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PROCESSO SELETIVO STRICTO SENSU
1º SEMESTRE DE 2018

CIÊNCIAS DA RELIGIÃO
MESTRADO
1 PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO
A prova de conhecimentos específicos é dissertativa e consiste na análise e interpretação de textos.

1.1 BIBLIOGRAFIA
GRESCHAT, Hans-Jürgen. O que é ciência da religião? Tradução de Frank Usarki. São Paulo:
Paulinas, 2005.
AGNOLIN, Adone. História das Religiões: perspectiva histórico-comparativa. São Paulo:
Paulinas, 2013.

Atenção: Não será permitida a utilização de nenhum material (livros, doutrinas, legislação) para a
realização da prova escrita. Não será permitida vista de prova. A decisão da comissão de seleção
é soberana, dela não cabendo recurso.

2 PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
A prova de proficiência pode ser realizado 1 (uma) vez por semestre, pelo Mackenzie Language
Center (MLC) da Universidade Presbiteriana Mackenzie ou por instituição definida pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie, e tem validade de 5 (cinco) anos.
A prova de proficiência consiste na tradução de um texto na língua escolhida dentro do rol de opções
abaixo para o português.
2.1 OPÇÕES DE LÍNGUAS
Inglês e Espanhol
2.2 CERTIFICADOS ACEITOS
Poderão ser aceitos certificados de proficiência em língua estrangeira, desde que tenham sido
obtidos em período não superior a 5 (cinco) anos do ingresso do aluno no Programa, nas seguintes
Instituições externas reconhecidas:
•
Para Inglês: TOEFL, com pontuação Intermediate para provas reading e listening, e fair
para provas speaking and writing;
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•

Para Espanhol: Miguel de Cervantes, com pontuação intermediária para testes
DELE/B2 (Diploma de Español como Lengua Extranjera) e com pontuação intermediária
para testes CELU/B2 (Certificado de Español Lengua y Uso).

2.2 OBSERVAÇÕES
A. Neste dia poderão realizar o exame da 2ª Proficiência quem teve aproveitado sua
proficiência do Mestrado.
B. Após a inscrição, não será permitida mudança de opção da língua estrangeira.
Atenção: Será permitido o uso de um único exemplar de dicionário totalmente unilíngue
convencional, não eletrônico e sem glossário com palavras em Português. Não será permitida vista
de prova.

4 – ENTREVISTA
As entrevistas serão agendadas pelo programa conforme calendário previsto em edital.
Mediante solicitação formal dos candidatos que residem a 300 km ou mais de distância da
cidade de São Paulo, poderá ser pleiteada, diretamente com a respectivas secretarias dos
programas, a antecipação da entrevista.
5 - PRÉ-PROJETO (Documento a ser anexado na ficha de inscrição)
O projeto deve ser apresentado de maneira clara e resumida, ocupando até 10 páginas em
espaço um e meio, contendo os seguintes itens:
1 - Tema;
2 - Resumo (até 10 linhas);
3 - Introdução (definindo o tema escolhido);
4 - Problematização do tema (explicação teórica dos marcos da bibliografia utilizada para a
formulação do projeto);
5 - Objetivos da Pesquisa (explicitação frente ao debate teórico que envolve o tema
proposto);
6 - Como pretende desenvolver a investigação proposta (estratégias de desenvolvimento
da investigação);
7 - Referências Bibliográficas - O projeto deve oferecer, na sua composição, elementos de
análise que permitam perceber as habilidades acadêmicas do candidato.
DEMAIS INFORMAÇÕES
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião
Rua da Consolação, 896 – Pr. 25, Térreo
01302-907 – Consolação, São Paulo/SP

creligiao.pos@mackenzie.br
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