


PPG EM TEOLOGIA – MESTRADO PROFISSIONAL 

DICAS PARA ENTREVISTA NO PROCESSO SELETIVO 

Nos programas de Pós-Graduação stricto sensu, mestrado e doutorado, a entrevista 

é dos componentes de maior importância do Processo Seletivo (PS), que todo curso 

tem. E quem desejar ser aprovado nas diferentes fases do PS e ingressar neste 

nível de ensino/formação, precisa preparar-se adequadamente.  

O que é uma entrevista? 

A entrevista, pode-se dizer, é uma interação entre pessoas em que perguntas são 

feitas com o objetivo de obter informações que sejam importantes para o processo 

decisório no PS. 

O que é uma entrevista de seleção de mestrado? 

É uma etapa do Processo Seletivo para candidatos que concorrem a uma vaga no 

Programa de Pós-Graduação, nível mestrado.  

A entrevista é feita com a finalidade de avaliar conhecimentos, aptidões, trajetória 

formativa e intenções acadêmicas e profissionais, conforme pré-projeto e currículo 

do entrevistado, à luz dos objetivos institucionais, científicos e pedagógicos do 

programa de Pós-Graduação. 

Para ajudar os candidatos, neste processo tão importante, seguem algumas dicas: 

DICA 01 – Saiba informações básicas do Curso 

Chegue para a entrevista sabendo todas informações básicas do Programa de Pós-

Graduação do Mestrado Profissional em Teologia da FABAPAR. As informações 

básicas são: conhecimentos a respeito do programa da IES, as áreas e linhas de 

pesquisas, os professores e até um possível orientador. 

A entrevista é realizada por dois professores e tem por objetivo colher informações 

quanto ao perfil do candidato, futuro estudante, sua trajetória acadêmica e 

experiência, e também sobre a proposta que pesquisa, ou seja, o Pré-Projeto. 



DICA 02 – Revise o material do Processo Seletivo 

O candidato precisa revisar o material que regulamenta o seu processo seletivo, 

especialmente o edital. 

Se algum candidato a uma vaga no mestrado fizer perguntas à banca sobre 

informações básicas que constam no edital é um indício de que não leu o 

documento ou não prestou atenção para aspectos e orientações relevantes. 

As fases e procedimentos devem estar claras para que o candidato, na entrevista, 

se situe com segurança em relação aos momentos anteriores e posteriores do 

processo seletivo. Isto demonstrará que o candidato “está por dentro” e que merece 

aquela tão sonhada vaga.  

DICA 03 – Conheça bem os professores da casa 

Ao elaborar seu projeto de pesquisa-atuação, verifique entre os seus futuros 

professores, se algum deles tem alguma publicação que lhe seja útil. Isso não 

apenas lhe trará uma contribuição na pesquisa, mas, principalmente, mostrará que 

o candidato não está por fora doque acontece na FABAPAR. Uma forma de se fazer

isso é acessando o currículo dos professores no site da instituição.

DICA 04 – Seja verdadeiro e sincero 

A verdade e a sinceridade são valores da fé cristã e a FABAPAR é uma instituição 

de confissão religiosa que prima pela transparência. Se você não sabe, não pode, 

não tem certeza, não fez, etc., então, não diga o oposto, seja verdadeiro, sincero, 

transparente.  

Afinal, não se espera que um candidato saiba tudo de tudo ou tenha feito tudo de 

tudo. Ao ser verdadeiro e transparente, o candidato mostra a sua humanidade e 

deixa claro para a banca de seleção que não está tentando vender uma imagem 

que não tem.  

É preciso ficar claro que as “limitações”, “inseguranças” e desejo de aprender e 

crescer são pontos a favor do candidato na entrevista. 

DICA 05 – Seja flexível 

No processo seletivo, é comum que os professores da banca avaliativa façam 

sugestões de: 



▪ Alterações pontuais no pré-projeto e na intenção de pesquisa; 

▪ Mudança de Linha de pesquisa-atuação; 

▪ Possível orientador;  

▪ Bibliografias a serem acrescentadas e de leituras complementares. 

Ouvir abertamente essas sugestões é muito importante ao candidato. Flexibilidade 

é uma competência esperada de todo estudante de um curso de mestrado, pois, 

ajuda a negociar, e ao mesmo tempo, a manter o foco naquilo que realmente é 

importante, nuclear e valioso na pesquisa. Flexibilidade é a base para a criatividade 

em toda e qualquer pesquisa.  

Ser flexível não significa ter “disposição para mudar todo o pré-projeto”, desacreditar 

na investigação proposta e deixar de “defender” o que foi construído para ser 

pesquisado e produzido, neste caso, um “produto final”. A não ser que o projeto seja 

de uma determinada linha de pesquisa-atuação e o candidato almeja outra. Neste 

caso precisará haver uma mudança mais radical: mudar de projeto para se adequar 

à linha desejada ou trocar de linha para continuar com o projeto almejado.  

Ser flexível é sair de um plano mental rígido, aceitar considerações do outro, ser 

aberto à mudança e demonstrar coragem para fazer as adaptações necessárias no 

pré-projeto. 

Nenhum pré-projeto está definido, pronto e perfeito. Está sempre em construção e 

reconfiguração.  

 

DICA 06 – Conheça seus possíveis orientadores 

O processo seletivo geralmente é concorrido. Então, ao participar de um processo 

seletivo num curso de mestrado, por mais que não se tenha garantia de quem irá te 

orientar, busque conhecer seus possíveis orientadores.  

Tenha em mente quem poderá ser seu orientador, e se não for aquele professor 

que deseja, demonstre à banca avaliativa que estará aberto à mudança e que fará 

uma parceria superbacana com o outro professor indicado. Nunca chame o 

professor-orientador indicado de “plano b”.  

▪ Visite o Currículo Lattes de todos os professores; 

▪ Relacione o orientador com seu interesse e intenção de pesquisa;  

▪ Busque informações das atividades que já desenvolveu; 

▪ Caso o orientador desejado faça parte da banca de seleção, é sua 

oportunidade – cause uma excelente impressão. 

 



DICA 07 – Seja educado e gentil 

A nossa educação é demonstrada com atitude de gentileza e gratidão. Durante a 

entrevista, mesmo que surja alguma imprevisibilidade – perguntas, curiosidades, 

críticas e sugestões, é importante manter o equilíbrio emocional e ser educado e 

gentil. 

Em outros termos, para qualquer imprevisibilidade que ocorrer, é fundamental evitar 

o confronto e agir com leveza, educada e gentilmente com os avaliadores. Busque 

aproveitar o que ocorreu na entrevista para amadurecer emocional, cognitiva e 

academicamente e, no futuro, repensar sua proposta e intenção de pesquisa. 

O modo como o candidato reage às críticas, durante a entrevista, pode ser um 

indicativo da maturidade acadêmica:  

▪ Não esqueça de agradecer as sugestões e até as “críticas” feitas, elas podem 

ser úteis.  

▪ Deixe claro para a banca que a educação é um processo formativo contínuo 

e que você tem disposição para aprender;  

▪ Informe que irá aprofundar a leitura ou a reflexão para incorporar a crítica ou 

sugestão. 

 

DICA 08 – Mostre as contribuições que pretende dar 

Um dos interesses da banca de seleção no mestrado é verificar o real interesse do 

candidato e averiguar quais as possíveis contribuições que poderá dar. Nesse 

aspecto, o candidato deverá mostrar que pode contribuir para: 

▪ O aprimoramento do programa de mestrado; 

▪ A visibilidade do PPG e da Instituição de Ensino Superior (FABAPAR); 

▪ A produção de textos, artigos e um “produto” impactante no final do TCC; 

▪ O avanço das pesquisas na área da Teologia. 

 

DICA 09 – Seja coerente 

Assim como se espera que cada parte de um pré-projeto esteja em sintonia com o 

título, o candidato precisa adotar alguns cuidados: 

▪ Dialogar com outras áreas do conhecimento, mas, o embasamento principal 

para a pesquisa e trabalho final deve estar na área da teologia.  

▪ Sua pesquisa não pode ter apenas um fim acadêmico. O mestrado é 

profissional, ou seja, a pesquisa tem que finalizar em algo prático (artigo, 



desenvolvimento de aplicativo, material didático instrucional, produto, 

proposta pedagógica-teológica, relatório de pesquisa, entre outros); 

▪ O pré-projeto precisa ser relevante para a comunidade (como um todo, ou, 

como é mais comum, para a comunidade em que o candidato está inserido); 

▪ O título precisa englobar todos os aspectos da pesquisa. Jamais use o título 

de um dos capítulos como título do Trabalho final; 

Em suma, o Pré-projeto precisa estar em sintonia com o propósito prático de nosso 

Mestrado, e simultaneamente, tem que estar dentro de uma de nossas três Linhas 

de Pesquisa-atuação. 

 

No mais, colocamo-nos à sua disposição e desejamos sucesso, ou seja, a sua 

aprovação no Processo Seletivo do Mestrado Profissional em Teologia da 

FABAPAR. 

Conte conosco, sempre! 
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