
 
 
 
 
 
NÚCLEO PARANAENSE DE PESQUISA EM RELIGIÃO. 
 
 
CIRCULAR N° 01/2013. 
 
 
Aos membros do NUPPER e aos pesquisadores da área da Religião 
 
NUPPER COMUNICA: 
 
VII SEMINÁRIO NACIONAL E I INTERNACIONAL - 
RELIGIÃO E SOCIEDADE: O ESPAÇO DO SAGRADO NO 
SÉCULO XXI. 
 

Este Seminário tem como objetivo divulgar os resultados de projetos de pesquisa de 

professores/pesquisadores, de alunos de pós-graduação, de professores de ensino médio 

e de trabalhos de conclusão de curso nas áreas da religião, das religiosidades e das 

instituições religiosas. A partir da interdisciplinaridade e das múltiplas faces do 

fenômeno religioso, além dos resultados de pesquisa, tem também como objetivo 

discutir as questões teóricas e as diferentes metodologias que informam o pesquisador 

no seu fazer profissional na área. 

 
DATAS: 24, 25 e 26 de outubro de 2013 
 
LOCAL: Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR 
 
Endereço: Rua Imaculada Conceição, N° 1155 
 Curitiba , PR. 
 
Maiores Informações: 
 
Site: www.nupper.com.br 
 
 e-mails:  nupper@ufpr.br; nupper@nupper.com.br 
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GRUPOS TEMÁTICOS 
 
 
Grupo 1.  Religião e Institucionalidades religiosas: 

 Coordenação: Prof. Dr. Marlon Fluck 
 Prof. Dr. Edilson S. de Souza 

 
Ementa:  
 Este grupo temático agregará as pesquisas que refletem sobre a formação das 
instituições religiosas propriamente ditas, suas especificidades (congregações, ordens, 
associações e demais formas de organização), tendo como propósito a vivência e o 
trabalho social. 
 
 
Grupo 02. Religião e Espacialidades Religiosas 
 Coordenação: Prof. Dr. Sylvio Fausto Gil Filho 
 MSC Clevisson J. Pereira 
 
Ementa: 
Este grupo temático agregará pesquisas e ensaios sobre estudos do fenômeno religioso a 
partir de categorias espaciais;  espacialidades e territorialidades religiosas; geografias 
dos mundos conformados pela religião e as expressões das religiões no mundo. 
 
 
Grupo 03. Religião e Relações de Gênero 
 Coordenação: Prof. Dr. Uipirangi Franklin da Silva Câmara 
 Prof.ª Dr.ª Clélia Perreti 
  
Ementa: 
Este grupo temático agregará as pesquisas que abordam as relações entre religião e 
gênero pontuando a diversidade de abordagens em suas configurações individuais e 
sociais e como se articulam a partir de múltiplos vieses, sejam eles antropológicos, 
históricos, literários, teológicos e filosóficos. 
 
 
Grupo 4. Religião e Educação 
 Coordenação: Prof. Dr. Sérgio R. A. Junqueira 
 Prof. Dr. Névio Campos 
 Prof. MSC Antônio Crul 
 
Ementa: 
Na história das sociedades a presença da educação e da religião é constante. Este grupo 
temático agregará pesquisadores empenhados no estudo das relações entre ensino e 
aprendizagem tanto no espaço formal escolar público e religioso como no cotidiano das 
comunidades religiosas. Ao mesmo tempo, estudos relacionados ao ensino das tradições 
religiosas e o papel das instituições religiosas nas políticas educacionais e educação nas 
escolas religiosas, assim como análise dos modelos pedagógicos norteadores, 



regulamentos e práticas educacionais, a discussão sobre os espaço e sociabilidades, 
arquitetura escolar, disciplina, identidade e memória.  
 
Grupo 05. Religião e Religiosidade Popular 
Coordenação: Prof.ª Dr.ª Vera Irene Jurkevics 
 Prof.ª Dr.ª Roseli Boschilia 
 Prof. Dr. Geraldo Pieroni 
 
Ementa: 
Tendo em vista a predominância do pluralismo das manifestações religiosas na 
sociedade contemporânea, este grupo temático agregará as pesquisas que tratam das 
questões conceituais sobre religião, imigração e religiosidade popular. São estudos que 
focalizam as expressões religiosas e seus desdobramentos formais e informais, como 
rituais litúrgicos, cultos públicos, devoções aos santos, às divindades e às pessoas, bem 
como crenças, imaginários, magia e religiosidades alternativas. 
 
 
Grupo 6. Religião e Mídia 
Coordenação: Prof.ª Dr.ª Karina K. Bellotti 
 Prof. Dr. Edson Martins 
 
 
Ementa: 
Este Grupo Temático agrega pesquisas sobre religião e mídia nas mais diferentes áreas 
de conhecimento, que se ocupam a analisar as suas mais diversas temáticas: o uso dos 
meios de comunicação (impressos, audiovisuais, imagéticos, digitais, musicais) por 
parte de instituições religiosas para reforçar sua comunicação e instrução interna, para 
realizar propaganda, evangelização, proselitismo, e/ou para se inserir em amplos 
debates na esfera pública; a utilização de símbolos, imaginários e discursos religiosos 
por parte da chamada mídia “secular” para fins de instrução, entretenimento e 
informação; e os usos que os mais variados agentes religiosos (lideranças e fiéis) 
realizam junto aos meios de comunicação, religiosos e/ou seculares. 
 
 
Grupo 7: Religião e Religiosidades Orientais 
  

Coordenação: Prof. Dr. Vladimir Luís de Oliveira  
 Prof. Dr. Carlos Alberto Tinoco  
 
Ementa 
As temáticas abordadas neste grupo envolvem pesquisas que se dedicam às questões do 
sagrado em torno das filosofias místicas orientais e práticas devocionais do oriente, 
interpretações das representações extático-religiosas e experiências mítico-religiosas nas 
diversas manifestações do hinduísmo, budismo, taoísmo, confucionismo e xintoísmo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Grupo 8: Religião e Política 
 Coordenação: Prof.ª Dr.ª Marion Brepohl de Magalhães 

 Prof. Dr. Renato Carneiro Júnior 
 Prof. Dr. Marcos Gonçalves 
 
Ementa: 
Este grupo pretende acolher pesquisas sobre a interferência da religião na esfera 
pública, tanto do ponto de vista ético como do ponto de vista institucional, indagar 
como e em que sentido as sensibilidades religiosas reivindicam um lugar no espaço 
secular, seja para interditar ou para promover determinadas práticas. 
 
 
 
Em breve mais informações. 
 
 
Curitiba, 05 de maio de 2013 
 
 
COMISSÃO ACADÊMICA, EXECUTIVA E OPERACIONAL 
 
 


