
 
 

 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TEOLOGIA 

MESTRADO EM TEOLOGIA  

 

E D I T A L  
 

ABERTURA DE INSCRIÇÃO À SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O CURSO DE 

MESTRADO EM TEOLOGIA – 7ª TURMA - 2021 
 

O Programa de Pós-graduação em Teologia da UNICAP (PPGTEO/UNICAP), o 
primeiro das regiões Norte e Nordeste do Brasil, visa ao aprofundamento do conhecimento 
e à formação científica voltada para as atividades relacionadas com o ensino e a pesquisa. 
Nesse sentido, o Programa tem como principal finalidade a formação de profissionais 
capazes de atuar tanto na docência e pesquisa na área de Teologia quanto em suas 
respectivas áreas profissionais. 

 

O PPGTEO/UNICAP oferece o curso de Mestrado, em sistema regular, com aulas 
(disciplinas obrigatórias, optativas e seminários), encontros de orientação e atividades 
supervisionadas, como participação em congressos, simpósios e oficina de produção 
científica. 

 

 

1. PROCESSO SELETIVO 
 

Estarão abertas, de 12 de novembro 2020 a 1º de fevereiro de 2021, as inscrições, 
online, para a seleção de candidatos ao Programa de Pós-graduação em Teologia, curso 
de Mestrado, com área de concentração em Teologia Sistemático - Pastoral e linhas de 
pesquisa: Teologias de Temas de Fronteiras e Literatura Bíblica e Teológica: 
Interpretações. 

 

 

2. VAGAS 
 

São oferecidas 20 (VINTE) vagas destinadas a portadores de diploma de curso de 
graduação em Teologia outorgado por Instituição de Ensino Superior, reconhecida por 
órgão federal competente, submetidos todos os candidatos a processo seletivo único. 

 



 
 

 

Portadores de diploma de curso livre de Teologia também poderão candidatar- se, 
desde que tenham concluído algum curso de graduação, em nível superior, reconhecido 
pelos órgãos federais. 

 

 

3. INSCRIÇÃO 
 

A pré-inscrição deverá ser feita pelo site https://www1.unicap.br/PosGraduacao/  
e a documentação, relacionada abaixo, deverá ser encaminhada em forma digitalizada 
ao  e-mail sec.ppgteo@unicap.br, até às 16h do dia 1º de fevereiro de 2021, sob pena 
de indeferimento da inscrição.  

 

 

4. DOCUMENTAÇÃO 
 

Para os documentos pessoais, 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.  

Para os documentos pessoais, os próprios candidatos devem entregar cópias 
legíveis autenticadas (frente e verso). 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. Não é 
permitida a modificação ou complementação, posterior ao envio para a seleção, da 
documentação exigida. Os documentos impressos devem ser entregues na Secretaria da 
Pós-graduação Stricto Sensu, após o final do isolamento social provocado pela COVID-19, 
no retorno do atendimento presencial. 

 
Os documentos a serem entregues são: 

 

Documentos Pessoais 

1. Cópias do RG e CPF. 

2. Cópia da Certidão de nascimento ou casamento, ou certidão com averbação de 
divórcio. 

3. Cópia do Certificado de quitação com o serviço militar. 
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Documentos Acadêmicos 

4. Cópia do Diploma de curso de graduação em Teologia, devidamente registrado em 
órgão competente, ou certificado de conclusão da graduação, ficando o diploma, 
devidamente registrado, para ser entregue no menor prazo possível. 
 

5. Cópia do Histórico escolar da graduação em Teologia. 
 

Os candidatos que tenham concluído um curso livre de Teologia devem apresentar o 
certificado de conclusão desse curso acompanhado de diploma de graduação em qualquer 
outra área, devidamente registrado em órgão competente, ou certificado de conclusão da 
graduação, ficando o diploma devidamente registrado para ser entregue no menor prazo 
possível. 

 

Outros documentos 

6. Uma foto 3X4 colorida e recente. 

7. Requerimento justificando o interesse pelo curso e pela linha de pesquisa. 

8. Projeto de pesquisa (proposta preliminar). 

9. Currículo Lattes e ficha para a análise de currículo (anexo 1), devidamente 
preenchida, com cópia da documentação comprobatória apenas para os itens que 
pontuam em análise de currículo. 

10. Cópia do comprovante da inscrição. 

11. Cópia do comprovante do pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 200,00 
(duzentos reais). Após a entrega da documentação, esse valor não será devolvido. 

12. Ficha de Inscrição totalmente preenchida (disponibilizada na Home Page do 
Programa). 

 

Os alunos concluintes da graduação poderão inscrever-se no processo seletivo e 
dele participar, ficando sua aprovação condicionada à comprovação da conclusão do curso. 

 

5. PROVAS DE SELEÇÃO 
 

A seleção dos candidatos será realizada por uma Comissão de Seleção designada 
pelo Colegiado e nomeada pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação e constará de: 

 

a. Prova Oral, de conhecimento teológico, com base na bibliografia indicada neste Edital.  

b. Análise do projeto preliminar de pesquisa. 

c. Avaliação do currículo Lattes, a partir da ficha para análise do currículo (anexo 1). 
d. Entrevista com os candidatos, que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete) na prova 
de conhecimento teológico. 



 
 

 

e. Exame de língua estrangeira (alemão, francês, inglês ou italiano) através de teste de 
compreensão de textos escritos, será realizado, excepcionalmente, em 23 de fevereiro de 
2021. 
f. Dadas as limitações impostas pela pandemia do Coronavírus, e as exigências de 
segurança de candidatos, funcionários e professores, as provas previstas de conhecimento 
teológico e entrevistas serão realizadas via plataforma digital. Os horários e links de acesso 
serão disponibilizados aos candidatos um dia antes da realização das provas conforme 
Calendário item 6.   
 

Para o cômputo final da nota, a prova de conhecimento tem peso 3; a análise do 
currículo Lattes tem peso 2; a análise do projeto preliminar de pesquisa tem peso 2; a 
entrevista tem peso 3.  

 

Ao aluno que não alcançar nota igual ou superior a 7,0 (sete) no exame de língua 
estrangeira quando de sua realização futura, na seleção será dada uma nova oportunidade 
até 12 (doze) meses após o período de seleção. Caso seja reprovado, o aluno não terá 
direito a prosseguir no Curso. Na prova de língua estrangeira, o aluno poderá consultar um 
dicionário impresso. Não será permitida a utilização de dicionário online ou eletrônico, em 
computador, tablet ou celular, de qualquer tipo.  

 

O aluno pode solicitar dispensa da prova de língua estrangeira mediante a 
apresentação de certificado de conclusão de um curso de uma das línguas estrangeiras 
propostas neste Edital. A solicitação será analisada pela Comissão de Seleção; caso seja 
deferida, o aluno fica dispensado da realização da prova, mas não terá nota a ser 
computada neste quesito de avaliação. 

 

Na análise do currículo Lattes, serão levadas em consideração a formação 
acadêmica geral e a produção científica: bibliográfica e técnica na área da Teologia, 
conforme os itens de avaliação constantes no Anexo 1. 

 

O candidato deve apresentar um projeto preliminar de pesquisa próprio. Caso seja 
constatado que o candidato apresentou plágio total ou parcial como sendo seu próprio 
projeto preliminar de pesquisa, esse candidato será desclassificado do processo seletivo 
por fraude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

 

6. CALENDÁRIO DE PROVAS 
 

ATIVIDADE DATA HORÁRIO LOCAL 

Homologação das 
Inscrições (trabalho interno 
da Comissão) 

05/02/2021 

 

A partir de 

17h 

No site www1.unicap.br 

Prova de Conhecimento 08/02/2021 9h às 12h 
Via Google Meet. O Link será 
disponibilizado no e-mail do candidato em 
até 24h antes da realização da prova. 

Entrevistas 09/02/2021 13h às 
18h 

Via Google Meet. O Link será 
disponibilizado no e-mail do candidato em 
até 24h antes da realização da prova. 

Divulgação do Resultado 
Final 

10/02/2021 
A partir de 

17h 

No site www1.unicap.br 

 

7. MATRÍCULA 
 

A matrícula será realizada no dia de 03 de março de 2021, das 13h às 17h. Todos 
os candidatos selecionados receberão um Informativo de Matrícula por e-mail. O candidato 
aprovado e classificado que não realizar a matrícula nesse dia será, automaticamente, 
desligado e haverá remanejamento para o próximo aprovado.  

 
 

8. AULAS 
 

O horário normal das aulas das disciplinas e seminários será de segunda a sexta, nos 
períodos de 8h30 às 11h30 e 13h30 às 16h30, conforme calendário do semestre a ser 
divulgado, previamente, antes do início do semestre. Em caso de continuidade do 
impedimento presencial pela Pandemia, ofereceremos aulas remotas com horário a 
ser disponibilizado. O início do semestre letivo dos cursos de Pós-graduação da 
UNICAP está previsto para o dia 08 de março de 2021. 

 

 

9. 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. 
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10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção, 
respeitado o Regimento Interno do Programa de Pós-graduação em Teologia. 

 
O valor da mensalidade para 2021 será de R$ 1.200,00 (30 parcelas). 

 

 
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA A SELEÇÃO 2021 
 

 

1. QUESTÕES A SEREM ABORDADAS E BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
 

1. Linha de pesquisa 1 – Teologias e Temas de Fronteira  
 
Desafios contextuais para a teologia 

DUQUOC, Christian. A teologia no exílio: o desafio da sobrevivência da teologia na cultura 
contemporânea. Petrópolis: Vozes, 2006. 

 

Caracterização da experiência religiosa na contemporaneidade 

HERVIEU-LÉGER, Daniele. O peregrino e o convertido: a religião em movimento. 
Petrópolis, Vozes, 2008. 

 

Relação entre a tradição teológica e a experiência religiosa intersubjetiva MANCUSO, 
Vito. Eu e Deus: um guia para os perplexos. São Paulo: Paulinas, 2014. 

 

2. Linha de pesquisa 2 - Literatura bíblica e teológica: interpretações 
 

A teologia como hermenêutica 

GEFFRÉ, Claude. A teologia fundamental como hermenêutica,  Revista de Teologia e 
Ciências da Religião da UNICAP. Recife: UNICAP, ano 8, número 2 (2009) p. 9- 

33. (Obs.: esse artigo estará disponível em .pdf na página do Mestrado em Teologia da 
UNICAP: http://www.unicap.br/home/mestrado-em-teologia/) 
 

Questões de hermenêutica bíblica 

PELLETIER, Anne-Marie. Bíblia e hermenêutica hoje. São Paulo: Loyola, 2007. 
 

Metodologia teológica 

THEOBALD, Christoph. Transmitir um evangelho de liberdade. São Paulo: Loyola, 2009. 
(Obs.: este livro pode ser adquirido na livraria da FASA, no campus da UNICAP). 

http://www.unicap.br/home/mestrado-em-teologia/)


 
 

 

 

 
 

2. SUGESTÃO PARA ELABORAÇÃO DO REQUERIMENTO 
 

 Fazer uma apresentação pessoal abordando as experiências profissionais 
condizentes com os objetivos do curso. 

 

 Mostrar os interesses científicos e profissionais, vinculando-os a uma das linhas de 
pesquisa do Programa e às pesquisas de seus professores. 

 

 Apresentar os objetivos posteriores à realização do Curso que, em seu entendimento, 
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 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: 
 

 Introdução: apresentação do tema de pesquisa ao qual gostaria de dedicar-se (em 
consonância com os projetos da linha de pesquisa escolhida), acompanhado de uma 
justificativa. 

 

 Problematização: a partir de qual perspectiva o tema será abordado ou busca 
responder a quais questões. 

 

 Objetivos: apresentação dos objetivos gerais e específicos. 
 

 Metodologia e referencial teórico: indicação da metodologia a ser seguida (pesquisa 
bibliográfica) e quais os principais autores que servirão de base para a pesquisa. 

 

 Referências bibliográficas: elenco preliminar de obras (livros e artigos) que tratam do 
tema, apresentados em ordem alfabética e segundo as normas da ABNT. 

 

 
 
 
 



 
 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TEOLOGIA - MESTRADO 
 

Corpo docente 
 

Profa. Dra. Aíla Luzia Pinheiro de Andrade – Doutora em Teologia (Faculdade Jesuíta de 
Filosofia e Teologia)  
email: aila.andrade@unicap.br 

 

Profa. Dra. Alzirinha Rocha de Souza – Doutora em Teologia (Universidade 
Católica de Louvaina) 
e-mail: alzirinha.souza@unicap.br 

Prof. Dr. Cláudio Vianney Malzoni – Doutor em Ciências Bíblicas (École Biblique et 
Archéologique Française de Jérusalem) 
e-mail: claudio.vianney@unicap.br 

Prof. Dr. Degislando Nóbrega de Lima – Doutor em Teologia (Westfälische 
Wilhelms Universität Münster) 
e-mail: degislando.nobrega@unicap.br 

Prof. Dr. Francisco de Aquino Júnior – Doutor em Teologia (Westfälische Wilhelms 
Universität Münster) 
e-mail: aquino.junior@unicap.br 

Prof. Dr. Gilbraz de Souza Aragão – Doutor em Teologia (Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro) 
e-mail: gilbraz.aragão@unicap.br 

Prof. Dr. João Luiz Correia Júnior – Doutor em Teologia (Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro) 
e-mail: joao.correia@unicap.br 

Prof. Dr. Lúcio Flávio Ribeiro Cirne – Doutor em Teologia (Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro) 
e-mail: lucio.cirne@unicap.br 

Prof. Dr. Pedro Rubens Ferreira Oliveira – Doutor em Teologia (Facultés Jésuites de 
Paris – Centre Sèvres) 
e-mail: pedro.rubens@unicap.br 
 

Profa. Dra. Rita Maria Gomes – Doutora em Teologia (Faculdades Jesuitas FAJE)  
email: rita.gomes@unica.br. 

Prof. Dr. Sergio Sezino Douets Vasconcelos – Doutor em Teologia (Westfälische 
Wilhelms Universität Münster/Alemanha) 
e-mail: sergio. 
douets@unicap.br 
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Corpo Administrativo 

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

Coordenação da Pós-graduação Stricto Sensu 
Profa. Dra. Roberta Caiado 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Teologia Prof. 
Dra. Alzirinha Rocha de Souza 

Secretário Administrativo  

Sérgio de Araújo Wanderley 
 

Profa. Dra. Valdenice José Raimundo 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

Informações 

Secretaria de Pós-Graduação Stricto Sensu 
Rua Almeida Cunha, 245, bloco G4, térreo  

CEP: 50.050-590, Boa Vista, Recife – PE, Brasil 
 

Horário de Atendimento - REMOTO:  
Segunda a sexta-feira 
9h – 11h e 14h – 17h 

 
WhatsApp: (81) 99146-6993 (Atendimento por mensagens) 

E-mail: sec.ppgteo@unicap.br 
 

 
COORDENADORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TEOLOGIA 

Prof. Dra. Alzirinha Rocha de Souza 
Bloco G4, 8º andar, Gabinete C7 

E-mail: alzirinha.souza@unicap.br 
PPGTEO: ppgteo@unicap.br 
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QUESTIONÁRIO PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO – ANEXO 1 
 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TEOLOGIA 

 

Preencher e imprimir esta página e entregá-la no momento de inscrição ao processo seletivo. 
Anexar documentação comprobatória dos itens assinalados “sim”,  
os quais devem estar devidamente registrados no currículo Lattes 

 

Nome: ____________________________________________________________________________                                                                                                                                
 
Processo seletivo: 2021 
 

1. Formação acadêmica  

a. O candidato tem algum doutorado completo? (  ) Sim (  ) Não 

b. O candidato tem algum mestrado completo? (  ) Sim (  ) Não 

c. O candidato tem alguma especialização completa? (  ) Sim (  ) Não 

d. O candidato tem Iniciação Científica completa? (  ) Sim (  ) Não 

 

Será considerado para cada título de doutorado: 4 pontos; para cada título de mestrado: 3 pontos; para cada 
título de especialização: 2 pontos; para cada ano concluído de iniciação científica: 1 ponto. Pontuação máxima 
no quesito “Formação acadêmica” = 4. 
 

2. Produção bibliográfica na área da Teologia: 

a. O candidato publicou algum livro na área da Teologia? (  ) Sim (  ) Não 

b. O candidato publicou algum capítulo de livro na área da Teologia? (  ) Sim (  ) Não 

c. O candidato já publicou algum artigo acadêmico em periódico da área da Teologia? (  ) Sim  (  ) Não 

d. O candidato já publicou alguma comunicação em anais de congresso acadêmico na área da Teologia? 

 (  ) Sim (  ) Não 
 

Serão considerados para cada livro publicado: 3 pontos; para cada capítulo de livro: 2 pontos; para cada artigo 
científico em periódico: 3 pontos; para cada publicação em anais: 2 pontos. Pontuação máxima no quesito 
“Produção bibliográfica” = 3 
 

3. Trabalhos técnicos na área de Teologia 

a. O candidato já participou da organização de livro na área da Teologia? (  ) Sim (  ) Não 

b. O candidato já participou da organização de evento na área da Teologia? (  ) Sim (  ) Não 

c. O candidato já apresentou comunicação em evento área da Teologia sem a publicação da 
comunicação? (  ) Sim (  ) Não 
 

Serão considerados para cada organização de livro: 2 pontos; para cada organização de evento: 1 ponto; para 
cada apresentação de comunicação sem publicação: 1 ponto. Para comunicações com publicação: 1 ponto. 
Pontuação máxima no quesito “Trabalhos técnicos” = 3 


