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DOUTORADO EM TEOLOGIA 

* Este edital se destina especificamente a candidatos ao Doutorado em Teologia, para início 
do curso em agosto de 2020 e término do mesmo em julho de 2024. Para este edital o PPG 
em Teologia da PUC-Rio oferece 15 vagas: 10 para a Área Sistemático-Pastoral e 05 para a 
Área Bíblica. 
 
OBJETIVO:  
O Programa de Doutorado 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 nacionais e internacionais, eclesiásticos e 
civis de modo a: 
a) contribuir para o aprofundamento e expansão da reflexão teológica em geral, bem como 
para a interpretação de textos e linguagens da experiência religiosa de uma tradição; 
b) desenvolver cientificamente uma investigação sobre a experiência de fé de um 
determinado grupo; 
c) assessorar e formar especialistas e não especialistas de uma dada tradição espiritual; 
d) contribuir para a tradução dos conteúdos teológicos, culturais, morais e religiosos dessa 
tradição para sua cultura, seu tempo e o espaço público.  
e) desenvolver uma teologia da práxis. 
 
DURAÇÃO:  
O Curso terá a duração de 48 meses, incluindo a defesa de Tese.  
 
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 do Novo Testamento 
    b)  Área Sistemático-Pastoral: 

 Fé e Cultura 

 Religião e Modernidade 
 
REQUISITOS PARA A QUALIFICAÇÃO: 
1) Completar um mínimo de 45 créditos em disciplinas de Pós-Graduação, observando a 
seguinte obrigatoriedade: 

a) 03 créditos em TEO 2511 - Seminário Especial de Doutorado; 
b) Ao menos 12 créditos em disciplinas obrigatórias da Área de concentração 

escolhida. 
 
Obs.: Podem ser aproveitados até 30 créditos desde que obtidos em 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. 
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2) O aluno que não renovar a sua matrícula nos prazos previstos, conforme o artigo 81 do 
Regimento da Universidade, será excluído do Programa. 
 
3) Obter o coeficiente de rendimento (CR) igual ou superior a 7,0 (sete) no conjunto de todas 
as disciplinas cursadas durante o curso; 
 
4) Matricular-se e ser aprovado em TEO 3004 - Exame de Qualificação até o trigésimo mês. 
O Programa não prevê créditos para esta disciplina; 
 
5) Apresentar 2/3 da Tese escrita e ser aprovado em pré-defesa até o quadragésimo segundo 
mês. 
 
6) Apresentar os 7 (sete) exemplares para a defesa até o quadragésimo sexto mês (46 meses); 
defender e ser aprovado em TEO 3001 – Tese de Doutorado, elaborada sob a supervisão de 
um Professor Orientador, até o quadragésimo oitavo mês (48 meses). O Programa não prevê 
créditos para esta disciplina. 
 
Obs.: A avaliação da Tese de Doutorado consistirá na apresentação e defesa da mesma, em 
evento público, perante Comissão Julgadora composta por, no mínimo, cinco membros com 
grau de doutor ou equivalente, incluído o orientador, sendo que dois de seus membros sejam 
escolhidos 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 12 de maio a 7 de junho 
de 2020. Após esta data, nenhuma candidatura ao Doutorado será mais aceita. 
 
REQUISITOS PARA ADMISSÃO: 

 Ter concluído a Graduação em Teologia em curso reconhecido 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 Graduação 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; 

 Ter concluído o Mestrado em Teologia ou em Ciências da Religião em curso 
reconhecido pela CAPES ou em Instituição estrangeira com diploma reconhecido 
em Instituição de Ensino Superior no Brasil. Será exigida a Graduação em Teologia 
para os Mestres em Ciências da Religião, conforme itens acima; 

  Apresentação da documentação completa abaixo especificada;  

  Ser aprovado nos Exames de Seleção propostos pelo Programa neste edital; 
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  Apresentação de Anteprojeto de Pesquisa, adequado aos Projetos de pesquisa do 
Programa, habilitados a receberem novas propostas neste edital, com a respectiva 
fundamentação e indicações bibliográficas; 

 Comprovar o conhecimento de 2 (duas) línguas estrangeiras, em grau suficiente para 
a leitura, mediante prova escrita ou registro no histórico do Mestrado, dentre as indicadas 
pelo Programa: Alemão, Espanhol, Francês, Inglês e Italiano; 

 Ao candidato para Área de Teologia Bíblica, ter comprovada proficiência nas línguas 
hebraico e grego bíblicos, mediante prova escrita ou registro no histórico do Mestrado. 
 

ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 
O processo de seleção compreende oito etapas assim distribuídas: 
 
1ª Etapa: Entrevista  
Entrevista com a comissão de seleção do Programa de Pós-Graduação em Teologia, marcada 
diretamente com a secretaria do Programa através do e-mail teopos@puc-rio.br. A entrevista 
será pela plataforma Zoom ou outra que o PPG indicar. 
As entrevistas deverão realizar-se no período de 18 de maio a 05 de junho 2020. 
Na entrevista o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:  

 Histórico escolar da graduação em Teologia;  

 Histórico escolar do Mestrado em Teologia ou Ciências da Religião; 

 Diploma do Mestrado em Teologia ou Ciências da Religião. 
 

2ª Etapa: Inscrição Online 
O candidato habilitado na entrevista deverá realizar sua inscrição no período de 18 de maio 
a 07 de junho de 2020 através do site da PUC: http://www.ccpa.puc-
rio.br/inscricao_pos. No requerimento de inscrição, os seguintes documentos deverão ser 
anexados exclusivamente em formato PDF: 
Documentos Obrigatórios: 

 Histórico escolar da Graduação em Teologia; 

 Histórico escolar do Mestrado em Teologia ou Ciências da Religião; 

 Diploma de Mestrado em Teologia ou Ciências da Religião; 

 Ementas relativas às disciplinas cursadas no Mestrado; 

 Outros diplomas de graduação com os respectivos históricos; 

 Currículo Lattes atualizado; 

 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. Não serão aceitas a entrega de referências impressas. 

 
Documentos Facultativos: 

 Histórico escolar da Graduação em Filosofia; 

 Produção acadêmica: livro, capítulo de livro, artigo em periódico ou trabalho 
completo publicado em anais de eventos. 

 
Na falta de quaisquer dos Documentos Obrigatórios solicitados, a inscrição será indeferida. 
 
Obs.: Não há Taxa de Inscrição. 

mailto:teopos@puc-rio.br
http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos
http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos
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3ª Etapa: Entrega do Anteprojeto de Pesquisa 
Entrega, até 10 de junho de 2020, em PDF, pelo e-mail teopos@puc-rio.br, 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 Pós-Graduação 
em Teologia da PUC-Rio, a dedicação que o candidato pretende dar ao Curso, bem 
como outros dados considerados relevantes pelo candidato; 

 3 cópias do Anteprojeto da Pesquisa contendo obrigatoriamente:  
 

I. Área de Concentração pretendida;  
II. Tema de pesquisa;  

III. Objeto da pesquisa;  
IV. Estado da questão; 
V. Hipótese a ser investigada;  

VI. Delimitações do campo de estudo; 
VII. Novidade da pesquisa 

VIII. Conteúdo da pesquisa e sua distribuição na estrutura do Anteprojeto;  
IX. Metodologia a ser aplicada; 
X. Sumário preliminar; 

XI. Cronograma de desenvolvimento da pesquisa, considerando que a tese 
deverá ser defendida até o 48º mês. 

XII. Bibliografia atualizada. 
 

Na falta de qualquer dos documentos solicitados, a inscrição será indeferida. 
 
4ª Etapa: Seleção dos Anteprojetos para apresentação oral e homologação das 

Inscrições 
Após o envio da documentação, a Comissão de Seleção avaliará a mesma e o Anteprojeto 
de Pesquisa, selecionando os candidatos que serão convocados para a apresentação oral. A 
Homologação das Inscrições ocorrerá no dia 17 de junho de 2020. O candidato será avisado 
através do e-mail cadastrado no requerimento de inscrição. 
 
5ª Etapa: Apresentação oral do Anteprojeto de Pesquisa 

Apresentação oral perante Comissão de Seleção constituída pelo Programa, de acordo com 
a Área de Concentração relacionada ao Anteprojeto. A apresentação oral será realizada no 
dia 24 de junho de 2020, pela plataforma Zoom ou outra que o PPG indicar. De acordo 
com o número de candidatos, o exame poderá ser realizado tanto na parte da manhã como 
na parte da tarde. 

 
6ª Etapa: Habilitação à matrícula 
* Após análise do pedido de admissão e aprovação das 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 discentes, respeitadas a disponibilidade de vagas do 
Programa (Cf. Regulamento para a Pós-Graduação da PUC-Rio, Art. 15, letra b). Para 
este edital o PPG em Teologia da PUC-Rio oferece 15 vagas: 10 para a Área Sistemático-
Pastoral e 05 para a Área Bíblica. 

mailto:teopos@puc-rio.br
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A divulgação da lista de habilitados à matrícula, sem indicação de nota e de ordem de 
classificação, estará disponível no dia 13 de julho de 2020 através da página da Coordenação 
Central de Pós-Graduação da PUC-Rio (http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccpg).   
 
7ª 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 o candidato deverá 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 Mestrado;  

 Histórico Escolar do curso de Mestrado;  

 Diploma de Conclusão 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.  
 
Obs: Antes do cumprimento das etapas, nenhum direito de ingresso é assegurado ao 
candidato. 
 
8ª Etapa: Requisitos após a Matrícula 
a) Exame(s) em Língua Estrangeira 
Pedir-se-á ao candidato comprovar o conhecimento de duas línguas estrangeiras 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, Espanhol, Francês, 
Inglês e Italiano. Por motivos da Pandemia da COVID-19, os exames deverão ser feitos até 
a conclusão do primeiro semestre letivo, em data a ser indicada pelo PPG. A secretaria 
informará aos candidatos, oportunamente, acerca da realização dos exames. O candidato terá 
até 2h para a realização de cada exame. Para esse(s) exame(s), admite-se o uso de dicionário, 
mas não de gramáticas. O candidato deverá alcançar a nota 7,0 (sete). 
 
Obs: O candidato poderá solicitar o aproveitamento do Exame em Língua Estrangeira 
realizado durante o Mestrado, desde que o resultado conste no Histórico Escolar do 
Mestrado. Neste caso, o candidato deverá escolher um idioma diferente do que será 
aproveitado e realizará um único exame com duração máxima de 2h. 

 
b) Exame de Proficiência em Hebraico e Grego (Área de Teologia Bíblica): 
Para a Área de Teologia Bíblica pedir-se-á, além dos Exames em Língua Estrangeira, também 
os Exames em hebraico bíblico e em grego bíblico. Por motivos da Pandemia da COVID-
19, os exames deverão ser feitos até a conclusão do primeiro semestre letivo, em data a ser 
indicada pelo PPG. A secretaria informará aos candidatos, oportunamente, acerca da 
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realização dos exames. Cada exame terá até 3h para sua realização. Para esses exames, admite-
se o uso de dicionário, mas não de gramáticas. 
 

a) Quem obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete), nos dois exames, permanece no 
PPG; 

b) Quem obtiver nota inferior a 7,0 (sete), em um dos exames, será desligado do PPG, 
podendo, porém, participar de outro processo seletivo em novos Editais; 

 
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: teopos@puc-rio.br 

mailto:teopos@puc-rio.br

