Orientações para a pesquisa

Ecumenismo

Orientações para Pesquisa do Semestre

1ª pesquisa: (Esta proposta foi suprimida)

Tarefa a ser feita em grupos de duas ou três pessoas

Fazer uma pequena imersão e coleta de informações junto a uma Igreja Pentecostal à escolha
do grupo.

Informações a serem coletadas
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1 – Histórico da Igreja: Nome da Igreja, onde surgiu, quando surgiu, quem foi o iniciador, onde
está presente, etc.

2 – Estrutura organizacional da Igreja: como é a forma de coordenação, quem faz parte, como
é o acesso à estrutura de coordenação (há eleições, mandatos), etc.

3 – Estrutura da organização ministerial: quais funções ministeriais existem, qual a hierarquia
delas, o que cabe a cada tipo de função, como se chega a assumir tal função, etc.

4 – Estrutura ritual: Existe um calendário de rituais, quais são os tipos de rituais (cultos,
casamentos, batizados, ceia...), estes rituais tem uma estrutura fixa ou não, quem define isto,
etc.

5 – Relação com outras Igrejas: esta igreja tem alguma relação com outras Igrejas (tipo
cooperação, visitas, entreajuda), há alguma dificuldade de relação com outras Igrejas (quais
tipos de dificuldades), etc.

Tarefa: Fazer um texto de 4 a 6 páginas a partir destas informações coletadas.

Data de entrega: Fim de abril de 2020

2ª pesquisa:

Tarefa a ser feita de forma individual
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Fazer uma resenha de alguma pesquisa acadêmica a respeito do universo
evangélico/pentecostal

Fonte: Artigo acadêmico ou dissertação/tese

- Para encontrar algum artigo publicado em Revista A1, A2 ou B1 (Ciência da Religião e
Teologia):

Consultar Qualis Periódicos na Plataforma Sucupira para encontrar as revistas e depois
procurar no site da revista os artigos publicados sobre a temática.

- Para encontrar alguma pesquisa de mestrado ou doutorado sobre a temática:

Procurar na internet por “Repositório de Teses” das Universidades e dentro do site de
repositórios, procurar a temática Pentecostalismo

Tarefa:

Escrever uma resenha de 3 a 5 páginas com o seguinte conteúdo:

Apresentação do texto lido (autoria, fonte, estrutura), os principais conteúdos apresentados no
texto, as conclusões a que a pesquisa/artigo chegou e comentários pessoais (apreciação)
sobre o texto.

Data de entrega: Fim de maio de 2020 Até o fim do dia 28/05/2020
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