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Edital da Seleção do Curso de MESTRADO em Teologia 2020/1 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Teologia, da Escola de Humanidades, no 

uso de suas atribuições 

FAZ SABER 

 

que, de acordo com o Regulamento do Programa e por determinação da Comissão 

Coordenadora, encontram-se abertas as inscrições para o processo de seleção para ingresso 

no curso de MESTRADO EM TEOLOGIA, segundo as normas do presente Edital. 

 

Da área de concentração e das linhas de pesquisa 

A área de concentração do Programa é a Teologia Sistemática, com duas linhas de pesquisa: 

a) Teologia, Experiência Religiosa e Pastoral; 

b) Teologia e Pensamento Contemporâneo. 

 

Dos candidatos 

Estão aptos a inscreverem-se para o processo de seleção ao Curso de MESTRADO os 

candidatos que tenham concluído o Curso de Graduação em Teologia (bacharelado) ou em 

áreas afins. 

 

Da data e local de inscrição 

As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet através do link 

https://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do, no período compreendido entre os 

dias 23 de setembro de 2019 a 31 de outubro de 2019. 

 

Da documentação 

Os candidatos deverão enviar à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Teologia, em 

formato PDF, arquivos individuais de todos os documentos abaixo relacionados até às 23:59 

horas do dia 05 de novembro de 2019, exclusivamente por meio eletrônico, para o e-mail 

editalteologia@pucrs.br 

 

 Cópia(s) do(s) diploma(s) de Graduação devidamente registrado(s) ou comprovante de 

provável formando (frente e verso); 

 Cópia(s) dos histórico(s) escolar(es) correspondente(s) ao(s) Curso(s) de Graduação 

(frente e verso);  

 Uma foto digital recente (face);  

 Cópia da carteira de identidade (se estrangeiro, passaporte);  

 Cópia do CPF;  

 Carta de recomendação de 2 (dois) ex-professores do candidato conforme formulário 

disponível no endereço http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-

graduacao-em-teologia/ingresso-e-processo-seletivo/; 

 Currículo Lattes CNPq atualizado (inserir link no corpo do e-mail), se estrangeiro 

Curriculum Vitae; 

 Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição (R$ 100,00); 

 O candidato com deficiência ou necessidades educacionais especiais que necessitar de 

atendimento específico ou material adaptado deverá encaminhar para a secretaria do 

PPG, no momento da inscrição, um laudo recente (máximo 12 meses), emitido e 

assinado por especialista credenciado no Conselho Regional de Medicina (CRM). O 

documento deve especificar a natureza, o tipo e o grau de deficiência, bem como as 

condições recomendadas para a realização das atividades avaliativas previstas por este 

Edital.  

 

Candidatos ao Mestrado: cópia do diploma do curso de Graduação, reconhecido pelo MEC. 

Na inscrição será aceito documento comprobatório de conclusão de curso ou de provável 

formando, mantendo-se a exigência de entrega do diploma até 60 (sessenta) dias a contar da 

data da colação de grau, quando for o caso. 
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Do protocolo de entrega da documentação: 

 

a) A confirmação da inscrição será efetuada somente após o recebimento e análise da 

documentação enviada. O não recebimento de pelo menos 1 (um) item da documentação 

listada acima elimina o candidato. 

b) A secretaria enviará um e-mail de confirmação da inscrição, em até 2 (dois) dias úteis 

após o recebimento da documentação. Caso o candidato não receba a confirmação por 

parte da secretaria, o mesmo deverá entrar em contato através do telefone (51) 3320-

3572.  

 

Do processo de seleção 

A seleção para o Curso de MESTRADO constará de:  

a. Prova escrita sobre as seguintes obras: 

Obra 1: SCHNEIDER, Theodor (org.).  Manual de Dogmática. Volume 1. Petrópolis: 

Vozes, 2000. (Toda a obra) 

b. Entrevista com banca de avaliação constituída por 2 (dois) professores e o Coordenador 

do Programa; 

  

c. Análise da documentação do candidato e do currículo Lattes ou Curriculum Vitae, se 

estrangeiro. 

 

Das vagas 

Poderão ser preenchidas até 12 (doze) vagas para o Curso de Mestrado, das quais 01 (uma) 

vaga será reservada para candidatos estrangeiros. Não havendo candidatos estrangeiros que 

atendam aos requisitos da seleção, a vaga reservada poderá ser preenchida pelos demais 

candidatos não estrangeiros. Bem como, não havendo o preenchimento do total do número de 

vagas para ingressantes no curso de Mestrado, as vagas remanescentes poderão ser 

realocadas para ingressantes de Doutorado em conformidade com o respectivo edital vigente. 

 

Da data do processo de seleção 

 

Para candidatos brasileiros: 

 

A prova escrita acontecerá no dia 21 de novembro de 2019, das 9 horas às 11 horas, na 

sala 211 do Prédio 09, no Campus Central da PUCRS, na Av. Ipiranga, 6681, Porto Alegre/RS. 

No mesmo dia e na mesma sala, a partir das 14 horas acontecerão as entrevistas individuais 

com a banca de avaliação, por ordem de chegada.  

 

Para candidatos estrangeiros: 

 

A prova de seleção acontecerá no dia 21 de novembro de 2019, de forma oral, durante a 

entrevista com a banca de avaliação, a partir das 14h. Essa entrevista poderá ser feita por 

videoconferência para candidatos que não estiverem em Porto Alegre, mediante manifestação 

durante o envio dos documentos. 

 

 

Da avaliação e da classificação 

A avaliação dar-se-á da seguinte forma: análise da documentação: nota de 0,0 (zero) a 3,0 

(três); entrevista: nota de 0,0 (zero) a 3,5 (três vírgula cinco); e prova escrita (eliminatória): 

nota de 0,0 (zero) a 3,5 (três vírgula cinco). A classificação dos candidatos dar-se-á a partir da 

nota resultante do somatório da nota da análise da documentação, da nota da entrevista e da 

nota da prova escrita. O candidato que obtiver o somatório das notas inferior a 6,0 (seis vs 

zero) será desclassificado. A classificação, em caso de empate, será decidida com base na 

maior nota obtida na prova escrita.  
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Publicação dos resultados 

Os resultados do processo de seleção estarão disponíveis no site do Programa: 

http://www.pucrs.br/humanidades/ppgteo/ingresso/, no dia 16 de dezembro de 2019. 

 

Observações 

- O prazo para apresentação de recurso em relação a resultado do processo seletivo será de 02 

(dois) dias após a divulgação do resultado, através de manifestação entregue formalmente na 

secretaria do PPGTEO (prédio 08, sala 403 – PUCRS). 

- Casos omissos serão submetidos à Comissão Coordenadora e por ela decididos. 

- Ao realizar a sua inscrição o candidato estará manifestando sua ciência e concordância com o 

presente Edital.   

          

Porto Alegre, 23 de setembro de 2019 

 

 

 

Prof. Dr. Leomar Antônio Brustolin 

Coordenador PPG Teologia 
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