
 

 

Belo Horizonte, 17 de abril de 2018. 

 

gr 

 Prezados Coordenadores e Professores de Programas de Pós-Graduação da Área de 

Ciências da Religião e Teologia! 

 

 

 Estamos nos aproximando do 31º Congresso Internacional da SOTER, que será realizado 

entre os dias 10 e 13 de julho de 2018, em Belo Horizonte/MG, na PUC Minas, refletindo a 

temática: Religião, ética e política.  

 

Hoje, a sociedade apresenta desafios que tocam questões fundamentais, sobretudo na 

ótica do direito, da democracia, nas causas sociais, na multiculturalidade que tece o nosso 

contexto e em temas que exigem uma postura nova e um olhar mais profundo da realidade. O 

tema também se faz relevante pela situação política do país e mesmo de todo o globo, lembrando 

ainda que o ano de 2018 traz a comemoração dos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. 

Dentro destas intenções, o olhar da teologia e das religiões se faz importante, e é onde se espera 

apresentar uma contribuição. Programamos importantes conferências com especialistas nacionais 

e internacionais, grupos de trabalho (GTs) e fóruns temáticos (FTs), painéis e publicações. Temos 

a expectativa de um grande evento.   

 

O Congresso foi pensado na tentativa de responder aos anseios que o tema nos interpela 

e a presença de cada um de vocês – sócios e sócias da SOTER – vai engrandecer e contribuir para 

um bom resultado. Queremos atendê-los da melhor forma possível e colocamos toda a nossa 

equipe à disposição. 

 

Algumas informações: 

 

 Local do evento: o congresso será realizado no Auditório do Prédio 30 (Teatro João 

Paulo II). Os GTs e FTs serão realizados nas dependências da Universidade.  

 Inscrições: As inscrições devem ser feitas pelo site do Congresso.  

 Para os sócios e sócias: quem estiver em dia com a anuidade terá isenção de taxa de 

inscrição, mas todo o processo da inscrição deve ser feito pelo sistema do site.  

 Comunicações: O prazo para envio de comunicações se encerra no dia 04/05/2018.  

 Site do Congresso: todos os processos relativos ao Congresso – diálogo, envio de 

trabalhos, aprovação de textos e certificados – serão feitos através do site.  

 Site: www.soter.org.br/congresso 

 

 

 Agradecemos a sua atenção e esperamos a sua participação! 

 

Comissão Organizadora 

Cesar Kuzma – Presidente da SOTER 

http://www.soter.org.br/congresso

