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EMENTA
Estudo das questões fundamentais da Teologia, sua relação com os demais conhecimentos. a
partir de três enfoques principais: o epistemológico, o antropológico e o ético, e da Teologia
como ciência da fé, e a partir da fé, do ponto de vista de suas fontes (Sagradas Escrituras,
Tradição, Magistério e sensus fidelium), métodos, objetos e linguagem, bem como suas
possibilidades de diálogo com as Ciências no âmbito da Universidade. O estudo apresenta uma
visão do ser humano como criatura livre e responsável e dá os parâmetros para uma leitura
ético-teológica da realidade atual.
OBJETIVO GERAL
Buscar uma compreensão do discurso teológico, visando à legitimidade da Teologia dentre as
demais Ciências que perfazem a Universidade.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Conhecer a estrutura e a articulação da reflexão teológica;
- Descobrir os pontos de encontro entre a Teologia e as demais Ciências estudadas na
Universidade;
- Analisar as dimensões éticas da fé cristã;
- Refletir sobre as possibilidades de a fé cristã enriquecer a reflexão sobre a construção de uma
sociedade mais igualitária e solidária;
- Focar a experiência religiosa do homem, enquanto este último se confronta com os limites de
sua existência e a busca do sentido;
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I – A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO
1. A experiência do conhecimento.
2. A Teologia como Ciência. Distinções e interações entre saberes.
3. O conhecimento teológico: Estrutura e Articulação
II – PESSOA HUMANA: TRANSCENDÊNCIA E ESPIRITUALIDADE
4. A Linguagem teológica.
5. A experiência do limite e a busca de Sentido.
6. A dimensão humana da Espiritualidade.
III – TEOLOGIA E ÉTICA
7. Introdução às questões ético-teológicas
8. Questões e valores
9. Modelos éticos contemporâneos
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METODOLOGIA
Aulas expositivas combinadas com técnicas de grupo; estudos dirigidos individuais e coletivos;
seminários e painéis; pesquisa bibliográfica.
AVALIAÇÃO
A avaliação é considerada não como um fim em si, mas um processo integrante no
desenvolvimento do trabalho acadêmico e será realizada a partir da análise dos instrumentos
propostos: provas bimestrais e trabalhos desenvolvidos pelos alunos.

