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MESTRADO EM TEOLOGIA
Este edital se destina especificamente a candidatos ao Mestrado em Teologia, para início do
curso em março de 2018 e término do mesmo em fevereiro de 2020.
OBJETIVO:
O Programa de Mestrado em Teologia visa o desenvolvimento da capacidade de pesquisa
científica no campo teológico, bem como a 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 24 meses, incluindo a defesa da Dissertação.
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 24 créditos em disciplinas de Pós-Graduação, dentre os quais 15
créditos são obrigatórios da Área de concentração escolhida pelo mestrando;
 Apresentar, defender e ser aprovado em Dissertação de Mestrado, elaborada sob a
supervisão de um Professor Orientador.
PRAZO DE INSCRIÇÃO:
O Mestrado é necessariamente iniciado no primeiro semestre letivo de cada ano. Para ingresso
no processo seletivo, os candidatos devem anexar sua documentação através do sistema de
inscrição online no período entre 20 de junho a 13 de novembro de 2017. Após esta data,
nenhuma candidatura ao Mestrado será mais aceita.
REQUISITOS PARA ADMISSÃO:
 Ter concluído a Graduação em Teologia 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;
 Ao candidato formado em Cursos Livres de Teologia, com média final igual ou superior
a 8,0 (oito) e carga horária igual ou superior a 1.600 horas/aulas, poderá ser permitida a
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admissão, desde que portador de outra Graduação reconhecida pelo MEC ou, em casos
de candidatos estrangeiros, pelo órgão civil competente no país de origem.
Ser aprovado nos Exames de Seleção propostos pelo Programa nesse edital;
Ter comprovada proficiência em 1 (uma) das seguintes línguas estrangeiras: Inglês,
Alemão, Francês e Italiano.
Ao candidato para Área Bíblica, ter comprovada proficiência em Hebraico Bíblico
Avançado e Grego Bíblico Avançado.

ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
O processo de seleção compreende as seguintes etapas:
1ª Etapa: Inscrição
Os candidatos deverão realizar sua inscrição no período de 20 de junho e 13 de novembro
de 2017 no do site da PUC-Rio, através do link: http://www.ccpa.puc-rio.br\inscricao_pos
No requerimento de inscrição, deverão ser anexados os seguintes documentos em cópias
digitais:
 Diploma de Graduação em Teologia reconhecido pelo MEC (PDF);
 Histórico escolar da Graduação em Teologia e, quando houver, do Curso de Filosofia
(PDF);
 Em caso de Graduação em Curso Livre de Teologia, anexar Diploma do Curso Livre
(PDF) e Diploma da outra Graduação reconhecida pelo MEC (PDF);
 Currículo atualizado seguindo modelo da Plataforma Lattes (PDF);
 Duas referências preenchidas especificamente por professores do Curso de
Graduação em Teologia frequentado pelo candidato. Estas referências serão
preenchidas diretamente através do sistema de inscrição da PUC-Rio, para isso o
candidato deverá fornecer nome e e-mail dos professores indicados.
 Memorial: uma auto apresentação, por escrito, do candidato, onde são relatadas as
finalidades buscadas no Mestrado, a dedicação que se pretende dar ao Curso, bem
como outros dados considerados relevantes pelo candidato (PDF);
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.
2ª Etapa: Exame de Seleção:
O candidato deverá realizar exame escrito sobre os temas fundamentais de Teologia, conforme
indicação bibliográfica em anexo, no dia 22 de novembro de 2017, às 14:00h, no Auditório Del
Castillo/RDC, localizado na PUC-Rio.



O candidato que obtiver nota igual ou superior a 8,0 (oito) estará automaticamente apto
para a etapa seguinte;
O candidato que obtiver nota entre 5,0 (cinco) e 7,9 (sete, nove) no exame escrito será
submetido a Exame Oral sobre os temas fundamentais de Teologia, conforme indicação
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bibliográfica em anexo, perante uma banca de três professores do Programa. A data e o
local deste exame serão divulgadas em conjunto com o resultado do exame escrito;
O candidato que obtiver grau inferior a 5,0 (cinco) estará automaticamente reprovado.

A divulgação da lista de aprovados no Exame de Seleção, sem indicação de nota e de ordem de
classificação, estará disponível no dia 06 de dezembro de 2017 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, sendo feitas, nessa ocasião, as chamadas para o Exame de Proficiência em Língua
Estrangeira e Exame de Proficiência em Hebraico e Grego.
3ª Etapa: Exame de Proficiência em Língua Estrangeira.
Pedir-se-á do candidato capacidade de entender, traduzir e responder a questões no idioma
escolhido. Este exame será aplicado no dia 12 de dezembro de 2017, a partir das 14h, no
Auditório Del Castillo/RDC, localizado na PUC-Rio. 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 09 de janeiro de 2017
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.
4ª 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 13 de dezembro de 2017, a partir das 09h e Grego
Bíblico Avançado, aplicado no dia 14 de dezembro de 2017, a partir das 09h, em local a ser
divulgado. Os candidatos terão 03h para a realização dos Exames. Não será permitido o uso de
dicionário e nem de gramáticas.





O candidato que obtiver nota igual ou superior a 8,0 (oito), nos dois exames, estará
automaticamente apto para o Mestrado;
O candidato que obtiver nota entre 6,0(seis) e 7,9 (sete, nove), em um ou nos dois
exames, deverá cursar parte das disciplinas de Hebraico Bíblico Avançado e/ou Grego
Bíblico Avançado solicitadas pelo Programa ou submeter-se a novo exame de
proficiência, em julho 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 Avançado 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.

A divulgação da lista de aprovados no Exame de Proficiência em Hebraico e Grego, sem
indicação de nota e de ordem de classificação, estará disponível no dia 09 de janeiro de 2018
através da página da Coordenação Central de Pós-Graduação da PUC-Rio (http://www.pucPPGTeo
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rio.br/ensinopesq/ccpg). Somente os candidatos aprovados nessa fase passarão para as
seguintes.
5ª 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 candidatos habilitados à matrícula, sem indicação de nota e de ordem
de classificação, estará disponível no dia 16 de janeiro de 2018 através da página da
Coordenação
Central
de
Pós-Graduação
da
PUC-Rio
(http://www.pucrio.br/ensinopesq/ccpg).
CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
Para os candidatos habilitados à matrícula será exigida a apresentação dos documentos originais
solicitados junto à DAR, localizado na PUC-Rio, em data a ser informada pela secretaria do
Programa de Pós-Graduação, sendo que no ato do registro os candidatos deverão apresentar os
seguintes documentos: Pedido de Admissão; 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 Graduação; Currículo Vitae. 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 concluíram a graduação em Teologia da PUC-Rio podem fazer a
inscrição utilizando a matrícula antiga.
CONTATOS:
O candidato poderá manter contato 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:
 Telefone: 21 3527-1300 / 21 3527-1301.
 E-mail: teopos@puc-rio.br
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BIBLIOGRAFIA PARA O EXAME DE SELEÇÃO AO
MESTRADO EM TEOLOGIA – 2018
1. A relação entre Escritura e tradição no conceito de Revelação. A distinção entre
tradição fundante e tradição dependente.
Cf. J. B. Libânio, Teologia da Revelação a partir da modernidade, São Paulo, Loyola, 1992, p. 381429.
2. Relação entre a fé em Deus salvador e a fé em Deus criador, conforme o AT. –
Conteúdo teológico de Gn 1,1ss. sobre a criação do mundo. – Afirmações básicas
sobre a humanização do ser humano contidas em Gn 1 e 2.
Cf. A. García Rubio, Unidade na pluralidade. O ser humano à luz da fé e da reflexão cristã. São Paulo,
Paulus, 2006, 4ed., cap. 3, p. 117-178.
3. Em que consiste a peculiaridade da afirmação cristã trinitária acerca de Deus e qual
sua relação com o monoteísmo?
Cf. Ladaria, Luis, O Deus vivo e verdadeiro. São Paulo, Loyola, 2005, p 19-52.
4. A reflexão sistemática sobre o Deus Uno e Trino.
Cf. Ladaria, Luis, O Deus vivo e verdadeiro. São Paulo, Loyola, 2005, p. 243-419.
5. Que significa a expressão “Reino de Deus”?
Cf. H. Kessler/ T. Schneider, Cristologia, Manual de Dogmática I. Petrópolis, Vozes, 2001, p.
242-249.
6. Surgimento e desenvolvimento da cristologia do Novo Testamento.
Cf. H. Kessler/ T. Schneider, Cristologia, Manual de Dogmática I. Petrópolis, Vozes, 2001, p.
265-294.
7. A doutrina da graça de Deus: fundamentação bíblica, abordagem histórica e reflexão
sistemática.
Cf. M. F. Miranda, A salvação de Jesus Cristo. A doutrina da graça. São Paulo, Loyola, 2004, p.
29-149.
8. Noções fundamentais de Eclesiologia: a autoconsciência da Igreja, as notas da
Igreja e a pluralidade das Igrejas no cristianismo.
Cf. Dianich, S. – S. Noceti, Tratado Sobre a Igreja. São Paulo, Santuário, 2011, p. 389 – 478.
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9. A fundamentação dos sacramentos: Cristo, Sacramento do encontro com Deus; a
Igreja, sacramento de Cristo.
Cf. F.J. Nocke, Doutrina Geral dos Sacramentos. in T. Schneider (Org.), Manual de Dogmática,
Vol. II. Petrópolis, Vozes, 2001, p. 171-204.
10. A Escatologia individual e questões atuais.
Cf. F.J. Nocke, Escatologia. In: T. Schneider (Org.), Manual de dogmática, Vol II. Petrópolis,
Vozes, 2002, p. 376-424.
11. A interpretação da Escritura:
a) O sentido da Escritura inspirada (sentido literal, espiritual e pleno)
b) Atualização e inculturação da mensagem bíblica
c) A leitura fundamentalista: apresentação e avaliação
Cf. Pontifícia Comissão Bíblica, A interpretação da Bíblia na Igreja. Petrópolis, Vozes, 1994.
12. As etapas da formação dos evangelhos: da pregação de Jesus de Nazaré ao texto
canônico.
Cf. A., Monasterio; A. R., Carmona, Evangelhos Sinóticos e Atos dos Apóstolos [Volume 6]. São
Paulo, Ed. Ave-Maria, 2000, p. 15-53.
13. A evolução da redação em Lucas e João no confronto com Marcos e Mateus.
Cf. I, Mazzarolo, Lucas em João, uma nova leitura dos Evangelhos. Rio de Janeiro, Mazzarolo
Editor, 2ª ed., 2004, p. 21-54.
14. A ressureição de Cristo e a nossa segundo Paulo.
Cf. L. Cerfaux. O Cristo na Teologia de Paulo. São Paulo: Academia Cristã-Paulus, 2003, 63-78;
90-98.
15. A justificação e a salvação em Paulo a partir de Gálatas e Romanos
Cf. L. Cerfaux. O Cristão na Teologia de Paulo. São Paulo: Academia Cristã-Paulus, 2003, 389443..
16. A formação do Pentateuco: história da pesquisa; O debate atual sobre a formação do
Pentateuco.
CF. T. Römer - J.D. Macchi - C. Nihan., Antigo Testamento: história, escritura e teologia. São Paulo,
Loyola, 2010, p. 85-143.
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17. A formação dos livros proféticos. Os livros em sua forma final.
Cf. M. L. C. Lima, Mensageiros de Deus. Profetas e profecias no antigo Israel. Rio de Janeiro - São
Paulo, PUC-Rio-Reflexão, 2012, p. 91-111.
18. O livro de Isaías. Datação. Temas teológicos.
Cf. Abrego de Lacy, J.M. Os livros proféticos. São Paulo, Ave Maria, 1998.
19. Conceito de “sabedoria” em Israel.
Cf. J. Vílchez Líndez, Sabedoria e sábios em Israel. São Paulo, Loyola, 1995.
20. Os livros de Jó e do Eclesiastes / Qohelet. Datação dos livros. Principais temáticas.
Cf. J. Vílchez Líndez, Sabedoria e sábios em Israel. São Paulo, Loyola, 1995.
21. A apocalíptica judaica e o livro de Daniel. Conceito de apocalíptica. O livro de
Daniel: época; principais temáticas.
Cf. J.J. Collins. A imaginação apocalíptica. São Paulo, Paulus, 2010.
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