
  

  

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU em: HISTÓRIA DAS RELIGIÕES  

  

Unidades Curriculares:  

 
1. História das Religiões - Teoria e Metodologia  

Esta unidade curricular busca apresentar uma introdução ao estudo e reflexão sobre as religiões, enfatizando 

os aspectos teórico-metodológicos deste estudo.  

  

2. Religiões do Oriente  
Apresentar as principais grandes religiões do oriente em sua trajetória e desenvolvimento histórico, doutrinal, 

institucional, litúrgico, entre outros aspectos relevantes das religiões: Hinduísmo, Budismo, Confucionismo, 

Taoísmo, Xintoísmo e as chamadas NRJ - Novas Religiões Japonesas, procurando estabelecer conhecimentos 

sobre o desenvolvimento cultural e a compreensão das sociedades orientais.  

  

3. Religiões do Oriente Médio  
Apresentar a história, as doutrinas e o desenvolvimento litúrgico e institucional das religiões da região do 

Oriente Médio como: Judaísmo, Islã, Fé Bahai, Cristianismo ortodoxo, entre outras.  

  

4. Religiões do Ocidente - I   
Apresentar o desenvolvimento histórico e doutrinal, a estrutura institucional e litúrgica, entre outros aspectos 

significativos, introduzindo à História das Religiões no Ocidente: com foco no cristianismo católico.  

  

5. Religiões do Ocidente - II   
Apresentar o desenvolvimento histórico e doutrinal, a estrutura institucional e litúrgica a partir de uma visão 

interdisciplinar, dos movimentos: Protestantes, Pentecostal e Neopentecostal.  

  

6. História das Religiões no Brasil  
Apresentação da História das Religiões no Brasil a partir da contribuição sociorreligiosa dos vários povos e 

culturas nativos e aqueles que aqui chegaram ao longo do tempo, pelo estudo das religiões: pré-coloniais, 

cristãs, judaica, africanas, espírita, islâmica, entre outras.  

  

7. Metodologia do Trabalho Científico - em EaD - TCC  
Discussão sobre os principais tópicos da metodologia do trabalho científico: construção do conhecimento, 

especificidades do campo teológico-filosófico e métodos utilizados. Ênfase na hermenêutica filosófica como 

teoria do conhecimento. Delimitação temática da pesquisa. Revisão de literatura e organização do marco 

teórico. Normalização da ABNT referente à confecção de trabalho científico. Estrutura e redação do trabalho 

de conclusão de curso.  
  

Trabalho de conclusão de curso  
Artigo científico a ser apresentado como comunicação de trabalho de pesquisa em congresso da área de 

conhecimento promovido pela Faculdade ao final do curso.  

  


