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Este edital se destina especificamente a candidatos ao Doutorado em Teologia, para início
do curso em agosto de 2018 e término do mesmo em julho de 2022.
OBJETIVO:
O Programa de Doutorado em Teologia visa ao desenvolvimento da capacidade de pesquisa
científica no campo teológico, bem como à formação de professores universitários de
Teologia e de assessores teológicos a organismos internacionais e nacionais, civis e
eclesiásticos.
DURAÇÃO:
O Curso terá a duração de 48 meses, incluindo a defesa de Tese.
ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO:
 Teologia Bíblica
 Teologia Sistemático-Pastoral
LINHAS DE PESQUISA:
a) Área Sistemático-Pastoral:
 Fé e Cultura
 Religião e modernidade
b) Área de Teologia Bíblica
 Análise e interpretação de textos do Antigo Testamento e Novo Testamento.
REQUISITOS PARA A QUALIFICAÇÃO:
 Obter um mínimo de 45 créditos em disciplinas de Pós-Graduação, dentro do
programa de estudos oferecido pelo Programa.
 Apresentar, defender e ser aprovado em Tese de Doutorado, elaborada sob a
supervisão de um Professor Orientador.
PRAZO DE INSCRIÇÃO:
O prazo para a habilitação relativa a este edital inicia-se em 18 de abril com término em
07 de junho de 2018.
REQUISITOS PARA ADMISSÃO:
 Ter concluído curso de Graduação em Teologia em Instituição brasileira reconhecida
pelo MEC, com média final igual ou superior a 8,0 (oito) e carga horária igual ou
superior a 1.600 horas/aulas.
 Ao candidato estrangeiro, ter concluído a Graduação em Teologia em IES
reconhecida civilmente no próprio país de origem, com média final igual ou superior
a 8,0 (oito) e carga horária igual ou superior a 1.600 horas/aulas;
 Ter concluído o Mestrado em Teologia ou em Ciências da Religião em Instituição
brasileira reconhecida pela CAPES ou em Instituição estrangeira com diploma
reconhecido em IES no Brasil. Será exigida a Graduação em Teologia para os Mestres
em Ciências da Religião.
 Apresentação da documentação abaixo especificada.
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Apresentação de projeto de Tese de Doutorado, adequado às linhas de pesquisa do
Programa, com a respectiva fundamentação e indicações bibliográficas.
Ter comprovada proficiência em 2 (duas) das seguintes línguas estrangeiras: Inglês,
Alemão, Francês, Italiano.

ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
O processo de seleção compreende sete etapas assim distribuídas:
1ª etapa: Entrevista
Entrevista com a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Teologia, marcada
diretamente na secretaria do Departamento. Nesta, o candidato deverá apresentar os
seguintes documentos:
 Histórico escolar da graduação em Teologia;
 Histórico escolar e diploma do Mestrado em Teologia ou Ciências da Religião.
2ª Etapa: Inscrição Online
Os candidatos habilitados na entrevista deverão realizar sua inscrição no período de 18 de
abril com término em 07 de junho de 2018 através do site da PUC:
http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos. No requerimento de inscrição, deverão ser
anexados os seguintes documentos em cópias digitais:
 Diploma de Mestrado em Teologia ou Ciências da Religião (PDF);
 Histórico escolar da Graduação em Teologia (PDF);
 Histórico escolar da Graduação em Filosofia, se houver (PDF);
 Histórico escolar do Mestrado (PDF);
 Ementas relativas às disciplinas cursadas no Mestrado (PDF);
 Outros diplomas de graduação com os respectivos históricos (PDF);
 Currículo Lattes (PDF);
 Duas referências preenchidas especificamente por professores do Curso de Mestrado
frequentado pelo candidato. Estas referências serão preenchidas diretamente através
do sistema de inscrição da PUC-Rio. O candidato deverá fornecer nome e e-mail dos
professores indicados. Recomenda-se que um dos professores seja o orientador do
Mestrado.
A Comissão de Seleção do PPGTeo reserva-se o direito de solicitar ao candidato
documentação complementar, caso julgue pertinente.
Na falta de quaisquer dos documentos solicitados a inscrição será indeferida.
Não será cobrada Taxa de Inscrição.
3ª Etapa: Entrega do Projeto de Tese
Entrega, até 08 de junho de 2017, na secretaria do Programa, dos respectivos documentos:
 Cópia da dissertação de Mestrado;
 Memorial: uma auto-apresentação do candidato, onde são relatadas as finalidades
buscadas na Pós-Graduação, motivos da escolha pelo Programa de Teologia da PUCRio, a dedicação que pretende dar ao Curso, bem como outros dados considerados
relevantes pelo candidato;
 3 cópias do Projeto detalhado de tese doutoral, indicando a área de pesquisa, o tema,
o objeto material e formal, o aprofundamento do tema demonstrando o estado da
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questão, a hipótese a ser investigada, o conteúdo e sua distribuição, as delimitações
do campo de estudo, a metodologia, o sumário, o cronograma e a bibliografia
atualizada.
O Programa não se responsabiliza pela guarda do material dos candidatos. No prazo
máximo de 30 dias os mesmos deverão ser retirados na secretaria do programa. Após este
prazo o material será descartado.
4ª Etapa: Avaliação do Projeto de Tese
Entrevista com banca composta por três docentes do Programa, de acordo com a Linha de
Pesquisa relacionada ao Projeto. A entrevista será realizada no dia 18 de junho de 2018, na
sala 1158, Ed. Cardeal Leme, Departamento de Teologia. O resultado estará disponível no
dia 20 de junho de 2017, através da página da Coordenação Central de Pós-Graduação da
PUC-Rio (http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccpg).
Somente os candidatos aprovados nessa fase passarão para as seguintes, sendo feitas, nessa
ocasião, as chamadas para o Exame de Proficiência em Língua Estrangeira e para o Exame
de Proficiência em Hebraico e Grego.
5ª Etapa: Exame de Proficiência em Língua Estrangeira
Pedir-se-á do candidato capacidade de entender, traduzir e responder a questões no idioma
escolhido (alemão, francês, inglês ou italiano). Este exame será aplicado no dia 25 de junho
de 2018, a partir das 14h, em local a ser informado posteriormente. Os candidatos terão 02h
para a realização do exame. Para o exame, admite-se o uso de dicionário, mas não de
gramáticas.
A divulgação da lista de aprovados no Exame de Proficiência em Língua Estrangeira, sem
indicação de nota e de ordem de classificação, estará disponível no dia 06 de julho de 2018
através da página da Coordenação Central de Pós-Graduação da PUC-Rio (http://www.pucrio.br/ensinopesq/ccpg). Somente os candidatos aprovados nessa fase passarão para as
seguintes.
6ª Etapa: Exame de Proficiência em Hebraico e Grego (Área de Teologia Bíblica):
Para o candidato à Área de Teologia Bíblica pedir-se-á, também, o Exame de Proficiência
em Hebraico Bíblico Avançado, aplicado no dia 26 de junho de 2018, a partir das 09h, na
sala 1158, Ed. Cardeal Leme, Departamento de Teologia, e Grego Bíblico Avançado,
aplicado no dia 27 de junho de 2018, a partir das 09h, na sala 1158, Ed. Cardeal Leme,
Departamento de Teologia. Os candidatos terão 03h para a realização dos exames. Não será
permitido o uso de dicionários e nem de gramáticas.





O candidato que obtiver nota igual ou superior a 8,0 (oito), nos dois exames, estará
automaticamente aprovado;
O candidato que obtiver nota entre 6,0(seis) e 7,9 (sete, nove), em um ou nos dois
exames, poderá cursar parte das disciplinas de Hebraico Bíblico e/ou Grego Bíblico
Avançado solicitadas pelo Programa ou submeter-se a novo Exame de proficiência,
em dezembro de 2018, desde que devidamente inscrito no processo seletivo ao qual
o exame estará vinculado (em caso de não obtenção de nota igual ou superior a 8,0
(oito), o candidato será eliminado do processo seletivo).
O candidato que obtiver nota inferior a 6,0 (seis), em um ou nos dois exames, poderá
cursar as disciplinas de Hebraico Bíblico e/ou Grego Bíblico Avançado solicitadas
pelo Programa ou submeter-se a novo Exame de proficiência, em julho de 2019,
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desde que devidamente inscrito no processo seletivo ao qual o exame estará
vinculado (em caso de não obtenção de nota igual ou superior a 8,0 (oito), o
candidato será eliminado do processo seletivo).
A divulgação da lista de aprovados no Exame de Proficiência em Hebraico Bíblico e Grego
Bíblico, sem indicação de nota e de ordem de classificação, estará disponível no dia 06 de
julho de 2018, através da página da Coordenação Central de Pós-Graduação da PUC-Rio
(http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccpg). Somente os candidatos aprovados nessa fase
passarão para as seguintes.
7ª Etapa: Habilitação à matrícula
Após análise do pedido de admissão e aprovação em todas as etapas anteriores do processo
seletivo, a Comissão de Pós-Graduação do Programa irá definir quais candidatos estão
habilitados à matrícula à luz do número de vagas disponíveis para ingresso de novos alunos,
respeitada a capacidade do Programa (Cf. Regulamento para a Pós-Graduação da PUC-Rio,
Art. 15, letra b).
A divulgação da lista de habilitados à matrícula, sem indicação de nota e de ordem de
classificação, estará disponível no dia 10 de julho através da página da Coordenação Central
de Pós-Graduação da PUC-Rio (http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccpg).
CONFIRMAÇÃO DAS INCRIÇÕES:
Para os candidatos aprovados será exigida a apresentação dos documentos originais
solicitados junto à DAR, em data a ser informada pela secretaria do Programa de PósGraduação, sendo que no ato do registro os candidatos deverão apresentar os seguintes
documentos: Documento de identidade com foto; CPF; Título de Eleitor; Certificado de
Reservista (candidatos do sexo masculino); Certidão de Nascimento ou Casamento; Diploma
de conclusão do curso de Mestrado; Histórico Escolar do curso de Mestrado; Diploma de
Conclusão do curso de Graduação. Candidatos estrangeiros deverão apresentar
adicionalmente: Documento de Identidade de Estrangeiro e/ou passaporte válido com visto
de entrada no Brasil.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
 Antes do cumprimento de todas as etapas, nenhum direito de ingresso é assegurado
ao candidato.
 Ex-alunos(as) que cursaram o Mestrado no Programa de Pós-Graduação em
Teologia da PUC-Rio podem fazer a inscrição utilizando a matrícula antiga.
 O Programa não se responsabiliza pela guarda dos documentos dos candidatos. No
prazo máximo de 30 dias os mesmos deverão ser retirados na secretaria do programa.
Após este prazo o material será descartado.
CONTATOS:
O candidato poderá manter contatos com a Coordenação do Programa de Pós-Graduação
do Departamento de Teologia para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Os
contatos iniciais devem ser feitos por e-mail ou telefone:
 E-mail: teopos@puc-rio.br
 Telefone: (21) 3527-1301.
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