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ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA DA FILOSOFIA E 

TEOLOGIA CONTEMPORÂNEA 
 

1. Denominação do Curso: Especialização (Lato Sensu) em DOCÊNCIA DA FILOSOFIA E 

TEOLOGIA CONTEMPORÂNEA 

2. Local de Funcionamento: 

Campus da FNB – Rua Padre Domingos Giovanini, 287, Parque Taquaral, Campinas, SP. 

3. Duração:  

18 meses 

Opções de dias de aulas: Segunda-feira e Terça-feira, de 19h às 22h40 toda semana e sábado das 8h 

às 17h quinzenalmente. 

12 meses 

Opções de dias de aulas: Segunda-feira, Terça-feira e Quarta-feira das 19h às 22:40h 

Sujeito a formação de turma na opção de dias e horários escolhidos pela maioria dos candidatos. 

4. Custo financeiro 

 Valor Total do Curso:  R$ 5.940,00 (cinco mil e novecentos e quarenta reais). 
 Forma de pagamento: 18 parcelas mensais e sucessivas de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais). 
 A primeira parcela será paga no primeiro mês de aula. 

5. Número mínimo de alunos para formação de turma: 20 

6. Justificativa 

A crescente expansão do volume de conhecimento nas diversas áreas da ciência e da 
tecnologia, juntamente com a crescente complexidade dos problemas éticos, políticos e culturais de 
nosso tempo demanda o desenvolvimento de formas de pensar que sejam capazes de dar conta da 
complexidade e da particularidade, bem como da relevância social e política do saber. A filosofia e a 
teologia contemporâneas têm enfrentado o desafio de se reposicionar no mundo contemporâneo, 
tanto no ambiente acadêmico como no social, com vistas a oferecer sua contribuição para a 
compreensão e auxílio junto aos problemas da humanidade. Além desta motivação mais teórica e 
abrangente, este curso também se justifica pela necessidade de capacitação de docentes para o 
ensino de Filosofia no Ensino Fundamental e Médio, e de Teologia em seminários e instituições 
teológicas. 

 
7. Público Alvo 

Portadores de diploma de curso superior, Bacharéis e Licenciados nas diferentes áreas do 
conhecimento humano, interessados na interface entre filosofia, teologia e educação. 

 
8. Objetivos  
 Compreender a interface entre filosofia, teologia e educação a partir dos seus saberes 
constituídos; 
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 Possibilitar a reflexão crítica em relação às questões filosóficas e teológicas postas pela 
diversidade cultural e religiosa da atualidade; 

 Habilitar para a docência na área da filosofia e da teologia. 
9. Metodologia 
O curso é presencial, desenvolvido através de aulas regulares, com métodos teórico-expositivos, 
pesquisa bibliográfica e produção de textos, dinâmicas de grupos e outros procedimentos de ensino. 
 

10. Duração e Periodicidade 

Início em Fevereiro de 2018 

11. Dias da Semana e Horários das Aulas 

Toda semana: segundas e terças, das 19h às 22h40 e sábado das 8h às 17h quinzenalmente. 

12. Carga Horária Total 

400 horas/aula 

13. Sistema de Avaliação 

 A avaliação de desempenho será estabelecida conforme os critérios de cada professor (a), 

ouvida a coordenadoria de curso. Cada disciplina deverá distribuir os pontos de zero a dez. 

 A frequência necessária para a aprovação será de 75% das atividades e a nota mínima para 

aprovação será 7,0 (sete).  

14. Certificado 

 Especialista em Docência da Filosofia e Teologia Contemporânea 

15. Público-Alvo 

Graduados em Teologia e outras áreas do conhecimento, que atuam como pastores (as), 

professores (as) e líderes eclesiais e sociais. 

 
Programa de Curso 

Bases Pedagógicas Comuns 

Filosofia da Educação 40 Ms. Matteo Ricciardi 

Subjetividade, Cotidiano e Diversidade 40 Ms Vinicius Couto 

Planejamento e Gestão da Educação 40 Ms. Carlos H. O. de Paula 

Teologia e contemporaneidade 

Teologia pública 40 Dr. Gerson de Moraes 

Metodologia do Ensino de Teologia 40 Ms. Matteo Ricciardi 

Tópicos em Teologia Contemporânea  40 Ms. Vinicius Couto 

Fundamentos da Pesquisa Científica 40 Ms. Matteo Ricciardi 

Filosofia e contemporaneidade 

Sociedade contemporânea e Direitos Humanos 40 Ms. Agatha Heap 

Metodologia do Ensino de Filosofia 40 Dr. Gerson de Moraes 

Tópicos em Filosofia Contemporânea 40 Dr. Gerson de Moraes 

Total 400  
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Elaboração de TCC (Artigo ou Monografia) 40  

Total Geral 440  
 

 

 

 

 

16. Corpo docente: 

Nome Titulação 

Ágatha Heap Mestre em Ciências Sociais (MACKENZIE) 

Carlos Henrique O. de Paula Mestre em Administração (UNIFESP) 

Gerson Leite Doutor em Filosofia (UNICAMP) e Ciências da Religião (MACKENZIE) 

Matteo Ricciardi Mestre em Ciências da Religião (UFJF) 

Vinicius Couto Mestre em Teologia Prática (FABAPAR) 

17. Ementário 

Filosofia da Educação 

Estudo sobre a construção dos modos da aprendizagem e a apreensão do saber a partir da 

justificação do conhecimento nos quais se apoiam as teorias contemporâneas da educação. 

Subjetividade, cotidiano e diversidade 

Estudo da construção dos saberes sobre o indivíduo e o mundo a partir da crise contemporânea do 

sujeito em seu cotidiano marcado pela diversidade. 

Planejamento e gestão da educação 

Estudo dos modos de planejar e administrar os recursos e meios da educação à luz das tendências 

contemporâneas. 

Teologia pública 

Estudo das questões políticas e de direito, visando uma discussão crítico-construtiva do bem comum  

e sua contribuição para o ensino e aprendizagem da Teologia e a educação teológica na atualidade. 

Metodologia do Ensino de Teologia 

Estudo das teorias de ensino e de aprendizagem propostas e dos recursos e meios possíveis ao 

ensino de Teologia no contexto da educação teológica brasileira. 

Tópicos da Teologia Contemporânea 

Estudo acerca da fé cristã perante os desafios intelectuais do presente, e da vida cristã como 

resposta ética alternativa às propostas éticas contemporâneas. 

Fundamentos da Pesquisa Científica 

Apresentação dos elementos relacionados à pesquisa científica, elaboração de projetos, normas da 

ABNT e orientações para escrita de um artigo científico. 

Sociedade contemporânea e direitos humanos 
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Estudo do desenvolvimento e implantação de uma política dos direitos humanos como a base para o 

ordenamento das relações sociais e políticas nos dias de hoje. 

Metodologia do Ensino de Filosofia 

Estudo das teorias de ensino e de aprendizagem propostas e dos recursos e meios possíveis ao 

ensino de Filosofia no Ensino Médio brasileiro. 

Tópicos em Filosofia Contemporânea 

Estudo das teorias filosóficas contemporâneas (suas justificativas de conhecimento, seus 

desenvolvimentos, suas doutrinas) ligadas à construção do subjetivismo do ser humano atual. 

18. Admissão e Matrícula 

A admissão ao Curso será feita mediante os seguintes documentos: 

a) Ficha de Cadastro preenchida 

b) Diploma de Conclusão de Curso de graduação (Bacharel, Licenciatura ou Tecnólogo), ou 

documento equivalente 

c) Histórico Escolar da Graduação 

d) Curriculum Vitae 

e) Documentação pessoal (RG, CPF, Título de Eleitor) 

f) 1 foto 3 X 4  

g) Quitação da primeira parcela 

Será cancelada e arquivada a matrícula de aluno (a) que: 

a) for infrequente 

b) apresentar rendimento total insuficiente. 

A matrícula será efetivada para todas as disciplinas previstas para o curso. 

Obs.: Não será permitido o trancamento parcial ou total do Curso. 

 

Ao final do Curso, concluídas todas as atividades letivas e obtida aprovação na frequência, 

aproveitamento e Trabalho de Conclusão de Curso, o (a) aluno (a) fará jus ao Certificado de 

Especialista na área do curso, fornecido pela FNB. 

 


