designada pelo 
Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião. O(a) 
candidato(a), cuja inscrição tiver sido homologada, será submetido ao processo 
seletivo, que constará das seguintes etapas, todas avaliadas em uma escala que 
vai de 0 (zero) a 10,0 (dez) pontos. 
 
a) Exame de compreensão de uma segunda língua estrangeira (inglês, francês, 

italiano ou espanhol). 

Será feito através de testes de compreensão de textos escritos, com a utilização 
de dicionário trazido pelo próprio candidato.  
Caso o exame da primeira língua estrangeira tenha sido realizado há mais de 05 
anos, é necessário que o candidato se submeta às provas de duas línguas, 
conforme prevê o calendário do processo seletivo deste edital.  
Neste exame, é exigido um mínimo de 7,0 (sete) para aprovação do(a) 
candidato(a). As provas de língua estrangeira são eliminatórias. Uma média 
ponderada entre as duas terá Peso 1. 
 

b) Prova escrita com base na bibliografia sugerida no edital. 

A prova de conhecimentos específicos avaliará a capacidade de o candidato 
escrever com correção, lógica e clareza e, sobretudo, de sistematizar 
argumentações existentes nas obras indicadas na bibliografia, devendo 
posicionar-se criticamente quanto aos autores lidos. Peso 2. 
 

c) Análise do pré-projeto de tese. 

Nela serão valorizadas a relevância da investigação proposta, assim como a sua 
pertinência à Linha de Pesquisa, às pesquisas desenvolvidas pelo orientador 
proposto e às exigências acadêmicas do doutorado.  
Além dos itens supracitados também serão avaliados aspectos como a 
relevância do tema de pesquisa; as qualidades da justificativa e da 
fundamentação teórica; c) a qualidade na elaboração do problema; a adequação 
da metodologia ao problema proposto; a viabilidade da execução do projeto. 
Peso 3. 
 

d) Análise do Currículo Lattes e do Histórico Escolar do Mestrado ou equivalente. 

Na análise, serão valorizados o desempenho do candidato durante o mestrado, 
sua produção acadêmica e científica, experiência profissional e suas condições 
para a realização do doutorado. Só serão pontuados os itens do currículo que 
apresentarem documentação comprobatória. 
Os itens avaliados no Curriculo Lattes seguem critérios definidos e homologados 
pelo Colegiado deste Curso de Doutorado em Ciências da Religião. Peso 2. 

 
 
 



e) Entrevista sobre o pré-projeto de tese e currículo lattes.  

Nela, o(a) candidato(a) deverá defender e discutir com a banca examinadora o 
pré-projeto apresentado. A Comissão avaliará o domínio do assunto por parte 
do(a) candidato(a), sua capacidade de argumentação e exposição lógica de 
conceitos e da proposta de pesquisa. Neste momento da seleção, é fundamental 
que o(a) candidato(a) evidencie, com detalhamento, que possui efetiva 
disponibilidade de tempo para a realização das atividades requeridas pelo Curso 
de doutorado. Peso 2. 

 
 
MATRÍCULA 
 
1 – Terão direito à matrícula os candidatos aprovados e classificados, respeitando 
o limite de vagas estabelecido para o curso de doutorado. 
 
2 – Em caso do não comparecimento do candidato no prazo estipulado para a 
matrícula ou no caso de desistência de matrícula, outros candidatos aprovados e 
não classificados poderão ser convocados. A data para reclassificação será 
divulgada após o período de matricula. 
 
 
CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 
 

ATIVIDADES DATAS HORÁRIOS LOCAIS 

Prova da 1ª Língua 
Estrangeira 

03/02/2020 9h às 12h 
Sala 305, 3º andar do bloco 
G4, Rua Almeida Cunha, nº 
245, Campus da UNICAP. 

Divulgação aprovados 
na prova de 1ª Língua 
Estrangeira  

03/02/2020 18h 
 
No site www.unicap.br 

Prova da 2ª Língua 
Estrangeira 

04/02/2020 9h às 12h 
Sala 305, 3º andar do bloco 
G4, Rua Almeida Cunha, nº 
245, Campus da UNICAP. 

Divulgação aprovados 
na prova de 2ª Língua 
Estrangeira  

04/02/2020 18h 
 
No site www.unicap.br 

Prova de 
conhecimentos 
específicos 

05/02/2020 
8h às 12h 

 

Sala 305, 3º andar do bloco 
G4, Rua Almeida Cunha, nº 
245, Campus da UNICAP. 

Divulgação do 
resultado da prova de 
conhecimentos 
específicos e do 
horário das entrevistas 

05/02/2020 
No site www.unicap.br 
a partir das 18 horas. 

http://www.unicap.br/


Entrevistas 06/02/2020 
8h às 12h 

 
14h às 17h 

Sala de reuniões do PPGCR, 
8º andar do bloco G4, Rua 
Almeida Cunha, nº 245 

Divulgação resultado 
final 

07/02/2020 
No site www.unicap.br 
a partir das 16 horas. 

Matrículas 
12/02/2020 

Sala 004, térreo do bloco G4 
Horário: 8h30 às 11h30 e 13h30 às 16h30. 

Início das aulas 09/03/2020 

 

 

Disposições Gerais 
 

1. A Coordenação do Curso, ouvida a Comissão de Seleção, poderá exigir do 
candidato o cumprimento, em prazo que lhe for fixado, de estudos complementares, 
concomitantemente com as atividades do Curso. 
 
2. A inscrição do candidato presume seu conhecimento e aceitação dos itens que 
constam neste Edital. 
 
3. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção, 
respeitado o Regimento Interno do Programa de Pós-graduação em Ciências da 
Religião. 
 
Duração do Curso 
 
O Curso deve ser concluído em, no mínimo, 24 meses e, no máximo, 48 meses, 
incluindo a apresentação e defesa pública da Tese de Doutorado. 
 
Valor das Mensalidades 
 
O valor da mensalidade, para a turma 2020, será de 48 (quarenta e oito parcelas) 
de R$ 1.370,00 (hum mil, trezentos e setenta reais).  
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 
a) Bibliografia sugerida 
 

 BERGER, Peter. Os múltiplos altares da modernidade: rumo a um 
paradigma da religião numa época pluralista. Petrópolis: Vozes, 2017. 

 ELLER, Jack David. Introdução à Antropologia da Religião. Petrópolis: 
Vozes, 2018. 

 NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza (Org.). Religião e linguagem: 
abordagens teóricas interdisciplinares. São Paulo: Paulus, 2015.   

http://www.unicap.br/


   
 SIVEIRA, Emerson Sena da. (Org.). Como estudar as religiões: 

metodologias e estratégias. Petrópolis: Vozes, 2018. 

b) Sugestões para elaboração do Requerimento 

Uma apresentação em que sejam discutidos(as): 

 as experiências profissionais condizentes com os objetivos do curso. 
 Interesses científicos e profissionais, vinculando-os claramente a uma das 

linhas de pesquisa do 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 (Doutorado).  

c) Sugestões para elaboração do pré-projeto de tese 

O pré-projeto de tese deverá conter uma capa na qual deve ser indicado o nome do 
candidato, título do pré-projeto, a opção pela Linha de Pesquisa e o orientador 
pretendido. Deve estar em consonância com os projetos da linha de pesquisa 
escolhida e com a ABNT. Recomenda-se que ele contenha: 
 

 Introdução (elaborar o tratamento inicial do tema, evidenciando o conhecimento 
do que já se escreveu, diretamente ou de forma correlata, sobre o tema/problema 
que estudará) 

 Problematização (destacar o problema que pretende estudar, enfatizando sua 
especificidade) 

 Justificativa (enfatizar a relevância do estudo que intenta desenvolver) 

 Objetivos geral e específicos (iniciar sempre com verbos que indicam ação e 
usá-los no modo infinitivo; lembrar que, via de regra, cada objetivo específico 
deve corresponder a um capítulo da tese) 

 Metodologia e referencial teórico (esclarecer os passos metodológicos a 
serem seguidos e o referencial teórico básico em que pretende apoiar-se) 

 Cronograma (etapas do trabalho a efetuar) 

 Referências 
 
ATENÇÂO: o pré-projeto deve ter até 25 laudas e ser entregue em formato A4, com 
espaçamento 1,5 entre linhas, com fonte Times New Roman 12. 
 
 

  Profa. Dra. Valdenice José Raimundo  
                                         Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação 
 

 
                                      



                                  PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
Secretaria de Pós-graduação - Stricto Sensu 
Rua Almeida Cunha, S/N, campus da UNICAP 

Bloco G4, Térreo - Santo Amaro 
 Recife - PE - Brasil 

 
 

INFORMAÇÕES 
Secretaria de Pós-graduação - Stricto Sensu 

 Horário de Atendimento: 
Segunda a sexta-feira 

08h30 às 11h30 e 13h30 às 16h30 
Fone: (81) 2119.4369 

 
 

COORDENAÇÃO DO PPG EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO: 
Profa. Dra. Zuleica Dantas Pereira Campos 

Bloco G4, 8º andar - Gabinete C1 
E-mail: zuleica.campos@unicap.br 
E-mail: ppgcrunicap@gmail.com 

Fone: 81 2119 4022 

 

 
 

mailto:zuleica.campos@unicap.br

