UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO
MESTRADO INTERINSTITUCIONAL EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO
EM PARCERIA COM A

FACULDADE CATÓLICA DE FEIRA DE SANTANA

ABERTURA DE INSCRIÇÃO À SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O CURSO DE
MESTRADO INTERINSTITUCIONAL EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO
Estão reabertas, de 16 de maio de 2022 a 12 de agosto de 2022, as inscrições para a seleção de
candidatos ao Programa de Mestrado Interinstitucional 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 20 (vinte) vagas destinadas a portadores de Diplomas outorgados por Instituições
de Ensino Superior reconhecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Todos os candidatos serão
submetidos a processo seletivo único. Assim são bem vindos bacharéis e/ou licenciados em
Ciências da Religião, Teologia, Filosofia, História, Pedagogia, Letras, Artes, Comunicação,
Administração, Ciências Contábeis, Sistemas de Informação, Direito e áreas afins, envolvidos nas
áreas das Ciências Humanas e Sociais, quer sejam professores pesquisadores ou profissionais de
diferentes áreas – da Faculdade Católica de Feira de Santana ou de outras instituições de ensino
superior da região –, que se interessem pelos fenômenos do Campo Religioso Brasileiro e que
desejem galgar novos espaços de atuação, em um Curso constituído por doutores capazes de
praticar a interdisciplinaridade, com larga experiência com candidatos vindos das mais variadas
igrejas e movimentos religiosos e culturais do Nordeste brasileiro.
2. INSCRIÇÃO
A pré-inscrição deverá ser feita no Portal da FACULDADE CATÓLICA DE FEIRA DE
SANTANA, pelo link https://catolicadefeira.com.br/ciencias-da-religiao/, preenchendo todos os
campos com atenção, especialmente com as devidas maiúsculas em seu nome), e a documentação,
relacionada abaixo, deverá ser entregue, de segunda-feira, dia 25 de julho de 2022, até a sextafeira, dia 12 de agosto de 2022, sob pena de indeferimento da inscrição, na Secretaria ad hoc
criada na Faculdade Católica de Feira de Santana (FCFS), à Av. Dom Jackson Berenguer Prado,
nº 01, Bairro Papagaio, CEP: 44059-850 – Feira de Santana, BA, fone: (75) 30228008, Site:
https://catolicadefeira.com.br, E-mail: contato@catolicafeira.com.br, de segunda a sexta-feira,
das 8h às 21h.
Observação 1: A inscrição só se completa com o pagamento da taxa de inscrição, de R$ 200,00
(duzentos reais). O contato para a solicitação e o recebimento do código de barras deverá ser feito
através do WhatsApp institucional número (75) 9883-2155, informando o número de inscrição e
o CPF usado na inscrição.
Observação 2: Caso não seja atingido o quantitativo mínimo de alunos indicado neste Edital,
buscando evitar prejuízo com o Curso, a UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO e
a FACULDADE CATÓLICA DE FEIRA DE SANTANA poderão formalizar, através de Termo
Aditivo, modificação das condições inicialmente ajustadas.
3. DOCUMENTAÇÃO
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Os/as candidatos/as à seleção deverão apresentar, digitalmente, à Faculdade
Católica de Feira de Santana e, fisicamente, à secretaria, os seguintes documentos, até a
data final indicada no Edital de convocação que será publicado em seus sites e através da
imprensa:
a) ficha de inscrição através do link online, oferecido no portal da
(https://catolicadefeira.com.br/ciencias-da-religiao/), devidamente preenchida
e documentada (através de upload das imagens escaneadas e, posteriormente,
da entrega de xerox dos originais que serão autenticados na secretaria do
Curso, em Feira de Santana);
b) diploma de graduação (cópia autenticada) devidamente registrado pelo órgão
competente ou, na ausência deste, certificado de conclusão da graduação
(através de upload da imagem escaneada e, posteriormente, da entrega de
xerox do original que será autenticado na secretaria do Curso, em Feira de
Santana);
c) cópias autenticadas de RG e CPF (através de upload das imagens escaneadas
e, posteriormente, da entrega de xerox dos originais que serão autenticados na
secretaria do Curso, em Feira de Santana);
d) certidão de nascimento/casamento ou certidão com averbação de divórcio
(cópia autenticada), (através de upload das imagens escaneadas e,
posteriormente, da entrega de xerox dos originais que serão autenticados na
secretaria do Curso, em Feira de Santana);
e) título de eleitor com comprovante da última eleição (cópia autenticada),
(através de upload da imagem escaneada e, posteriormente, da entrega de
xerox do original que será autenticado na secretaria do Curso, em Feira de
Santana);
f) certificado de quitação com o serviço militar (cópia autenticada), (através de
upload da imagem escaneada e, posteriormente, da entrega de xerox do
original que será autenticado na secretaria do Curso, em Feira de Santana);
g) histórico escolar (cópia autenticada), (através de upload da imagem escaneada
e, posteriormente, da entrega de xerox do original que será autenticado na
secretaria do Curso, em Feira de Santana);
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h) duas fotos 3 x 4 coloridas e recentes (através de upload da imagem escaneada
e, posteriormente, entrega dos originais, na secretaria do Curso, em Feira de
Santana);
i) requerimento justificando o interesse pelo Curso e pela linha de pesquisa
escolhida (através de upload do arquivo em PDF e, posteriormente, da entrega
do original impresso e assinado, na secretaria do Curso, em Feira de Santana);
j) pré-projeto de pesquisa (proposta preliminar), através do preenchimento do
Formulário
Google
específico,
abrindo-se
o
link
https://forms.gle/w14hpzB2HoVcW7nu6. O conteúdo de cada Pré-projeto
será formatado, pela equipe do PPG-CR, e enviado em PDF ao proponente.
Não precisará ser entregue impresso à secretaria do Curso, em Feira de
Santana);
k) currículo lattes (modelo CNPq, site www.lattes.cnpq.br, Plataforma Lattes)
devidamente comprovado (é essencial que, a toda informação colocada no
currículo, corresponda um documento válido, cuja cópia deve ser entregue e
autenticada na secretaria do Curso, em Feira de Santana);
l) preenchimento da planilha de autoavaliação do currículo lattes, cujo link e
instruções para a devida efetivação estão disponibilizados no portal da
Faculdade Católica de Feira de Santana abrindo-se o link
https://catolicadefeira.com.br/pdf/mestrado/TABELA%20DE%20AUTO%2
0AVALIA%C3%87%C3%83O.pdf .
m) comprovante do pagamento da taxa de inscrição. O pagamento é
responsabilidade do candidato e deverá ser no valor de R$200,00.
Observação: NÃO SERÁ ACEITA DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE FORA DO
PRAZO.

4. SELEÇÃO

A seleção dos/as candidatos/as para o Mestrado em Ciências da Religião será
realizada por uma Comissão de Seleção designada pelo PPG-CR/UNICAP, nas datas
indicadas no Edital de convocação que será publicado pela Universidade Católica de
Pernambuco e pela Faculdade Católica de Feira de Santana em seus sites e canais internos
de comunicação, e constará de:
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a) prova de conhecimentos, oral e com base na bibliografia indicada no Edital,
aberta a todos/as os/as candidatos/as cuja documentação esteja em
conformidade com os itens “a” a “m” anteriores; será preciso atingir a nota 7
(sete) para continuar no processo de seleção. Eliminatória, esta prova tem peso
3,0 na média final;
b) análise do Pré-projeto de Pesquisa (classificatória, tem peso 2,0);
c) prova de língua estrangeira – proficiência instrumental em francês, inglês,
italiano ou espanhol – (classificatória, tem peso 1,0);
d) defesa oral do Projeto de Pesquisa (classificatória, tem peso 2,0);
e) avaliação do Currículo Lattes (classificatória, tem peso 2,0).
Observação 1: é facultado ao/à candidato/a apresentar certificado de teste de
proficiência avançada em língua estrangeira, comprovado por instituição
reconhecida pelo órgão federal competente, a fim de ser dispensado/a do exame
de língua estrangeira.
Observação 2: a ordem das provas de conhecimento e das entrevistas, em princípio
alfabética, poderá, excepcionalmente, ser adaptada a necessidades justificadas dos/as
candidatos/as). Para os dois casos, listas serão divulgadas até as 19h do dia
imediatamente anterior.

5. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO E DE OUTRAS ATIVIDADES
1º e 02 de agosto de 2022: Atividade acadêmica de lançamento do MINTER UNICAP-FCFS
Das 19h às 21h 30 (dia 1º de agosto, segunda) – Conversa sobre “A área das Ciências da Religião
no Brasil”, com o Prof. Dr. Gilbraz Aragão; e das 19h às 21h 30 (dia 02 de agosto, terça) – Oficina
acerca do preenchimento do Pré-projeto de Pesquisa (proposta Preliminar), com o Prof. Dr. Luiz
Marques. Ambos os docentes são membros do Colegiado em Programa de Pós-graduação em
Ciências da Religião, da Universidade Católica de Pernambuco.
O evento será on line, via google meet, gratuito e aberto ao público interessado. Link da atividade:

meet.google.com/ihu.vvmi-gga
A participação nele não implica a participação no processo seletivo, cujo cronograma é apresentado a
seguir.

Das 08h do 16 de maio de 2022, até as 23h 59 do dia 12 de agosto de 2022 – Inscrições.
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13 de agosto de 2022 (sábado), até às 19h00 – último prazo para pagamentos dos boletos de inscrição
(via bancos on line ou lotéricas – verificar caso a caso, os horários de funcionamento, com
antecedência).
15 a 17 de agosto de 2022 (segunda, terça e quarta) – Entrega da documentação na secretaria ad hoc
da Faculdade Católica de Feira de Santana, das 8h às 21h.
Sexta, dia 19 de agosto de 2022, até 19h – Divulgação da lista das inscrições homologadas.
Provas de seleção
22 e 23 de agosto de 2022 (segunda e terça), 8h às 12h e 14h às 18h: Prova de conhecimentos
24 de agosto de 2022 (quarta), a partir das 19h – Divulgação dos resultados
25 de agosto de 2022 (quinta), das 8h às 12h – Exame de língua estrangeira. Será enviada uma
prova para cada candidato/a que a reenviará, devidamente respondida, para o e-mail
newton.cabral@unicap.br, até 11h 59.
26 de agosto de 2022 (sexta), a partir das 17h – Resultado da prova de língua estrangeira
29 e 30 de agosto de 2022 (segunda e terça) – Entrevistas sobre Motivações e Pré-projeto
1º de setembro de 2022 (quinta), a partir das 17h – Divulgação do resultado final
05, 06 e 08 de setembro de 2022 (segunda, terça e quinta) – Matrículas
08 de setembro de 2022 (sexta) – Segunda e última chance de matrícula.
Horários de matrícula: das 8h às 21h
Local: Secretaria ad hoc criada na Faculdade Católica de Feira de Santana, à Av.
Dom Jackson Berenguer Prado, nº 01, Bairro Papagaio, CEP: 44059-850 –
Feira
de
Santana,
BA,
fone:
(75)
30228008,
Site:
https://catolicadefeira.com.br, E-mail: contato@catolicafeira.com.br, de
segunda a sexta-feira, das 8h às 21h
Observação: o/a candidato/a aprovado/a e classificado/a que não comparecer nesses dias e horários,
será automaticamente desligado/a e haverá remanejamento para o/a próximo/a aprovado/a.

12 de setembro de 2022 – Encontro com os coordenadores: da Instituição Promotora – Universidade
Católica de Pernambuco/UNICAP (Prof. Dr. Newton Cabral) – e da Instituição Receptora – Faculdade
Católica de Feira de Santana/FCFS (Prof. Dr. Daniel Cruz), das 15h às 17h 30. A ocasião ensejará, além
do conhecimento mútuo, a possibilidade de, in loco, serem enfatizados aspectos da dinâmica do Curso
e dirimidas dúvidas existentes.
12 de setembro de 2022 – Aula Inaugural – com o tema “Dom Helder Camara e o rompimento de
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fronteiras”, será proferida pelo Prof. Dr. Newton Cabral (do Programa de Pós-graduação em Ciências
da Religião/UNICAP), na FCFS, das 19h às 21h 30.
19 de setembro de 2022 (segunda) – Início das aulas curriculares.
Observação: O calendário das aulas do primeiro semestre será entregue no momento das matrículas).

6. DURAÇÃO DO CURSO E VALOR DAS MENSALIDADES
O prazo máximo para a conclusão do Curso de Mestrado Interinstitucional é de 24 (vinte
e quatro) meses, prorrogáveis, excepcionalmente, por mais 6 (seis) meses, a critério do
Colegiado do PPGCR-UNICAP. O tempo mínimo para obtenção do grau de Mestre será
de 12 (doze) meses.
O valor da mensalidade, para a turma MINTER, será de 24 (vinte e quatro) parcelas de
R$ 1.497,00 (hum mil, quatrocentos e noventa e sete reais).
7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. A Comissão de Seleção estabelecerá, segundo os critérios de contagem de pontos para o
currículo, os critérios de desempate.
7.2. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção, respeitado o
Regimento Interno do Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA A SELEÇÃO

1. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA







ARAGÃO, Gilbraz; SOUZA, Mailson. Transdisciplinaridade, o campo das Ciências da
Religião e sua aplicação ao Ensino Religioso. Revista Estudos Teológicos, São Leopoldo, v.
58,
n.
1,
p.
42-56,
jan./jun.
2018.
Disponível
em
http://www.periodicos.est.edu.br/index.php/estudos_teologicos/article/download/3261/pdf
BERGER, Peter. O dossel sagrado. São Paulo: Paulus, 1985.
CAMURÇA, Marcelo. O Brasil religioso que emerge do Censo de 2010: consolidações,
tendências e perplexidades. In: TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata (Orgs.). Religiões
em movimento: o censo de 2010. Petrópolis: Vozes, 2013. p. 63-87.
RIBEIRO, Cláudio. Pluralismo religioso, direitos humanos e democracia. Revista Horizonte,
Belo Horizonte, v. 13, n. 40, p. 1805-1825, out./dez. 2015. Disponível em:
http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/article/view/P.21755841.2015v13n40p1805
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2. SUGESTÕES PARA ELABORAÇÃO DO REQUERIMENTO
Uma apresentação pessoal em que sejam discutidos(as):
a. as experiências profissionais condizentes com os objetivos do curso;
b. os interesses científicos e profissionais, vinculando-os claramente a alguma das linhas de
pesquisa do Curso e às investigações de seus professores;
c. os objetivos posteriores à realização do Curso que, em seu entendimento, talvez possam ser
atingidos através da formação pós-graduada.

3. SUGESTÕES PARA O PREENCHIMENTO DO PRÉ-PROJETO VIA FORMULÁRIO
1. Abra o Formulário e leia todos os campos, buscando entender o que é pedido.
2. No Word, vá construindo as respostas, cuidando da correção formal do português (use o corretor
ortográfico).
3. Preencha o Formulário, campo a campo, copiando e colando do arquivo Word. Se o corretor do
Formulário sugerir correções, faça-as.
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.

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES (conforme item “L” acima)

1. Formação Acadêmica – Total de pontos: até 10 – Peso: 3
ITENS
1.1
Extensão (a partir de 60 horas)
1.2
Iniciação científica (PIBIC – até dois exercícios)
1.3
Iniciação à docência (PIBID – até dois exercícios)
1.4
Monitoria (até dois exercícios)
1.5
Estágio extracurricular
1.6
Especialização
TOTAL DE PONTOS

Pontos
1,0
2,0
2,0
1,0
1,0
3,0
X3

Obtenção

Pontos
3,0
2,0
1,0
1,0
3,0
1,0

Obtenção

2. Produção Científica – Total de pontos: até 10 – Peso: 3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

ITENS
Livros
Capítulo de livros
Organização de livros
Prefácio/ apresentação
Artigos em periódicos científicos
Tradução
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2.7
Publicação de trabalhos completos em Anais
TOTAL DE PONTOS

1,0
X3

3. Participação em Congresso – Total de pontos: até 10 – Peso: 2
ITENS
Participação com apresentação de trabalho
3.1
Ministrar (mini)curso
3.2
Conferência
3.3
Mesa redonda
3.4
Comunicação em GT, FT ou similar e folder
3.5
Participação sem apresentação de trabalho
3.6
Participação em (mini)curso
TOTAL DE PONTOS

Pontos

Obtenção

3,0
2,5
1,5
1,5
0,5
1,0
X2

4. Projeto de Pesquisa, Extensão e Magistério – Total de pontos: até 10 – Peso: 1
ITENS
4.1
Coordenação de pesquisa (até duas)
4.2
Participação em pesquisas (até duas)
4.3
Consultorias de pesquisa (até três)
4.4
Experiência no Magistério superior
4.5
Experiência no Magistério ensino médio
4.6
Experiência no Magistério ensino fundamental
TOTAL DE PONTOS

Pontos
2,0
1,0
2,5
2,0
1,5
1,0
X1

Obtenção

Pontos
3,0
2,0
X1

Obtenção

5. Outras Atividades – Total de pontos: até 10 – Peso: 1
ITENS
5.1
Exercício de atividade profissional (até duas)
5.2
Função de coordenação e chefia (até duas)
TOTAL DE PONTOS

NOTA FINAL= soma dos totais das cinco tabelas: ____________; Dividir por 10 = _____________
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Profa. Dra. Valdenice José Raimundo
Pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Universidade Católica de Pernambuco
Padre Hipólito Gramosa dos Santos
Diretor
Faculdade Católica de Feira de Santana

COORDENAÇÕES DO MINTER EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO
Prof. Dr. Newton Darwin de Andrade Cabral
Coordenador do Minter
minter.ppgcr@unicap.br
Prof. Dr. Daniel Nery Cruz
Coordenador operacional FCFS

