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Ementa: A disciplina eletiva Religião e Migração pretende examinar as inter-relações entre religião e 
migração na conjuntura atual em que se intensificam os fluxos migratórios. A disciplina terá dois 
grandes eixos temáticos: a) uma breve análise do fenômeno migratório atual visando constituir um 
quadro conjuntural para localizar as relações religião e migração; c) um estudo dos diversos processos 
religiosos implícitos nos fluxos migratórios atuais, e c) análise desafios colocados pelos fluxos 
migratórios às religiões. O pressuposto teórico subjacente à atividade programada é que o fenômeno 
religioso é um ingrediente fundamental para a compreensão da complexa trama envolvida no fenômeno 
migratório. A disciplina terá aulas presenciais e aulas remotas que contarão com a participação de 
conferencistas estrangeiros. 
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