
Dia/Horário Disciplina Ementa Professor 

4ª -feira 

17h10min às 

19h50min 

Tópicos em Ciências da 
Religião  
 
Linha PDL – Diálogo, 
Linguagens e Simbologia – 
Religião e Cinema. 
03 cr 
45 h 

O curso apresentará possibilidades teórico-

metodológicas de articulação entre religião e 

cinema. Nesse sentido, abordaremos a conceituação do 

campo do filme religioso, assim como a relação entre o 

cinema, o Sagrado e a espiritualidade, refletindo, 

inclusive, sobre a possibilidade de uma Teologia 

Comparada a partir das expressões fílmicas. Em 

seguida, realizaremos um breve percurso pela história do 

cinema e pela história do filme religioso; estudaremos a 

linguagem e a estética cinematográficas, suas 

especificidades e as ferramentas de análise fílmica. Por 

fim, discutiremos se há uma estética e linguagem 

específicas para o campo do filme religioso. As aulas 

serão acompanhadas da exibição de filmes selecionados, 

que serão comentados a partir do eixo do fenômeno 

religioso, da Teologia e da experiência religiosa. 

Carlos Ribeiro Caldas Filho 
 
Carlos Frederico Barboza 
de Souza 

5ª Feira 

17h10min às 

19h50min 

 

Tópicos em Ciências da 
Religião  
 
Linha RPE – Cuba, 
Religião e Revolução. 
03 cr 
45 h 

Por meio de análise bibliográfica e de fontes primárias, a 

disciplina apresentará elementos teóricos e históricos 

que ajudem na análise de um dos grandes temas da 

modernidade, a saber, a religião no socialismo na 

singularidade do caso cubano. O percurso da disciplina 

cumprirá o temário Cuba colonial e republicana até 1959; 

a vitória do movimento revolucionário de 1959; os anos 

iniciais da revolução; a sovietização do regime; as 

décadas de 1960, 70, 80 e 90; as visitas dos papas João 

Paulo II, Bento XVI e Francisco; o encontro entre o Papa 

Prof. Wellington Teodoro 
da Silva 

Prof. Giseli do Prado 
Siqueira 

Prof. Paulo Agostinho 
Nogueira Baptista 



Francisco e o Patriarca Kirill. 

4ª -feira 

17h10min às 
19h50min 

 

Tópicos em Ciências da 
Religião  
 
Linha Religião e 
Contemporaneidade – 
Catolicismo 
Contemporâneo – História 
e Teologia 
03 cr 
45 h 

O Concílio Vaticano II (1962 – 1965): sua historiografia; 
as categorias interpretativas envolvidas na sua 
compreensão: hermenêutica conciliar, recepção, cultura 
conciliar; diálogo entre Igreja, Teologia e História; o 
catolicismo brasileiro sob impactos das realizações 
conciliares: discursos, imaginários, representações. 

Prof. Rodrigo Coppe 
Caldeira 

5ª Feira 

17h10min às 

19h50min 

6ª feira 

13h30min às 

17h 

Fundamentos de Ciências 
da Religião 
04 cr 
60 h 

Pressupostos históricos e o objeto de estudo das 
Ciências da Religião. Princípios teórico-metodológicos da 
investigação em Ciências da Religião. Epistemologia das 
Ciências da Religião em perspectiva interdisciplinar. As 
Ciências da Religião no Brasil. 

Prof. Flávio Augusto Senra 
Ribeiro 

 

Prof. Fabiano Victor de 
Oliveira Campos 

2ª feira 

17h10min 

às 

19h50min 

 

Introdução às Ciências da 
Religião 
03 cr 
45 h 

Pressupostos históricos e objeto de estudo das Ciências 
da Religião. 

Prof. Flávio Augusto Senra 
Ribeiro 

 


