Normas para Exame de Seleção
Candidatos ao mestrado e doutorado devem preparar um projeto de pesquisa que será
analisado pela Comissão de Seleção da respectiva Área de Concentração e será o tema
principal da entrevista com o candidato, tendo papel decisivo no processo seletivo. O
projeto deve descrever com clareza o objeto de pesquisa, expor a viabilidade de sua
execução, assim como demonstrar experiência prévia do candidato no tratamento do
tema que pretende investigar.
Recomenda-se que o projeto dos candidatos ao mestrado não exceda a 10 páginas. Para
projetos de doutorado, o tamanho recomendado é de aproximadamente 30 páginas. O
projetos devem estar digitados em espaço 1.5 e contemplar os seguintes itens:

1) Tema do projeto
O tema deve ser amplo para não reduzir as possibilidades de pesquisa, mas limitado o
suficiente para que o objeto de pesquisa possa transparecer para os membros da
Comissão de Seleção. É necessário indicar as fontes a serem pesquisadas e comprovar a
viabilidade da pesquisa.

2) Objetivos da pesquisa
Ao listar os objetivos de sua pesquisa o candidato deve explicitar suas indagações em
relação ao objeto a ser estudado. Os objetivos também podem ser formulados através de
perguntas norteadoras. Elas não devem ser de caráter muito geral.
É importante ter um eixo direcionador do interesse logo no início.

3) Conhecimentos prévios sobre o projeto

3.1 MESTRADO
No momento do ingresso não se espera que o candidato ao mestrado domine toda a
bibliografia e a história da pesquisa do tema. Mas é necessário apresentar à Comissão de
Seleção uma breve descrição do objeto de pesquisa e possíveis resultados a serem
alcançados. Experiências prévias com pesquisa de campo sobre o objeto ou, o que é
comum em estudos de religião, envolvimento pessoal com o fenômeno também podem
ser contemplados.

3.2 DOUTORADO
O candidato ao doutorado deve demonstrar conhecimento da história da pesquisa do
tema proposto e explicitar a originalidade da pesquisa que pretende desenvolver. Além
de demonstrar familiaridade com o estado atual da pesquisa sobre seu objeto ou
questão, deve enunciar claramente o problema a ser investigado e indicar a possível
contribuição dos resultados almejados para o avanço do conhecimento em sua área
específica.

4) Metodologia a ser empregada
Quais são as ferramentas metodológicas que pretende usar para o estudo do objeto
proposto? Neste ponto é importante estar sintonizado com as propostas da Área de
Concentração. Uma boa opção é fazer uso da pré-orientação.

5) Linha de pesquisa
É fundamental que os projetos propostos pelos candidatos demonstrem sua adequação
às linhas de pesquisa da respectiva Área de Concentração.

6) Bibliografia
A bibliografia deve conter necessariamente as fontes utilizadas na preparação do
projeto. No caso da utilização de fontes primárias é necessário relacionar os arquivos
em que elas se encontram bem como explicitar as condições de acesso às mesmas
O Projeto de Pesquisa trata-se de uma proposta preliminar de dissertação/tese, e deve
revelar o interesse do candidato por um tema específico, relacionado a uma das linhas
de pesquisa. O projeto deve incluir:
Título
Nome do autor
Resumo de 5 linhas
Introdução
Definição do problema e dos objetivos da pesquisa
Justificativa do tema escolhido
Demonstração de sua importância
Revisão de Literatura
Procedimento metodológico e
Bibliografia básica para a investigação do tema selecionado.
Área de Concentração: conforme acima
Linhas de Pesquisa: conforme acima

O projeto deve ser digitado em espaço 1,5 (um e meio) e fonte 12. Recomenda-se que os
projetos dos candidatos ao mestrado não excedam a 10 (dez) páginas. Para projetos ao
doutorado, o tamanho recomendado é de aproximadamente 30 páginas, incluindo a
bibliografia.

