
 
 

ENSINO RELIGIOSO 
 

 

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Ensino Religioso. 
 
 
COORDENAÇÃO GERAL:  Prof. Dr. Edgar da Silva Gomes. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Educação. 
 

 DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área 

de Educação, na modalidade on-line.  

   

OBJETIVOS:  

Os objetivos do curso de Ensino Religioso são: 

• Promover a especialização de profissionais da área da Educação, Ciências da 

Religião, Professores de Ensino Religioso e Profissionais que trabalham em 

Instituições Sociais, Culturais e afins, ampliando conhecimentos teóricos e práticos 

para o desempenho de funções relacionadas a implantação, ensino, administração, 

projeto, gestão e consultoria. 

• Enfocar as principais teorias e práticas atuais no conhecimento das grandes 

matrizes religiosas, ofertando uma excelente oportunidade para profissionais das 

áreas afins que queiram atualizar e ampliar seus conhecimentos e práticas. 

• Preencher a lacuna que existe entre o paradigma acadêmico e a aplicação prática 

do Ensino Religioso, ampliando o conteúdo acadêmico por meio de tecnologias, 

aumentando o entendimento e a interação social para a formação do profissional 

desse curso. 

• Atender às necessidades das instituições e profissionais especialistas na área de 

atendimento ao público alvo. 

• Dar base de conhecimento histórico sobre as sociedades, suas organizações e 

formas culturais de expressão. 



 

PÚBLICO-ALVO: Portadores de diploma de curso superior na área de Educação, História, 

Teologia, Ciências da Religião, Filosofia, Antropologia, Ciências Sociais, Pedagogia e 

Professores do Ensino Religioso. 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS: As disciplinas optativas são parte da formação do acadêmico, 

a liberdade que este tem em relação à organização do seu tempo e personalização da 

sua matriz é parte imprescindível para o desenvolvimento de seus estudos e traz 

contribuições relevantes ao desenvolvimento de seu aprendizado. 

 

CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 400h.  
 

DURAÇÃO: 12 meses.  

 

MATRIZ DE DISCIPLINAS:  

 

Disciplina do Curso 
Carga Horária 

(horas) 

1. Didáticas e Metodologias Ativas 40h 

2.História das Religiões no Brasil: Sociedade e Cultura 40h 

3. Movimentos Religiosos Contemporâneos 40h 

4. Fenômeno Religioso: Aportes e Conceituações 40h 

5. Inclusão e Escola 40h 

6. História das Grandes Religiões: Monoteísmo e Politeísmo  40h 

7. Seminários em Ensino Religioso 40h 

8.Optativa I 40h 

9.Optativa II 40h 

10.Optativa III 40h 

 


