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__________________________________________________ 

ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIA DA RELIGIÃO 
ICH - Campus Universitário, bairro Martelos, Juiz de Fora (MG) 

CEP: 36.036-900 - Telefone (0xx32) 2102-3116 
Internet: www.ufjf.br/especre -  pos.especre@ufjf.edu.br 

 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO A SELEÇÃO DO CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIA DA RELIGIÃO - TURMA 2021 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFJF e o curso de Especialização 

em Ciência da Religião, de acordo com a legislação em vigor, tornam pública a abertura 

do processo de seleção de candidatos ao curso de Especialização em Ciência da 

Religião/ UFJF. 

 

1. Número de Vagas: até 15 (quinze). 

2. Participantes: podem candidatar-se à Especialização em Ciência da Religião da UFJF: 

a) Portadores de diploma de curso superior reconhecido pelo MEC nas diversas áreas 

de conhecimento. 

b) Portadores de curso de graduação no exterior com diploma revalidado no Brasil 

conforme normas do MEC. 

 
3. Inscrição: 

a) Período: de 16 a 27 de novembro de 2020. 

b) A secretaria do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Ciências Humanas 

receberá, entre 9:00h de 16 de novembro e 23:59h de 27 de novembro de 2020, a 

documentação referente às candidaturas ao processo seletivo exclusivamente via e-

mail :  ppcir.secretaria@gmail.com                   

c) Para esse processo seletivo, não haverá cobrança de taxa de inscrição. 

 
4. Documentos necessários para a inscrição (anexados no e-mail): 

a) Formulário de Inscrição - http://www.ufjf.br/especre/files/2012/10/ficha-esp.pdf; 

b) PDF de cópia simples de documento de identidade e CPF; 

c) PDF de cópia simples de certidão de nascimento ou de casamento; 

d) PDF de Certidão de regularidade eleitoral – retirada no site do TSE; 

http://www.ufjf.br/especre/files/2012/10/ficha-esp.pdf
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e) PDF de cópia simples de documento de regularidade com obrigações militares, ou, 

se estrangeiro, de documento de estadia regular no país; 

f) PDF de cópia do Currículo Lattes (Plataforma Lattes CNPq) 

g) PDF de cópia simples de diploma de graduação em curso reconhecido pelo MEC 

ou atestado de que a conclusão da graduação se dará até março/2021; 

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

 
5. Comissão examinadora: 

A Comissão Examinadora deste processo seletivo é composta pelos docentes: 

Prof. Dr. Edson Fernando de Almeida  

Doutorando Danilo Souza Mendes de Vasconcellos 

 

6. Processo de Seleção: 

a) Etapa 1. Homologação da inscrição, mediante conferência da documentação. 

b) Etapa 2. Avaliação escrita dos conhecimentos relacionados com o estudo da 

religião, com base em bibliografia indicada no item 10 deste Edital; eliminatória. 

c) Etapa 3. Entrevista do/a candidato/a com a comissão examinadora, com 

apreciação do currículo e história acadêmica; caráter classificatório. 

 
7. Sobre a aprovação: 

a) Será atribuída a Etapa 2 (avaliação escrita) a pontuação de 0 a 100, considerando-

se eliminados os candidatos que não obtiverem nota mínima 70. 

b) Será atribuída a Etapa 3 (entrevista) a pontuação de 0 a 100; 

c) A comissão examinadora considerará não classificados os que não atingirem a 

nota mínima 70 na média das etapas 2 e 3 ainda que haja vaga não preenchida. 

d) A Especialização não está obrigada a preencher o número de vagas previsto. 

 
8. Datas da seleção: 

02/12/2020 (até 18h) – Divulgação das inscrições homologadas 

07/12/2020 (das 10h às 12h) – Realização da prova escrita (eliminatória) 

08/12/2020 (até 14h) – Divulgação dos resultados da prova escrita 

08/12/2020 (até 16h) – Divulgação do horários das entrevistas 

09/12/2020 (até 14h) – Prazo para recursos ao resultado da prova 

09/12/2020 (a partir de 14h) – Realização das entrevistas (classificatórias) 

10/12/2020 (até 12h) – Divulgação do resultado final. 

11/12/2020 (até 12h) – Prazo para recursos ao resultado final. 
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9. Modo de avaliação: 

Devido à pandemia do COVID-19, toda a seleção será remota. A etapa 2 será 

realizada via formulário do Google com acesso aberto somente durante o horário da 

avaliação. O link para a avaliação será enviado por e-mail e estará disponível no site 

http://www.ufjf.br/especre. A etapa 3 será realizada por reunião virtual na plataforma 

Zoom em link a ser enviado por e-mail nos horários divulgados anteriormente no site 

http://www.ufjf.br/especre. 

 

10. Bibliografia: 

 

PIEPER, Frederico. Religião: limites e horizontes de um conceito. Estudos de 
Religião. São Paulo, v. 33, n. 1, 2019, p. 5-35. 

 
  
11. Demais informações: 

Site: http://www.ufjf.br/especre 
E-mail: ppcir.secretaria@gmail.com 

 
 

Juiz de Fora (MG), 14 de Outubro de 2020. 
 
 
 

Prof. Dr. Edson Fernando de Almeida 
Coordenador da Especialização em Ciência da Religião/UFJF 

 
 


