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EMENTÁRIO
01 Introdução à cultura digital

2 créditos

Apresentação do fenômeno da cibercultura e do ciberespaço. As relações entre educação,
comunicação e novas mídias. Compreensão das mídias, suas linguagens e o uso dessas
tecnologias no processo de aprendizagem tomando como paradigma o ambiente moodle.
02 Cultura surda e Libras

2 créditos

Estudo dos aspectos linguísticos da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). História das
comunidades surdas, da cultura e das identidades surdas. Ensino básico da LIBRAS e das
políticas linguísticas e educacionais para surdos.
Introdução à Bíblia

4 créditos

03
O lugar da Bíblia na comunidade de fé. Introdução geral à Bíblia e apropriação de seu
conteúdo. Bíblia: Palavra de Deus e palavra humana. Revelação, Inspiração e Verdade na
Bíblia. Formação do texto bíblico, dos livros e da Bíblia. Formação do Antigo Testamento.
Formação do Novo Testamento. O Cânon bíblico. Livros deuterocanônicos e apócrifos.
Introdução à crítica histórica e literária do Antigo e Novo Testamentos.
04 Introdução à Teologia

2 créditos

Identificação de imagens de Deus comuns nas comunidades e na sociedade. Definição do
que vem a ser teologia. Apresentação e discussão da relação entre fé e teologia.
Introdução histórica e conceitual ao estudo acadêmico da teologia. Detalhamento da
organização do estudo da teologia. Introdução ao conceito e organização da teologia
sistemática.
05 Introdução à Filosofia

2 créditos

Aborda as principais linhas de pensamento filosófico na história da Filosofia, e discute a
sua importância para a compreensão e análise de temas relevantes da
contemporaneidade.
06 Contexto histórico e social do Antigo Testamento

4 créditos

Oferece uma introdução à geografia e à história subjacente ao Antigo Testamento nas
fases da história do povo de Israel, delineando o seu contexto religioso, social, cultural,
econômico e político.

07 Contexto histórico e social do Novo Testamento

4 créditos

Oferece uma introdução à geografia e à história subjacente ao Novo Testamento,
delineando o seu contexto religioso, social, cultural, econômico e político.
08 Metodologia da Pesquisa

2 créditos

Instrumentalização para a pesquisa científica, a redação e a apresentação de trabalhos
escritos.
09 Língua Bíblica I - Hebraico

4 créditos

Proporciona o domínio de vocabulário e de aspectos gramaticais básicos do hebraico
bíblico com vistas à tradução de textos simples.
10 Introdução à Ciências da Religião

4 créditos

Apresenta de forma introdutória conceitos básicos para a compreensão de fenômenos
religiosos. Oportuniza uma visão ampla das manifestações religiosas no Brasil e
caracteriza as grandes religiões mundiais, na perspectiva interdisciplinar, destacando
temas transversais que oportunizem a interface com as demais áreas.
11 Introdução à Psicologia

2 créditos

Estuda aspectos históricos da Psicologia, com enfoque na Psicologia moderna. Aborda
algumas teorias da personalidade e sua relação com a prática profissional. Prepara para a
visão interdisciplinar da condição humana.
12 Língua Bíblica II - Grego

4 créditos

Proporciona o domínio de vocabulário e de aspectos gramaticais básicos do grego bíblico,
com vistas à tradução de textos simples.
13 Introdução à Teologia Prática

2 créditos

Estuda os fundamentos da Teologia Prática, suas áreas específicas e capacita para a
reflexão própria em diálogo com as ciências humanas. Aborda a fundamentação bíblica e a
história do ministério da Igreja e sua relação com os ministérios específicos com vistas à
prática comunitária contextual.
14 Gestão de pessoas

2 créditos

Apresentação dos muitos modos de Gestão de Pessoas, buscando o ajuste na relação
entre indivíduos e organização. Compreensão das estratégias utilizadas para o
gerenciamento humano nas organizações.
15 Comunicação e Oratória

2 créditos

Apresentação dos métodos que auxiliam no desenvolvimento da habilidade de falar em
público. Compreensão dos processos da comunicação e das técnicas de apresentação de
ideias. Desenvolver a capacidade da pessoa estudante de se expressar verbalmente.

16 Teologia Sistemática - I

4 créditos

Apresentação, a partir dos tópicos centrais da Dogmática, elementos básicos do
testemunho cristão, visando à compreensão e à comunicação contextual do Evangelho.
Promove a análise e a reflexão sobre aspectos deste testemunho, com o foco nas
implicações práticas (comunitárias) destas elaborações teológicas
17 Missiologia

4 créditos

Estudo dos fundamentos de uma teologia da missão a partir de uma perspectiva histórica e
prática, considerando os pressupostos teológicos e eclesiológicos, a espiritualidade e a
metodologia da missão e da evangelização. Elaboração de um referencial teórico para a
ação missionária e evangelizadora no contexto da missão de Deus.
18 Antropologia

2 créditos

Aproximação da discussão antropológica relativa às noções de cultura, diversidade e
relativismo. Visão geral da história da área através das teorias e métodos de pesquisas
antropológicas. Questões que atravessam as práticas culturais e religiosas destacando o
contexto de pluralidade brasileiro.
19 Exegese I - Antigo Testamento

4 créditos

Exegese da Bíblia. Introdução aos métodos exegéticos. Passos metodológicos para uma
exegese do Antigo Testamento. Exercícios Exegéticos.
20 Ética

2 créditos

Apresentação e discussão dos mais importantes conceitos do raciocínio ético,
estabelecendo posições básicas. Reflexão sobre desafios centrais para a ética na
contemporaneidade. Abordagem e reflexão acerca da relação entre ética, ação e
educação.
21 Pentateuco e Livros Históricos

4 créditos

Introdução geral. A formação do Pentateuco. A formação dos Livros Históricos. Aspectos
históricos e literários do Pentateuco e Livros Históricos. Tradições e Teologia do Pentateuco e
Livros Históricos. Exegese de textos seletos dos livros do Pentateuco e Históricos.
22 História da igreja Antiga e Medieval

4 créditos

Estuda a história do cristianismo, o desenvolvimento da Igreja e sua teologia até o ano de
1500 e seu encontro com as correntes de pensamento do mundo antigo e medieval.
23 Pedagogia e Correntes pedagógicas

4 créditos

Apresentação dos conceitos básicos da pedagogia. As principais teorias da educação e
sua contribuição para o campo teológico
24

Arqueologia bíblica

2 créditos

Apresentação da natureza e o propósito da Arqueologia Bíblica e a sua contribuição para a

compreensão do Antigo Testamento. Apresentação do contexto cultural do ambiente
bíblico.
25 Liturgia do Culto Cristão

2 créditos

Proporciona embasamento teórico e exercícios práticos na área de culto e liturgia,
valorizando a história, a teologia e a contribuição das ciências humanas.
26 Exegese II – Novo Testamento

4 créditos

Introdução aos métodos exegéticos, com ênfase na abordagem histórico-crítica, tendo por
meta capacitar estudantes para uma interpretação autônoma de textos do Novo
Testamento.
27 Religião e sociedade – Interface com ciências da religião

2 créditos

Refletir teoricamente acerca da religião em suas dimensões culturais e sociais.
Compreender as relações entre as religiões e a sociedade, principalmente as controvérsias
e disputas na relação entre o público e o privado.
28 História e teologia da igreja nas Reformas

4 créditos

Estudo do surgimento e o desenvolvimento das Reformas Protestante e Católico-Romana
no século XVI, em particular da história e teologia dos principais protagonistas e
movimentos reformatórios. Convergências e divergências entre os principais reformadores.
Identificação dos fundamentos teológicos representados em igrejas na atualidade.
29 Direitos Humanos, Relações Étnico-raciais e Diversidades

2 créditos

Promoção da formação de sujeitos de direito, a consciência cidadã e o desenvolvimento
humano para vivência e práticas sociais baseadas em valores e princípios ético-políticos de
liberdade, justiça, igualdade e solidariedade, expressos no respeito à diversidade e
alteridade social e na valorização da transversalidade do diálogo cultural, da interação com
o ecossistema e da capacidade de conviver com as diferenças e singularidades, como as
de gênero, etnia, classe social, geração, físico-individual, orientação sexual, religiosa e
cultural.
30 Música cristã - história e teologia

2 créditos

Estudo da história e teologia da música litúrgica cristã desde as primeiras comunidades
cristãs. A cristalização do cantochão; a diversidade musical das famílias ortodoxas; os
desdobramentos do cisma (1054); a música da reforma (1517) e contra-reforma (1545); o
seu desenvolvimento nas igrejas protestantes históricas; desenvolvimento no movimento
ecumênico pós Vaticano II (1963); a música gospel no universo das igrejas pentecostais
brasileiras na atualidade.
31 Missão urbana

2 créditos

Apresentação dos desafios que a realidade dos grandes espaços urbanos apresenta às
igrejas cristãs na atualidade. Compreensão da cidade como lugar de desafio à Missão.
Compreensão das exigências nascidas da nova cultura urbana e dos novos estilos de vida
exigem uma prática missionária contextual.

32 Tecnologias na educação: novas formas de ensinar e
aprender

2 créditos

Conceituação de mídia e de tecnologia. Estudo da relação entre mídia, tecnologia,
linguagem e educação. Discussão sobre o impacto que as mídias e as tecnologias causam
nas formas de perceber o mundo, ensinar e aprender.
33 Evangelhos e Atos

4 créditos

História e literatura cristã primitiva. Evangelho e evangelhos. A questão sinótica. Aspectos
históricos, literários e teológicos de Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Exercícios
Exegéticos.
34 Dimensões do cuidado

4 créditos

Apresentação das teorias do cuidado, a importância do diálogo interdisciplinar para a
compreensão conceitual dos temas e dos recursos narrativos acerca dos usos possíveis
das diferentes formas de cuidado e de diaconia, considerando-as desde um ponto de vista
humanista.
35 Sociologia

2 créditos

Abordagem dos aspectos históricos constitutivos do desenvolvimento da área,
proporcionando uma visão geral de teorias e métodos da pesquisa sociológica. Apresenta
noções básicas para a análise e interpretação dos fenômenos sociais, relacionados ao
cotidiano nacional e internacional.
36 Teologia Sistemática - II

4 créditos

Apresenta, a partir dos tópicos centrais da Dogmática, elementos básicos do testemunho
cristão, visando à compreensão e à comunicação contextual do Evangelho. Promove a
análise e a reflexão sobre aspectos deste testemunho, com o foco nas implicações práticas
(comunitárias) destas elaborações teológicas.
37 Filosofia da Religião

2 créditos

Estudo da religião enquanto objeto da reflexão filosófica. Apresentação dos clássicos da
Filosofia da Religião no Ocidente.
38 História da Igreja Moderna

4 créditos

Estudo da história do cristianismo no mundo moderno e contemporâneo e do
desenvolvimento da Igreja e suas teologias a partir de 1500.
39

Diálogo entre igrejas e religiões

2 créditos

Estudo da fundamentação teológica, do desenvolvimento histórico e as perspectivas do
ecumenismo, com ênfase nos diferentes modelos de unidade no âmbito do diálogo e da
cooperação eclesial e inter-religiosa.
40 Livros Proféticos e Sapienciais

4 créditos

Introdução ao Profetismo e à Sabedoria. O fenômeno profético e sapiencial em Israel: origem
e evolução. Elementos essenciais do profetismo bíblico e da sabedoria em Israel. A literatura
profética e sapiencial no Antigo Testamento. A teologia profética e sapiencial. Temas da
literatura profética e sapiencial. Relevância e atualidade da literatura profética e sapiencial.
Exercícios exegéticos.
41 Hermenêutica bíblica

4 créditos

Possibilita o conhecimento e a avaliação de diferentes métodos ou tendências de
interpretação de textos bíblicos em diálogo com questões da contemporaneidade.
42 História da Igreja no Brasil

2 créditos

Estudo da história do surgimento e desenvolvimento das Igrejas cristãs no Brasil,
destacando contextos, teologias, temas e documentos
43 Cartas e Apocalipse

4 créditos

Introdução histórica, literária e teológica a cada escrito. As cartas e a literatura cristã
primitiva. As cartas de Paulo. As cartas Gerais. Temas específicos das cartas. O
Apocalipse na Igreja primitiva. Mensagem teológica central. Exercícios Exegéticos.
44 Teologias Contemporâneas

2 créditos

Estudo e confrontação das correntes teológicas contemporâneas quanto a seus objetivos,
fundamentos e implicações, bem como a abordagem da fundamentação teológica, o
desenvolvimento histórico e as perspectivas do diálogo ecumênico e da cooperação
intereclesial e inter-religiosa.
45 Espiritualidade Cristã

2 créditos

Abordagem dos diferentes conceitos de espiritualidade cristã, apresentando a religião, a
religiosidade, a teologia e a teologia do cotidiano como elementos enriquecedores da
espiritualidade pessoal que permitem um olhar mais completo da experiência de vida.
46 História e Teologia da Igreja na América Latina

4 créditos

Estudo da história e teologia do cristianismo no mundo moderno e contemporâneo e o
desenvolvimento da Igreja e suas teologias a partir de 1500, em especial na América
Latina.
47 Projetos de capelania

2 créditos

Discussão dos vários modelos de capelania e qual a sua importância para as diferentes
áreas da vida social. Apresentação da fundamentação para os modelos de capelania em
Hospitais, presídios, escolas e no ambiente de trabalho (empresarial e industrial).
48 Teologia no Antigo Testamento

4 créditos

Estudo das diversas tendências teológicas, expressões religiosas, temas e conteúdos mais
importantes da fé do Antigo Testamento, conforme as fases da história do povo de Israel.

49 Teologia no Novo Testamento

4 créditos

Estudo das diversas tendências teológicas, expressões religiosas, temas e conteúdos mais
importantes da fé do Novo Testamento, conforme seus autores mais destacados.
50 Aconselhamento pastoral

2 créditos

Introduz aos conceitos básicos da teoria e prática do aconselhamento na interface da
teologia e psicologia. Aborda as questões do aconselhamento formal e informal, da teoria e
da técnica de entrevista, do sigilo e da ética, do uso da Bíblia, da interculturalidade, do
gênero, da dimensão sócio-política, da formação e do cuidado de si no aconselhamento
pastoral.
51 Teologia Feminista

2 créditos

Apresentação de um panorama teológico a partir de instrumentos feministas e teorias de
gênero, analisando diversos temas teológicos, sociais e éticos. Um percurso histórico dos
principais momentos e ênfases da Teologia Feminista em perspectiva latinoamericana,
estabelecendo a desconstrução de conceitos, redefinindo-os a partir de referenciais de
inclusão e direitos humanos.
52 Homilética

4 créditos

Proporciona uma base teórica e exercícios práticos de oratória e homilética. Valorização
dos dados bíblicos, teológicos, históricos, antropológicos e de comunicação e oportuniza a
prática de pregação em celebrações litúrgicas.

Unidades Curriculares Optativas
Op1

Teologia Pentecostal

(60 horas)

Panorama histórico e definição do perfil eclesiástico do Pentecostalismo e dos movimentos
derivados. Introdução aos fundamentos da Teologia Pentecostal. As influências de Lutero
no movimento pentecostal.
Op2

Pesquisa em confessionalidades

(30 horas)

Estuda os processos históricos de constituição e desenvolvimento de denominações
religiosas específicas e suas respectivas confessionalidades.
Op3

Contribuições da reforma luterana para a educação

(30 horas)

Ementa: Estudo das principais contribuições da reforma luterana para a educação. Estudo
das transformações políticas, econômicas e religiosas que permitiram tal contribuição.
Op4

A carta de Paulo aos Romanos

(60 horas)

Visa aprofundar um tema relevante para o estudo e a pesquisa da teologia do Novo
Testamento. entender e interpretar os enunciados da carta em meio à realidade em que
estamos vivendo.
Op5

Relações de Gênero e Sexualidade na Música

(30 horas)

Reflexão sobre as concepções de gênero e sexualidade presentes no repertório da música
popular brasileira, de forma dinâmica, a partir das práticas e repertórios musicais a serem
trabalhados em aula. As intersecções entre gênero, raça-etnia, diversidade sexual, religião
e outras serão consideradas, assim como os aspectos éticos e morais envolvidos no tema.
Op6

Português

(30 horas)

Desenvolve a competência para a produção de textos escritos, utilizando recursos
adequados de macro e micro-estrutura, e provê o estudante com aspectos práticos da
língua portuguesa, melhorando sua compreensão de textos e colocando-o em contato com
escritores modernos e contemporâneos, principalmente brasileiros.

