
EDITAL Nº 2 – RETIFICA O EDITAL DE  ABERTURA DE 

INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DO CURSO DE MESTRADO EM 

CIÊNCIA DA RELIGIÃO - TURMA 2019 

 
O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião/UFJF, de acordo 
com a legislação em vigor, torna pública a retificação do item 4 – 
“Documentos necessários para a inscrição”, que passa a dispor conforme a 
seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do 
referido edital do processo de seleção de candidatos(as) ao curso de 
Mestrado – Turma 2019 em Ciência da Religião do Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Religião da UFJF. 
 
[...] 

     4.Documentos necessários para a inscrição: 

a) Formulário de Inscrição (http://www.ufjf.br/ppcir/files/2010/05/ficha-me.pdf); 

b) Uma cópia simples da carteira de identidade; candidatos estrangeiros 
deverão apresentar documento de identidade válido e reconhecido no Brasil, 
além de visto temporário ou permanente que os autorizem a estudar no país; 

c) Uma cópia simples do CPF; 

d) Certidão de regularidade eleitoral; (Disponível em: 
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao quitação-eleitoral); 

e) Nos casos previstos em lei, uma cópia simples de documento de 
regularidade com obrigações militares 

f) Uma cópia impressa do Currículo Lattes Cnpq, atualizado há pelo menos 
um mês, com cópias dos documentos comprobatórios, conforme os itens da 
tabela do anexo 3; 

g) Duas cópias simples do diploma do curso de graduação ou atestado, 
emitido pela instituição em que o candidato esteja cursando regularmente a 
graduação, de que a conclusão da graduação se dará até fevereiro de 2019. 
A não apresentação de documento que comprove a colação de grau pelo 
candidato aprovado no ato da matrícula obstará a efetivação da mesma, 
ficando o candidato desclassificado; 

h) Uma cópia simples do histórico escolar do curso de graduação; 

i) Pré-projeto de dissertação, de 8 a 12 páginas, elaborado e pelo(a) 
candidato(a) no qual constem: título provisório, delimitação do tema, 
justificativa, objetivos, metodologia, cronograma de execução, bibliografia 
básica. O projeto deverá se adequar às áreas de concentração (Filosofia da 
Religião; Religião, Sociedade e Cultura; Tradições Religiosas e Perspectivas 
de Diálogo), existentes no PPCIR; 

j) Memorial Acadêmico ( instruções no link:  
http://www.ufjf.br/ppcir/files/2010/05/memorial1.pdf);  

A finalidade do Memorial Acadêmico é inserir o projeto de pesquisa do(a) 
candidato(a) em sua trajetória acadêmica mais ampla. O Memorial não é 



pontuado no processo seletivo; 

l) Caso o(a) candidato(a) deseje obter dispensa de exame de suficiência em 
língua estrangeira (ver item 6-c deste edital), deverá apresentar evidência 
comprobatória dessa mesma suficiência. A Comissão Examinadora decidirá 
sobre a suficiência e aceite ou não da documentação comprobatória e 
divulgará o parecer no dia 31\10. Ver parâmetros de averiguação de 
dispensa no Anexo 1 deste edital; 

m) Para esse processo seletivo, não haverá cobrança de taxa de inscrição; 

n) A inscrição do(a) candidato(a) implicará o conhecimento e a tácita 
aceitação das normas e condições contidas neste edital, em relação às quais 
não poderá alegar desconhecimento; 

o) Pessoa com deficiência (PCD) deve informar o PPG no ato da inscrição 
para que as condições de acessibilidade e outras que viabilizem a sua 
participação com isonomia sejam providenciadas; 

p) Os documentos fornecidos pelos candidatos não serão devolvidos e 
permanecerão arquivados na UFJF pelo período de um ano, após o qual 
serão eliminados. 

r) Os documentos deverão ser entregues em envelope lacrado. 
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