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EDITAL No 46/2020-PROPE 

ALTERA AS DATAS DE ENCERRAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕESE DO PROCESSO DE 

SELEÇÃO DISCENTE, EDITAL No 22/2020-PROPE, DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO 

SENSU EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO DE 04 DE SETEMBRO DE 2020 

 
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC Goiás, de ordem 

do Magnífico Reitor, faz saber a todos os interessados que foram ALTERADAS AS DATAS DE ENCERRAMENTO 

E HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕESE DO PROCESSO DE SELEÇÃO DISCENTE do Edital No 22/2020-PROPE, de 

04 de setembro de 2020 do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em CIÊNCIAS DA RELIGIÃO, conforme 

abaixo: 

 

Novas datas 

Encerramento das Inscrições: 30 de novembro de 2020 

Homologação das Inscrições: 04 de dezembro de 2020 

Toda documentação deverá ser enviada via e-mail (pos.efph@pucgoias.edu.br ) digitalizada no formato Portable 

Document Format (.pdf), impreterivelmente até o dia 03 de dezembro de 2020. 

1 - As provas referentes a: primeira etapa - prova de conhecimentos específicos (07/12/2020); segunda etapa 

– prova de suficiência em língua estrangeira (07/12/2020); quarta etapa – entrevista (08/12/2020) serão 

realizadas em formato síncrono nos horários definidos no item 6. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS do Edital No 

22/2020-PROPE; 

2 - Todo o processo seletivo para Mestrado e Doutorado, será realizado em formato remoto e síncrono por meio 

da utilização da Plataforma Online oficial da PUC Goiás, usando a Plataforma Microsoft Teams que pode ser 

instalada, gratuitamente, acessando o link https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-

teams/free  ; 

3 - O link para acesso a esta plataforma será encaminhado para o e-mail do candidato até dia 05/12/2020. Este 

link será usado para acesso do candidato na primeira, segunda e quarta etapa do processo seletivo.  

4 - É necessário que o candidato tenha internet ativa, microfone e câmera para realizar as etapas via 

videoconferência (prova de conhecimentos específicos; suficiência em língua estrangeira e as entrevistas);  

5 - Durante todo o período da prova de conhecimentos específicos, suficiência em língua estrangeira e entrevista 

o candidato deverá permanecer conectado à videoconferência. 

A Comissão de Seleção e a Coordenação do PPGCR não se responsabilizam por problemas de conexão, acesso e 

falta de sinal da rede de internet dos candidatos durante a realização das etapas do processo seletivo. 
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Ressaltamos que o Mestrado e Doutorado em Ciências da Religião da PUC Goiás são presenciais, mas com 

excepcional realização de aulas remotas e síncronas em virtude de situação de pandemia, com retorno ao 

formato presencial assim que as condições sanitárias e as autoridades possibilitarem.  

 

Goiânia, 23 de novembro de 2020. 

 

 

 
Profa. Dra. Milca Severino Pereira 

Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa 
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