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Dia/Horário Disciplina Ementa Professor 

2ª Feira 

17:10 às 19:50 

Epistemologia das Ciências da 

Religião 

Princípios teórico-metodológicos da investigação em Ciências da Religião. 

Epistemologia das Ciências da religião em perspectiva interdisciplinar.  

Prof. Fabiano Victor de Oliveira 

Campos 

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. Giseli do Prado Siqueira e 

Roberlei Panasiewicz 

4ª Feira 

17:10 às 19:50 

TCR FR – Tópicos de Ciências da 

Religião da Linha Religião e 

Contemporaneidade - A 

Fenomenologia da Religião e a 

Ciência da Religião: entre tensões 

e diálogos 

As diversas acepções do termo fenomenologia nas suas vicissitudes teórico-

metodológicas e histórico-filosóficas. A novidade da fenomenologia 

husserliana em relação às noções de fenomenologia anteriores e sua 

apropriação e/ou 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, 

passando por aquelas 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 chegando àquelas que 

combinam uma base empírica com um momento fenomenológico. A 

fenomenologia da religião como disciplina em tensão e em diálogo com a 

ciência da religião conforme os distintos modos propostos por autores 

oriundos de diferentes áreas do saber. 

 

Prof. Fabiano Victor de Oliveira 

Campos 

4ª Feira 

17:10 às 19:50 

TCR IMOM - Tópicos de Ciências 

da Religião da Linha Pluralismo, 

Diálogo e Linguagem: Islã, 

Magreb e Oriente Médio. 

Aspectos sociorreligiosos 

Oriente Médio: berço de três religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e 

islamismo – suas histórias e historiografia de fé. Judeus e cristãos entre o 

passado patriarcal e a revolução religiosa. Islã, Magreb (norte da África) e 

Oriente Médio. Fundamentalismo e extremismo islâmico. O legado 

Otomano e a revolução iraniana. A “Primavera Árabe”. Sufismo e 

perspectivas místicas no Oriente Médio e Magreb 

Prof. Carlos Frederico Barboza de 

Souza 

Prof. Danny Zaheredinne 
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5ª Feira 

17:10 às 19:50 

TCR PB - Tópicos de Ciências da 

Religião da Linha Pluralismo, 

diálogo e linguagem: Peter Berger 

e o fenômeno religioso na 

contemporaneidade 

Religião e modernidade(s). Pluralismo religioso. Teoria(s) da secularização. 

Fé individualizada e o lugar das instituições religiosas na modernidade. 

Pluralismo e instituições religiosas. Diálogo inter-religioso na modernidade. 

Prof. Daniel Rocha 

Prof. Carlos Ribeiro Caldas Filho 

Prof. Roberlei Panasiewicz 

5ª Feira 

17:10 às 19:50 

TCR EIE - Tópicos de Ciências da 
Religião da Linha Religião, Política 
e Educação  
Educação, Interculturalidade e 
Espiritualidade: perspectivas de 
libertação 
 

Ao propor um diálogo entre educação, interculturalidade e espiritualidade, 

fundamentados no pensamento decolonial latino-americano, a disciplina 

visa promover o reconhecimento da diversidade, numa predisposição à 

interculturalidade crítica, ao reconhecimento do Outro e as exterioridades 

culturais, potencializando a formação de atitudes, crítica e dialógica, 

pressupostos para ética da alteridade. Acrescentar-se-á a discussão do 

Ensino Religioso, a produção intercultural e decolonial para esse 

componente curricular. 

 

Profa. Giseli do Prado Siqueira 

Profa. Ângela Cristina Borges 

Prof. Paulo Agostinho Nogueira 

Baptista 

6ª Feira 

14:00 às 18:00 

(Quinzenal) 

TCR - Tópicos de Ciências da 

Religião da Linha Religião e 

Contemporaneidade - Leitura 

crítica de textos clássicos da 

Ciência da Religião** 

Leitura crítica e contextualizada de textos clássicos da Ciência da Religião. 

Perspectivas teórico-metodológicas. Problematização em chave decolonial. 

 

Prof. Flávio Senra Augusto Senra 

Ribeiro 

6ª Feira 

16:00 às 19:00 

Tópicos de Ciências da Religião da 

Linha Religião e 

Contemporaneidade – Religião e 

conservadorismo politico 

Tópicos de Ciências da Religião da Linha Religião e Contemporaneidade 
 

Prof. Rodrigo Coppe Caldeira 

Sábado 

08:10 às 12:00 

(Quinzenal) 

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 

 


