
RESOLUÇÃO Nº 7 de 2010 (Substitui a resolução 01/2007, de 17 de maio de 2007) – Dispõe 
sobre inscrição de mestrandos do PPCIR em vias de conclusão de curso para o exame de 
seleção ao doutorado, em complementação ao disposto no Art. 12, incisos I e III do 
Regulamento do PPCIR. 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião, no uso de suas atribuições, 
em reunião ordinária de 07/06/2010, por decisão unânime de seus membros 

Resolve: 

Art. 1 - Poderão ser aceitas inscrições de mestrandos do próprio PPCIR para realização do exame de 
seleção para o curso de doutorado. 

Art. 2 - A inscrição será condicionada à previsão de conclusão do curso de mestrado dentro de três 
(3) meses a partir da realização do exame de seleção para o doutorado e antes da data de matrícula 
no curso. 

Art. 3 - Além dos documentos exigidos para a inscrição à seleção, em consonância com o Art. 12, 
incisos I e III, o estudante deverá apresentar uma declaração escrita do orientador de mestrado 
atestando a previsão de defesa dentro do prazo estabelecido por esta resolução. 

Art. 4 – No processo de homologação das inscrições, o coordenador do programa conferirá a 
regularidade da documentação e do atestado fornecido pelo orientador de mestrado do candidato. 

Art. 5 - O não cumprimento desta previsão acarretará a nulidade da inscrição e, consequentemente, 
da participação do estudante no processo de seleção para o curso de doutorado, independentemente 
da eventualidade de o regulamento do PPCIR facultar prorrogação para a conclusão do curso de 
mestrado. 

Art. 6 – Em caso de aprovação no exame de seleção para o doutorado, o candidato será considerado 
aprovado condicionalmente, sendo sua matrícula para o doutorado aceita somente no caso de sua 
aprovação pela banca de mestrado já ter ocorrido. 

Art. 7 – O fato do candidato ser aprovado condicionalmente não terá implicação para sua colocação 
na ordem de classificação dos aprovados no exame de seleção. 

Art. 8 - Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Juiz de Fora, 30 de junho de 2010 
Prof. Luís Henrique Dreher 

Coordenador do PPCIR 


