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CÓDIGO 
DISCIPLINA NATUREZA 

PSI 014 
Teologia obrigatória 

Carga Horária PRÉ-REQUISITO 

40 horas não 

EMENTA 

 

Conceitos e definições de Teologia. Teologia e Filosofia – uma relação 

primária. Teologia como ciência. Teologia e Ciências da Religião. Teologia 

e Antropologia. Compreensão das relações entre Teologia e saúde, e suas 

implicações no universo da religião, da educação e da cultura. Bases 

Teológicas da Psicologia.  A atividade teológica e a sua função social. 

Religião, Ética e Moral: tentativas de diálogo entre fé e a vida. A Teologia 

no Brasil e sua influência na sociedade hodierna. 
 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral:  

Despertar e mostrar a importância da teologia e da espiritualidade para 

a atualidade despertando no aluno o interesse pela vida e a luta pelo bem 

comum e pela justiça à luz da Revelação de Deus na história humana.  

 

  Objetivos Específicos:  
1. Demonstrar a importância do estudo da Teologia; 

2. Despertar no aluno a consciência ética e moral; 

3. Capacitar o aluno a perceber que o problema religioso é de suma 

importância para tolerância religiosa; 

4. Compreender o pluralismo religioso existente no mundo; 

5. Habilitar o aluno a buscar um conhecimento de fé na relação “fé e vida”; 

6. Proporcionar ao aluno a capacidade de no seu processo de ensino-

aprendizagem fazer leitura de sua realidade psicossocial a partir da 

revelação de Deus na história, capacitando-o a perceber os apelos e 

orientações éticas. 
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METODOLOGIA 

 

1. Aulas expositivas; 

2. Seminários e produção escrita; 

3. Leitura individual; 

4. Discussão em grupo. 

5. Aulas na modalidade remota 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

      

Justificativa do campo do conhecimento. Identidade das Universidades 

Católicas. 

Origem do termo Teologia e seu conceito. 

Antropologia teológica: quem é o homem? 

A questão de Deus implícita na questão do homem. 

A cultura e o homem. 

O homem e a religião. 

Pluralismo religioso. 

As religiões segundo a fé cristã 

Espiritualidade e espiritualidades. 

Mística e espiritualidade. 

Ética humana: a origem primordial da consciência. 

     Transcendência. Tópicos de Filosofia 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será processual e contínua em todas as atividades realizadas. 
Serão feitas observações dos trabalhos individuais, dos trabalhos em 
equipe, serão solicitados relatórios de avaliação e seminários. 
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