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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 2020 e término do mesmo em fevereiro de 2022. 
 
OBJETIVO: 
O Programa de Mestrado 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 para 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 ATUAÇÃO: 
    a)  Área de Teologia Bíblica: 

 Análise e interpretação de textos do Antigo Testamento e Novo Testamento 
    b)  Área Sistemático-Pastoral: 

 Fé e Cultura 

 Religião e modernidade 
 

REQUISITOS PARA A QUALIFICAÇÃO: 
1) Completar um mínimo de 24 créditos em disciplinas de Pós-Graduação, observando a 
seguinte obrigatoriedade: 

a) 03 créditos em TEO 2510 - Seminário de Mestrado; 
b) Ao menos 12 créditos em disciplinas obrigatórias da Área de concentração escolhida. 

 
Obs.: Podem ser aproveitados até 08 créditos desde que obtidos em outro Programa de Pós-
Graduação realizados em Instituição de Ensino Superior reconhecida ou em cursos de 
Especialização, de acordo com o Regulamento dos Programas de Pós-Graduação da PUC-Rio. 
 
2) Obter o coeficiente de rendimento (CR) igual ou superior a 7,0 (sete) no conjunto de todas 
as disciplinas cursadas durante o curso; 
 
3) Matricular-se e ser aprovado em TEO 3005 - Exame Complexivo até o décimo segundo mês. 
O Programa não prevê créditos para essa disciplina; 
 
4) Apresentar, defender e ser aprovado em TEO 3000 - Dissertação de Mestrado, elaborada sob 
a supervisão de um Professor Orientador, até o vigésimo quarto mês. O Programa não prevê 
créditos para essa disciplina. 
 
Obs.: A avaliação da Dissertação de Mestrado consistirá na apresentação e defesa da mesma, 
em evento público, perante Comissão Julgadora composta por, no mínimo, três membros com 
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grau de doutor ou equivalente, incluído o orientador, sendo recomendável que um de seus 
membros seja escolhido fora dos quadros da PUC-Rio. 
 
PRAZO DE INSCRIÇÃO: 
Para participar do processo seletivo previsto neste edital o candidato deverá anexar sua 
documentação através do sistema de inscrição online no período de 20 de setembro a 20 de 
outubro 2019. Após esta data, nenhuma candidatura ao Mestrado será mais aceita. 
 
REQUISITOS PARA ADMISSÃO: 

 Ter concluído a Graduação em curso de 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 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 admissão, desde que portador de diploma de outro curso de Graduação 
reconhecido pelo MEC, a critério da Coordenação do Programa;  

 Ao candidato estrangeiro, ter concluído a Graduação em Teologia em Instituição de 
Ensino Superior 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; deve 
apresentar a Apostila de Haia na documentação acadêmica e ser capaz de se comunicar 
verbalmente e por escrito na língua portuguesa; 

 Ser aprovado nos Exames de Seleção propostos pelo Programa nesse edital; 

 Ter comprovada proficiência em 1 (uma) das seguintes línguas estrangeiras modernas: 
Inglês, Alemão, Francês ou Italiano; 

 Ao candidato para Área de Teologia Bíblica, ter comprovada proficiência nas línguas 
hebraico e grego bíblicos; 

 Apresentação da documentação completa abaixo especificada.  
 
 

ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 
O processo de seleção compreende as seguintes etapas: 
 
1ª Etapa: Inscrição e Análise Documental 
O candidato deverá realizar sua inscrição no período de 20 de setembro a 20 de outubro 
de 2019,  no 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 Lattes atualizado (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. 

http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos
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 Memorial: uma auto-apresentação, por escrito, do candidato, onde são relatados os 
objetivos do candidato buscados 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, que analisará os documentos, 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: Avaliação das cartas de referência, do memorial, do histórico escolar e do 
Currículo Lattes. 
 
O candidato aprovado nessa avaliação será convocado para o exame escrito através de listagem 
publicada no site da CCPG (http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccpg),no dia 24 de outubro. 
 
3ª Etapa: Exame Escrito 
 
O candidato deverá realizar exame escrito sobre os temas fundamentais de Teologia, conforme 
indicação bibliográfica anexa, no dia 31 de outubro de 2019, às 15h, 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 os exames de proficiência de línguas (moderna e bíblicas). 

 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 
bibliográfica em anexo, perante uma banca de três professores do Programa. 

 O candidato que obtiver grau inferior a 5,0 (cinco) estará automaticamente reprovado. 
 

A divulgação da lista de aprovados no Exame Escrito, sem indicação de nota e de ordem de 
classificação, estará disponível no dia 7 de novembro de 2019 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 fases seguintes, sendo feitas, nessa ocasião, as 
chamadas para o Exame Oral, para o Exame de Proficiência em Língua Estrangeira e para o 
Exame de Proficiência em Hebraico e Grego. 
 
4ª Etapa: Exame Oral e Exames de Línguas  
 
O candidato para a Área de Teologia Sistemático-pastoral, que obteve nota entre 5,0 (cinco) e 
7,9 (sete, nove) no exame escrito, fará até dois exames: exame oral de Teologia e o exame de 
Proficiência em Língua Estrangeira; e o candidato para a Área de Teologia Bíblica, que obteve 
nota entre 5,0 (cinco) e 7,9 (sete, nove) no exame escrito, fará até quatro exames: o exame oral 
de Teologia; o exame de Proficiência em Língua Estrangeira; o exame de hebraico e grego 
bíblicos. 
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a) Exame Oral 
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 
bibliográfica em anexo, perante uma Comissão de Seleção constituída pelo Programa. O Exame 
Oral será aplicado no dia 13 de novembro de 2019, na sala L1158, no Prédio Cardeal Leme, 
localizado na PUC-Rio. De acordo com o número de candidatos, o exame poderá ser realizado 
tanto na parte da manhã como na parte da tarde.  
 
A divulgação da lista de aprovados Exame Oral de Teologia, sem indicação de nota e de ordem 
de classificação, estará disponível no dia 15 de novembro de 2019, 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 o exame 
em proficiência em língua estrangeira moderna e no hebraico e grego bíblicos. 
 
b) Exame de Proficiência em Língua Estrangeira Moderna 
Pedir-se-á ao candidato comprovar o conhecimento de uma língua estrangeira em grau suficiente 
para leitura, mediante respostas, em português, de compreensão de um texto dado no exame. O 
Programa indica os seguintes idiomas estrangeiros: alemão, francês, inglês ou italiano. Esse 
exame será aplicado no dia 19 de novembro de 2019, às 14h, na Sala L480, Prédio Cardeal 
Leme, localizado na PUC-Rio. O candidato terá até 2h para a realização do exame. Para esse 
exame, admite-se o uso de dicionário, mas não de gramáticas.  
O candidato deverá alcançar a nota 7,0 (sete). 
 
c) 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, aplicado no dia 22 de novembro de 2019, às 9h, e grego bíblico, aplicado no 
dia 22 de novembro de 2019, às 14h, ambos os exames na sala L1158, no Prédio Cardeal Leme, 
localizado na PUC-Rio. O candidato terá até 3h para a realização de cada um dos Exames. Para 
esses exames, admite-se o uso de dicionário, mas não de gramáticas. 
 

a) O candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete), nos dois exames, estará 
aprovado; 

b) O candidato que obtiver nota entre 5,0(cinco) e 6,9 (seis, nove) em um ou nos dois 
exames não poderá ingressar no Programa. O candidato poderá 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 junho de 2020, desde que 
devidamente inscrito no processo seletivo ao qual o exame estará vinculado (em caso de 
não obtenção de nota igual ou superior a 7,0 [sete], o candidato será eliminado do 
processo seletivo); 

c) O candidato que obtiver nota inferior a 5,0 (cinco), em um ou nos dois exames não 
poderá ingressar no Programa. O candidato 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 junho de 2020, desde que devidamente 
inscrito no processo seletivo ao qual o exame estará vinculado (em caso de não obtenção 
de nota igual ou superior a 7,0 (sete), o candidato será eliminado do processo seletivo).  
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d) Divulgação da lista dos aprovados 
A divulgação da lista de aprovados nos exames de proficiência em língua moderna estrangeira, e 
exame de línguas bíblicas, sem indicação de nota e de ordem de classificação, estará disponível 
no dia 13 de dezembro de 2019 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. 
 
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 
classificados e 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 classificados e habilitados à matrícula, sem indicação de nota 

e de ordem de classificação, estará disponível no dia 18 de dezembro de 2019 através da página 
da Coordenação Central de Pós-Graduação da PUC-Rio (http://www.puc-
rio.br/ensinopesq/ccpg).   
 
6ª Etapa: Apresentação dos documentos originais 
Para o candidato habilitado será exigida a apresentação dos documentos originais junto à DAR, 
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 originais e respectivas cópias:  

 Documento de identidade com foto;  

 CPF;  

 Título de Eleitor;  

 Certificado de Reservista (candidato do sexo masculino);  

 Certidão de Nascimento ou Casamento;  

 Diploma de conclusão do curso de graduação;  

 Histórico Escolar do curso de graduação; 

 Currículo Lattes. 
 
Candidato estrangeiro deverá 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 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) 3527-1301. 

 E-mail: teopos@puc-rio.br 

mailto:teopos@puc-rio.br
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CONTEÚDO PARA O EXAME DE SELEÇÃO 
AO MESTRADO EM TEOLOGIA 2020.1 

(PROVA ESCRITA E ORAL) 
 

O exame escrito consta de duas questões: 
a) uma questão sobre tema cristológico, segundo bibliografia indicada. 
b) uma questão sobre um dos outros temas, segundo bibliografia indicada, dentre os 

outros três temas indicados na área escolhida pelo candidato: área de teologia bíblica 
ou área de teologia sistemático-pastoral.  

 

 
TEMÁTICAS E BIBLIOGRAFIA PARA O EXAME DE SELEÇÃO AO MESTRADO 

EM TEOLOGIA – 2020.1 
 

A) Temas para o candidato da Área de Teologia Sistemático-Pastoral 

 

1) Cristologia 

- Conceitos inerentes a alguns títulos cristológicos. 

Bibliografia: 

KESSLER H. Cristologia explícita, expressa em títulos, na boca de Jesus? In: SCHNEIDER, 

T. (Org.). Manual de Dogmática. Petrópolis: Vozes, 2001, v. I. p. 249-250. 

RATZINGER, J. Jesus de Nazaré. Primeira Parte: do Batismo no Jordão à Transfiguração. 

São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2007, p. 271-299. 

WIEDERKEHR, D. Cristologia sistemática. In: FEINER, J.; LÖHRER, M. Mysterium 

Salutis: compêndio de dogmática histórico-salvífica. Petrópolis: Vozes, 1985. v. III / 4, p. 

70-79. 

 

2) Liturgia  

- A liturgia, por sua intrínseca natureza – segundo o Concílio Vaticano II –, é fonte e ápice 

para a vida da Igreja. Isso equivale a dizer que os cristãos são chamados a encontrar na 

celebração litúrgica uma autêntica fonte para a própria espiritualidade e o testemunho de 

vida. 

Bibliografia: 

CASTELLANO, Jesús. Liturgia e vida espiritual. Teologia, celebração, experiência. São 

Paulo: Paulinas, 2008, p. 17-59. 

 

3) Antropologia Teológica 

- A problemática do dualismo antropológico. 

Bibliografia: 

GARCÍA RUBIO, A. Unidade na pluralidade. O ser humano à luz da fé e da reflexão 

cristã. São Paulo: Paulus, 2006, 4ª ed., cap. 2, p. 95-114. 

MIRANDA, M. França. A salvação de Jesus Cristo. A doutrina da graça. São Paulo: 

Loyola, 2004, Cap. “O ser humano chamado para o Reino”, p. 47-57. 
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4) Eclesiologia 

- "A Igreja deve ser a ponte da fé e não pode (...) colocar-se como um fim em si mesma" (J. 

Ratzinger, Compreender a Igreja Hoje, p. 81. 

Bibliografia: 
RATZINGER, J. Compreender a Igreja Hoje. Vocação para a comunhão. Petrópolis: 

Vozes, 2005, p. 9-26; 75-87. 

WIEDENHOFER, S. Eclesiologia. In: SCHNEIDER, T. (org.). Manual de dogmática. 

Vol. II. Petrópolis: Vozes, 2001, p. 86-140. 

 

B) Temas para o candidato da Área de Teologia Bíblica 

 

1) Cristologia 

- Conceitos inerentes a alguns títulos cristológicos. 

Bibliografia: 

KESSLER H. Cristologia explícita, expressa em títulos, na boca de Jesus? In: SCHNEIDER, 

T. (Org.). Manual de Dogmática. Petrópolis: Vozes, 2001, v. I. p. 249-250. 

RATZINGER, J. Jesus de Nazaré. Primeira Parte: do Batismo no Jordão à Transfiguração. 

São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2007, p. 271-299. 

WIEDERKEHR, D. Cristologia sistemática. In: FEINER, J.; LÖHRER, M. Mysterium 

Salutis: compêndio de dogmática histórico-salvífica. Petrópolis: Vozes, 1985. v. III / 4, p. 

70-79. 

 

2) Hermenêutica Bíblica 

- Inspiração da Sagrada Escritura e interpretação dos textos bíblicos. 

Bibliografia: 

PONTIFÍCIA COMISSÃO BÍBLICA. A interpretação da Bíblia na Igreja. Vaticano: 

Editrice Vaticana, 1993: 

Item I (métodos e abordagens para interpretação), letra F; Item II (Questões de 

hermenêutica), letra B, números 1 a 3 (edição brasileira pelas Ed. Paulinas; disponível 

também em:  

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_do

c_19930415_interpretazione_po.html). 

 

PONTIFÍCIA COMISSÃO BÍBLICA. Inspiração e verdade da Sagrada Escritura. 

Vaticano: Editrice Vaticana, 2014: números 51-57; 62-65 (edição brasileira pelas Ed. 

Paulinas). 

 

3) Antigo Testamento 

- Profetismo 

Bibliografia: 

- O fenômeno profético em Israel a partir da terminologia empregada na Bíblia Hebraica. 

LIMA, M.L.C. Mensageiros de Deus. Profetas e profecias no antigo Israel. Rio de Janeiro; 

São Paulo: PUC-Rio; Reflexão, 2012, p. 53-72. 

- A colocação social dos profetas “clássicos” 

LIMA, M.L.C. Mensageiros de Deus. Profetas e profecias no antigo Israel. Rio de Janeiro; 

São Paulo: PUC-Rio; Reflexão, 2012, p. 73-90. 

 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415_interpretazione_po.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415_interpretazione_po.html
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4) Novo Testamento 

- Escritos Paulinos 

A ressurreição de Cristo e a nossa segundo Paulo (1Cor 15 e Rm 6). 

Bibliografia: 

CERFAUX. L. O Cristo na Teologia de Paulo. São Paulo: Academia Cristã-Paulus, 2003, 

63-78; 90-98. 

BARBAGLIO, G.  Primeira a Coríntios. In.: As Cartas de Paulo (I). Coleção Bíblica Loyola 

4. São Paulo, Loyola, 1989, cap. 15, p. 351-371. 

BARBAGLIO, G.  Romanos. In.: As Cartas de Paulo (II). Coleção Bíblica Loyola 5. São 

Paulo, Loyola, 1991, cap. 6, p. 209-222. 

GONZAGA, W. O Corpus Paulinum no Cânon do Novo Testamento, Atualidade Teológica, 
Rio de Janeiro, v. 21, n. 55, p. 19-41, Jan./Abr.2017. 


