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I – IDENTIFICAÇÃO E DADOS DO PPGT 

O Programa de Pós-Graduação em Teologia da Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná, vinculado a Escola de Educação e Humanidades e à Pró-Reitoria de Graduação, 

Pesquisa e Pós-Graduação, teve sua criação aprovada pelo Conselho Universitário da 

PUCPR – Resolução CONSUN: 87/2008 de 05 de agosto de 2008. Aprovado pelo MEC 

Portaria Nº 590 de 18/06/2009, publicado no Diário Oficial da União em 19/06/2009. 

Doutorado aprovado pelo Conselho Técnico e Científico da CAPES (MEC), em 18 

dezembro de 2013. 

 Objetivos do Programa  

 Objetivo Geral 

Realizar estudos e pesquisas na área Bíblico-Teológica a partir de uma leitura 

crítica da realidade sócio-cultural, seguida de uma ampla fundamentação 

bíblica, teológica, histórica e interdisciplinar. 

 Objetivos Específicos 

1. Formar docentes em Teologia com ampla visão multidisciplinar, para que 

sejam capazes de abordar e expressar a mensagem cristã, em linguagem 

significativa para os tempos atuais. 

2. Formar pesquisadores em Teologia em uma visão interdisciplinar, crítica e 

contextualizada, para que possam contribuir com o avanço da ciência teológica 

nos mais diferentes campos e ambientes da cultura e/ou sociedade 

contemporânea. 

3. Formar teológica e pastoralmente pessoas, homens e mulheres, para 

assessorarem paróquias, unidades pastorais, dioceses, congregações e outras 

instituições religiosas na formação e qualificação de lideranças religiosas, leigos 

e leigas atuantes nas diferentes áreas da missão da Igreja e do serviço à 

sociedade. 

http://www.pucpr.br/gerenciador/arquivos_upload/933.pdf


4. Formar assessores, consultores e agentes no campo bíblico-teológico-

pastoral e religioso, aptos para atuar com especificidade na área nos processos 

eclesiais e na promoção de uma sociedade justa e solidária. 

 Áreas de Concentração 

 Exegese e Teologia  Bíblica 

 
 
 

 Linhas de Pesquisa 
 

   Análise e interpretação da Sagrada Escritura 

Esta linha de pesquisa investiga o contexto sócio religioso do mundo bíblico e 
analisa textos da Bíblia a nível literário e teológico utilizando métodos e 
abordagens modernos de interpretação em seu idioma original. 

 

Teologia, Evangelização e Diversidade Religiosa  

Esta Linha desenvolve pesquisas no campo da Teologia Sistemática 
(eclesiologia, cristologia, soteriologia, pneumatologia, missiologia, método 
teológico, antropologia teológica e teologia e literatura), com foco na 
evangelização e tendo presente a diversidade religiosa atual, com seus desafios 
e oportunidades para o diálogo ecumênico e inter-religioso, incluindo as 
dimensões da espiritualidade e da ação pastoral.  

 

Teologia e sociedade 

Esta linha visa realizar pesquisa teológica que perscrute a ação humana em 
contexto sócio-político-cultural. Desenvolve estudo e pesquisa sobre os 
seguintes temas: atividade educativa-formativa; subjetividade e expressões 
religiosas; transformações sociais e culturais; questões de gênero; intervenção 
sobre a vida humana propiciada pela ciência e tecnologia; cuidado em 
contextos de saúde. 

   

Projeto Especial em Missiologia 
 

O Programa de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR oferece um projeto 
especial de pesquisa, em nível de mestrado e doutorado, com ênfase em 
Missiologia, envolvendo professores de todas as áreas (Exegese e Teologia 
Bíblica, Teologia Sistemático Pastoral e Teologia Ético Social). Integram o corpo 
docente da nova ênfase, além de professores do Programa, convidados 
externos e especialistas como Paulo Suess, Stefano Raschietti, Joaquim 
Andrade e Rafael López.  

 

 Teologia Sistemático-Pastoral 

 Teologia Ético-Social 



As orientações serão realizadas por todos os professores das demais linhas de 
pesquisa. 

 Funcionamento do Programa  

No ano letivo segundo semestre de 2018, as aulas ocorrerão às segundas, 

terças e quartas-feiras. As disciplinas serão ofertadas nos períodos da manhã, 

tarde e noite, em nove etapas no semestre.  

 Créditos 

A duração do curso de Mestrado em Teologia é de 24 meses, nos quais o aluno 
deverá cumprir um número mínimo de número mínimo de 40 créditos obrigatórios 
para a conclusão do curso, no prazo de 24 meses, dos quais: 24 créditos a serem 
cursados em disciplinas (dentre eles 03 em Seminários), 10 créditos referentes à 
Dissertação e 06 créditos de atividades complementares; Atividades 

complementares: assistência a 03 bancas de defesa (02 créditos), participação e 
apresentação de trabalhos em congressos (02 créditos), participação em Grupo de 
Pesquisa (02 créditos), assessoria pastoral e estágio de docência para alunos 
bolsistas/Capes (02 créditos). 

 

II – PROCESSO SELETIVO 

 Calendário e datas  

 

Inscrição 08/05/20178 – 08/06/2018 

 Prova Escrita  11/06/2018 (manhã) 

Banca de Avaliação do Projeto de Dissertação 12/06/2018 (manhã/tarde) 

Divulgação do resultado final 25/06/2018 

Matrícula      02/07/2018 - 10/07/2018 

Início das Aulas  Agosto 2018 

 

 Documentos necessários para a inscrição 

1. Fazer sua inscrição via Internet pelo site www.pucpr.br/ppgt 

2. Uma foto 3x4 recente;  

3. Cópia do RG, CPF e Título de Eleitor;  

4. Diploma da graduação reconhecido pelo MEC (Cópia autenticada);  

5. Histórico da graduação (Cópia autenticada);  

6. Pré-projeto de pesquisa com definição de Linha de Pesquisa (02 cópias) 

7. Curriculum Lattes – documentado (Cópia das produções declaradas no 

Lattes  www.cnpq.br). 

http://www.pucpr.br/ppgt
http://www.cnpq.br/


8. Apresentar cópia de TCC do último curso concluído (graduação ou 

especialização). Caso isto não seja possível, o candidato deve justificar.  

9. Presbíteros e religiosos (as), carta de apresentação do Bispo ou do 

Superior(a) Provincial.  

 Orientações sobre documentação  

1. Entregar cópias avulsas da ficha de inscrição, do RG, CPF, título, diploma, 

histórico, currículo, foto e pré-projeto de pesquisa;  

2. Entregar outra cópia do pré-projeto e do currículo (com comprovantes das 

produções e cursos mencionados) encadernados juntos. 

3. A documentação poderá ser entregue pessoalmente na Secretaria do PPGT 

ou enviada pelo correio para o endereço: 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Teologia 

Mestrado/Doutorado 

Rua Imaculada Conceição, 1.155 – Prado Velho 

80215-901 – Curitiba – PR. 

 Prazo de entrega 

A documentação deverá ser entregue na secretaria ou a postada pelo correio 

até o dia 08 de junho de 2018.   

 Critérios da seleção: 

1. Primeira Fase: Prova escrita  

a) Exame de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais de teologia – a 

partir de Bibliografia indicada; 

b) Prova dissertativa a partir da bibliografia específica da linha de pesquisa 

selecionada pelo candidato. 

2. Segunda Fase: Análise do Pré-projeto por uma Banca, sendo um item 

eliminatório. 

3. Exame de proficiência:  Segundo o Regulamento do PPGT-PUCPR o 

candidato/a deverá comprovar suficiência em língua inglesa no ato da 

matrícula ou no máximo no prazo de um ano, a partir da data de matrícula.  

 Definição do número de vagas/orientações 

   08 vagas para a linha Análise e Interpretação da Sagrada Escritura 

 

 



III - ORIENTAÇÕES PRÁTICAS PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO  

 Prova escrita de conhecimento geral em teologia 

 

O exame é composto por 5 questões de múltipla escolha, baseada em textos da bibliografia 
para conhecimentos gerais em Bíblia, indicada abaixo no item 3.1 (valor de 10 pontos). 

 Prova dissertativa a partir da própria Linha de Pesquisa 

Trata-se de uma prova dissertativa baseada, ao redor de 60 páginas de bibliografia 

específica da respectiva Linha de Pesquisa, escolhida pelo candidato e indicada abaixo 

nos itens 3.2 e 3.3 (o texto deve ter no mínimo duas e no máximo três laudas e o valor 

é de 10 pontos). 

 Banca de avaliação do pré-projeto de pesquisa 

Participação em entrevista e análise do pré-projeto composta por uma banca de três 

docentes do Programa de Pós-Graduação em Teologia. Será atribuída nota no valor de 

10 pontos.  

 

 Indicações gerais 

1. A média será composta pela somatória das três notas, divididas por três: as 

notas das duas provas, mais a nota da entrevista com a análise do pré-projeto 

pela banca. 

2. A nota mínima necessária para aprovação é 7 (sete); 

3. O único material de consulta permitido é a Bíblia; 

4. O tempo previsto para a realização da prova escrita e dissertativa é de 3 (três) 

horas. 

5. O tempo para a entrevista será de meia hora para cada candidato. 

 

3.1 Bibliografia a ser estudada  
 

MONASTERIO, R. A; CARMONA, A. R. Evangelhos sinóticos e Atos dos apóstolos. São 
Paulo: Ave-Maria, 2000, pp. 13-54 (Introdução e Capítulo I) 
 

ZABATIERO, Júlio Paulo Tavares. Uma História Cultural de Israel, Paulus, São Paulo,107-
146 (Cap.5), 2013 

 Orientações para o Pré-projeto 

Pré-Projeto Acadêmico, ao redor de 10 laudas, com os seguintes itens:  

1. Tema 

2. Linha de Pesquisa (uma das linhas do Programa) 

3. Objetivos 

4. Justificativa 



5. Referencial Teórico 

6. Referências bibliográficas. 

 

IV - INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 Área de Concentração, Linhas, Grupos e os Projetos de Pesquisa  

Disponíveis na página: http://www.pucpr.br/posgraduacao/teologia ou na 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Teologia - PUCPR, Campus Curitiba. 

 

 Investimento 

Consultar os valores no site http://www.pucpr.br/posgraduacao/teologia, Link 

Secretaria /Investimento.  

 

 Observações 

 O candidato deve, de antemão, estar atento a todas as exigências de cada 

etapa, pois, em função de não postergar a divulgação do resultado do processo 

seletivo, não caberão recursos às decisões da Comissão do Processo de Seleção 

do Programa de Pós-Graduação em Teologia. 

 O candidato não selecionado poderá retirar os documentos apresentados no 

ato da inscrição ao processo de seleção, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da data marcada para matrícula no Programa, após o qual os mesmos serão 

inutilizados. 

 

 

 

Curitiba,08 de maio de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Alex Villas Boas Oliveira Mariano 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Teologia - Stricto Sensu 

PPGT - PUCPR 
 
 

http://www.pucpr.br/posgraduacao/teologia%20Link%20Secretaria%20/
http://www.pucpr.br/posgraduacao/teologia%20Link%20Secretaria%20/

