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Dia/Horário Disciplina Ementa Professor 

6ª –feira 

17:10 às 

19:50 

Religião, Política e Estado Religião e política: estruturas, formas, processos e 

relações. A politização do religioso. A sacralização 

da política. O Estado no pensamento cristão. A 

natureza dos fundamentos das Igrejas e do Estado. 

Cristianismo e política. 

Prof. Wellington 

Teodoro da Silva 

5ª –feira 

17:10 às 

19:50 

Religião, Ecologia e 

Sociedade 

O paradigma ecológico: concepção e implicações 

epistemológicas, sociais, políticas, culturais e 

religiosas. Sociedade e sustentabilidade. Religião e 

consciência planetária. 

Profa. Giseli do 

Prado Siqueira, 

Prof. Paulo 

Agostinho 

Nogueira 

Baptista 

4ª –feira 

17:10 às 

19:50 

Tópicos de Ciências da 

Religião da linha Religião e 

Contemporaneidade – 

Fenomenologia da Religião 

As diversas acepções da fenomenologia nas suas 

vicissitudes histórico-filosóficas. A novidade da 

fenomenologia husserliana em relação às noções 

de fenomenologia anteriores e sua utilização nos 

estudos científicos da religião. As abordagens da 

fenomenologia da religião a partir de autores 

clássicos, desde as concepções mais descritivas, 

relacionadas ao método comparativo, até as que se 

propõem alcançar o sentido ou a essência do 

fenômeno religioso (tais como as vertentes 

essencialistas de Rudolf Otto, Gerardus Van der 

Leeuw e Mircea Eliade) e aquelas que combinam 

uma base empírica com um momento 

fenomenológico. Estudos teóricos sobre o método 

fenomenológico e sobre autores que aplicaram o 

método fenomenológico. 

 

Prof. Fabiano 

Victor de O. 

Campos 

4ª –feira 

17:10 às 

19:50 

Tópicos de Ciências da 

Religião da linha Pluralismo 

Religioso, Diálogo e 

Linguagem - João da Cruz: 

linguagem, apofatismo e 

processo espiritual. 

Breve introdução à vida e obra de João da Cruz. A 

linguagem joãocruciana: apofatismo e recursos 

linguísticos. O processo espiritual: início do 

caminho, noite escura e união mística. 

Prof. Carlos 

Frederico 

Barboza de Souza 

5ª –feira 

17:10 às 

19:50 

Tópicos de Ciências da 

Religião da linha Pluralismo 

Religioso, Diálogo e 

Linguagem - Protestantismo 

e Pentecostalismo no Brasil. 

A inserção do protestantismo e do pentecostalismo 

no Brasil. Discussão de teorias “clássicas” sobre a 

relação entre o protestantismo e o mundo 

moderno. Tipologias do pentecostalismo brasileiro. 

Protestantismos de missão e de imigração. 

Relações entre igrejas pentecostais/protestantes e 

as demais tradições religiosas no campo religioso 

Prof. Carlos 

Ribeiro Caldas 

Filho, Prof. 

Daniel Rocha 
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brasileiro. Atual configuração e divisão do agregado 

protestante/pentecostal no Brasil e tendências 

contemporâneas.  

2ª –feira 

17:10 às 

19:50 

Introdução às Ciências da 

Religião 

Pressupostos históricos e o objeto de estudo das 

Ciências da Religião. As Ciências da Religião no 

Brasil. 

Prof. Flávio 

Augusto Senra 

Ribeiro 

3ª –feira 

17:10 às 

19:50 

Metodologia de Pesquisa A pesquisa no processo de construção do saber 

científico em Ciências da Religião. Método, ciência 

e interdisciplinaridade. Aspectos teórico-

metodológicos e epistemológicos da pesquisa em 

Ciências da Religião. O projeto de pesquisa: 

princípios, elaboração e pertinência da pesquisa. 

Profs. Roberlei 

Panasiewicz 

/Antonio 

Cantarela/Rodrig

o Coppe 

 

 


