
 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE LETRAS E CIÊNCIAS 

HUMANAS 

SECRETARIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
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ESPECIALIZAÇÃO 

EM RELIGIÕES E 

RELIGIOSIDADES 
 
 

                      2022 
 

 

OBJETIVOS 
 
1. Apresentar aos alunos uma análise do 

fenômeno religioso a partir de um ponto de 
vista laico e crítico em relação à visão dos 
adeptos de uma dada crença. 

2. Possibilitar aos alunos a obtenção de 
ferramentas teórico-metodológicas que 
garantam uma abordagem acadêmica e laica 
do fenômeno religioso. 

3. Analisar as diversas religiões e religiosidades 
em sua formação, desenvolvimento e 
configurações específicas. 

4. Instrumentalizar os alunos para o ensino do 
fenômeno religioso. 

 
 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

Disciplinas 

Teoria dos Estudos das Religiões e das 
Religiosidades 

Metodologia do Estudo das Religiões e 
Religiosidades 

Tópicos de Estudo das Religiões Monoteístas  

Tópicos de Ensino de Religião 

Tópicos de Estudo das Religiões e das 
Religiosidades no Brasil I 

Tópicos de Estudo das Religiões e das 
Religiosidades no Brasil II 

Tópicos de Estudo das Religiões Orientais 

Seminário de Pesquisa 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

 

 

CLIENTELA 

 
Poderão candidatar-se ao curso graduados em 
Ciências Humanas e áreas afins, como História, 
Teologia, Ciências Sociais, Letras, Ciências da 
Religião, Psicologia, Serviço Social. Alunos 
cursando o último ano de graduação, com 
perspectiva de conclusão antes do início da 
especialização, poderão participar do processo 
seletivo. 

DURAÇÃO DO CURSO 

 
360 (trezentas e sessenta) horas 

24 (vinte e quatro) créditos 
 

NÚMERO DE VAGAS 

 

Mínimo de 10 vagas e máximo de 40 vagas 
 

HORÁRIO DAS AULAS 

 
Quintas e Sextas-Feiras - Período noturno 

Sábados - Período matutino (eventualmente) 
 

MENSALIDADE 

 
R$ 100,00 (cem reais) 

 

CORPO DOCENTE 
 
Alfredo dos Santos Oliva              Doutor 
Angelita Marques Visalli                        Doutora 
Cláudia Neves da Silva                        Doutora 
Fabio Lanza     Doutor 
Marco Antonio Neves Soares              Doutor 
Monica Selvatici             Doutora 
Richard Gonçalves André                Doutor 
Wander de Lara Proença                        Doutor 

 

 

ETAPAS DE INSCRIÇÃO: 
 

PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA PÚBLICA DE 

INSCRIÇÃO: De 13 a 15 de outubro de 2021 

 

ESTÃO APTOS A PEDIR ISENÇÃO: 

1. Candidatos que prestaram serviço nas 
eleições no Estado do Paraná em dois turnos 
nos últimos dois anos anteriores à data da 
publicação do edital (08/10/2021), com 
comprovante expedido pela Justiça Eleitoral; 



2. Candidatos que realizaram duas doações de 
sangue, no país, no período de um ano 
anterior à data de publicação do Edital 
(08/10/2021), com comprovação expedida 
pela Entidade. 

Envio da documentação comprobatória para 

o e-mail: selecaoreligioes@gmail.com  

 

RESULTADO: 16/10/2021 

 

INSCRIÇÕES:  

 

DE 18/10/2021 A 28/01/2022 
 

Documentação exigida para a inscrição:  
 
1. Ficha de inscrição preenchida, disponível em: 

http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/ins
cricoes-programas-cursos/inscricoes-por-
nivel.php; 

2. Comprovante de pagamento do preço público 
de inscrição correspondente ao valor de R$ 
81,00 (oitenta e um reais) – conforme 
instruções no boleto bancário e horários das 
Instituições Financeiras; 

3. Fotocópia do histórico escolar de graduação; 
caso o candidato esteja no último ano da 
graduação, solicitar junto à sua Instituição de 
Ensino o Histórico Escolar parcial;  

4. Cópia do diploma de graduação; caso não seja 
graduado na UEL, o mesmo deverá ser 
autenticado em cartório; 

5. Cópia dos documentos pessoais: RG, CPF, 
Registro de Nascimento ou Casamento; e 
Reservista; 

6. Currículo na Plataforma Lattes/CNPq, 
documentado com cópia de todos os 
certificados constantes no Lattes. 

7. Pré-projeto de pesquisa versando sobre tema 
ligado ao estudo das religiões/religiosidades. 

 

 

 

 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO 

PRÉ-PROJETO 
 

Tópicos Obrigatórios: 
1. Título; 
2. Apresentação ou Introdução; 
3. Objetivos (geral e específico); 
4. Justificativa; 
5. Metodologia; 
6. Cronograma; 
7. Bibliografia e Fontes; 
8. Indicação de orientador (se possível). 
 

OBSERVAÇÃO: O Pré-projeto deverá ter o 
mínimo de 5 (cinco) e o máximo de 17 
(dezessete) laudas. 

 

IMPORTANTE: 

 

1. A entrega dos documentos é 

imprescindível para a confirmação da 

inscrição. A não apresentação implicará o 

indeferimento da inscrição; 
2. Candidatos estrangeiros deverão apresentar 

os documentos traduzidos e autenticados por 
órgão oficial no Brasil e o visto de 
permanência no país. 
 

A documentação deve ser digitalizada e enviada 

entre 18/10/2021 e 28/01/2022 para o endereço 

eletrônico: poscch@uel.br com cópia para o 

endereço selecaoreligioes@gmail.com 

 

IMPORTANTE: 

 

SELEÇÃO 
 

ETAPA 1 (eliminatória, nota mínima 7,0) - 

ANÁLISE DO PRÉ-PROJETO: Realizada pela 

comissão examinadora. Resultado: O edital 

será divulgado no dia 04/02/2022 no site 

https://sites.uel.br/clch/lato-sensu/. 

 

ETAPA 2 (eliminatória, nota mínima 7,0) - 

ENTREVISTA: Os aprovados na etapa 1 farão 
entrevista via plataforma digital com a comissão 
examinadora sobre: (1) a formação do/a 
candidato/a; (2) o tema do pré-projeto de 
pesquisa, que deve estar ligado ao estudo do 
fenômeno religioso; (3) o conhecimento do/a 
candidato/a sobre a abordagem teórica e 
metodológica de um dos textos constantes na 
bibliografia abaixo; (4) relações entre tal 
abordagem e o pré-projeto de pesquisa 
apresentado; e (5) a viabilidade da proposta do 
pré-projeto no tempo estabelecido para a 
realização do curso de especialização, qual seja, 
12 meses a contar do início das aulas em março 
de 2022. 

DATA DA ENTREVISTA: Entre 07 e 11 de 
fevereiro de 2022. 

HORÁRIOS E LINK DE ACESSO: Informaremos 
aos inscritos por e-mail. 

 

BIBLIOGRAFIA: 
 

CERTEAU, Michel de. A escrita da História. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. 
p. 65-119 e 243-265. 

PADEN, William. Interpretando o Sagrado: 
Modos de Conceber a Religião. São Paulo: 
Paulinas, 2001. 
 

Atenção: A entrevista versará sobre o pré-
projeto de pesquisa e possíveis relações com um 

dos dois textos elencados acima. A escolha do 

texto ficará a critério do candidato. 
 

ETAPA 3 (classificatória) - ANÁLISE DE 

CURRÍCULO: Realizada pela comissão 
examinadora; só serão analisados os currículos 
dos candidatos aprovados na Entrevista. 
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DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE RESULTADO 

INICIAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

 
O resultado do processo de seleção, anterior ao 
período de interposição de recursos, será 

divulgado aos candidatos a partir das 17 hs do 

dia 14/02/2022 no site: 

https://sites.uel.br/clch/lato-sensu/. 
 
 

PEDIDOS DE RECURSO:  

 

O(a) candidato(a) que não concordar com o 
resultado do processo de seleção terá o prazo de 
2 (dois) dias úteis, a partir da data de sua 
divulgação, para a interposição de recurso, isto 
é, das 17hs do dia 14/02/2022 até às 17 hs do 
dia 16/02/2022. A solicitação deverá ser dirigida 
ao(a) Coordenador(a) do Curso de Pós-

Graduação, via e-mail intitulado Recurso ao 

Resultado da Seleção da Especialização em 

Religiões e Religiosidades / Nome do(a) 

Candidato(a), para o endereço eletrônico: 

selecaoreligioes@gmail.com. 
 
Os recursos interpostos fora de prazo não serão 

admitidos, nem analisados quanto ao mérito. Os 

recursos deverão estar devidamente 

fundamentados e as respostas aos recursos 

interpostos serão encaminhadas ao requerente 

via e-mail, pela Coordenação do Curso de 

Especialização em Religiões e Religiosidades no 

dia 17/02/2022. 

 

RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO 
 

O resultado final da seleção será divulgado por 
meio de Edital, a ser publicado pela Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-graduação no site  
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais

/resultados.php, a partir das 17h do dia 

18/02/2022. 
 

PERÍODO DE MATRÍCULA / ENTREGA DOS 

DOCUMENTOS 
 

De 21 a 25 de fevereiro de 2022. Os candidatos 
aprovados e classificados no processo seletivo 
deverão efetivar a matrícula via WEB, no site 
www.uel.br/portaldoestudante, de acordo com as 
instruções constantes no edital de resultados da 
PROPPG. 
 
 

DOCUMENTOS PARA CONFIRMAÇÃO DA 

MATRÍCULA 

 
a) Fotocópia do diploma de graduação 

(autenticado se não for da UEL), ou 
fotocópia simples do certificado de conclusão 
do curso de graduação ou atestado de 
conclusão do curso de graduação; 

 
b) Fotocópia dos documentos pessoais (RG, 

CPF, Reservista e Certidão de Nascimento ou 
Casamento). 

 

OBS: Os documentos já entregues no 

currículo serão aproveitados para a matrícula. 
 

 

Coordenação 
Profª. Drª. Monica Selvatici 

Prof. Dr. Marco Antonio Neves Soares 

 

Apoio 
Cláudio Felisberto dos Santos 

 
 

Outras Informações 
Universidade Estadual de Londrina 

Secretaria de Pós-Graduação Lato Sensu / CLCH 
Rod. Celso Garcia Cid, Km 380 – Cx. Postal 

10011 CEP 86057-970 – Londrina/PR 
Fone/Fax: (0XX43) 3371-4943 

Site: https://sites.uel.br/clch/lato-sensu/ 
E-mail: poscch@uel.br 
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