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CARO(A) ESTUDANTE,

Seja bem-vindo(a)!
Iniciando a sua trajetória acadêmica, é necessário que você compreenda a organização
do seu curso, sua relação com o polo de apoio presencial, assim como os espaços virtuais
pelos quais seu estudo e seus compromissos acadêmicos serão cumpridos.
Assim, apresentamos neste Guia de Percurso o funcionamento do curso e suas
especiﬁcidades. Pela leitura atenta, esperamos que você obtenha dicas importantes para um
processo acadêmico de qualidade.

A coordenação.
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1. APRESENTAÇÃO DO CURSO

O curso de Teologia - Bacharelado, na modalidade EaD, é ofertado de forma 100% Online.
Na oferta 100% On-line, você acessa às teleaulas e demais conteúdos multimidiáticos
e materiais didáticos no AVA, nos horários e locais mais convenientes para você. Nessa oferta,
você irá ao polo de apoio presencial para realizar a prova presencial. Você terá apoio dos tutores
a distância e dos docentes das disciplinas e as interações serão efetivadas pelo sistema de
mensagem, Sala do Tutor e no fórum da disciplina.
É importante, neste momento, esclarecer que a modalidade EaD que oferecemos cumpre
integralmente a legislação nacional vigente, que propõe a integralização da carga horária
obrigatória por meio do uso da tecnologia para a realização de mediações didático-pedagógicas,
e de atividades presenciais obrigatórias.

Objetivo do Curso
O curso de Teologia - Bacharelado EaD pretende formar pessoas para o exercício do
serviço religioso com capacidade para a formulação de estratégias de identificação e
interpretação de problemas relacionados com questões referentes às práticas religiosas
contemporâneas. Pretende ainda habilitar pessoas para o planejamento, elaboração e
administração de procedimentos de intervenção capazes de solucionar demandas e questões
referentes às experiências religiosas em diferentes contextos e realidades socioculturais.

Objetivos Específicos
O desenvolvimento de seu curso tem como objetivos especíﬁcos capacitar o aluno a:
1.

2.

Promover a reflexão teológica a partir de uma perspectiva inter-religiosa e
interconfessional, histórica e filosófica, que possibilite assessorar instituições
confessionais ou interconfessionais, educacionais, assistenciais e promocionais
em âmbito teológico, tanto na perspectiva teórica quanto na prática;
Prestar atendimento em comunidades religiosas para o exercício de funções
pastorais e em papel de liderança, para a administração de liturgias cúlticas,
comunicação da mensagem bíblica e produção de conhecimento para o ensino
religioso;

3.

Promover a compreensão, interpretação e comunicação dos textos da tradição
cristã e das realidades nas quais esses textos foram produzidos e interpretados,
bem como a compreensão da forma através das quais os referidos textos
participam da realidade religiosa contemporânea;

4.

Elaborar e desenvolver projetos e serviços de capelania para o aconselhamento e
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ajuda espiritual em hospitais, escolas e unidades militares;
5.

Elaborar, administrar, desenvolver e executar projetos de desenvolvimento de
comunidades religiosas, projetos socioeducativos, incluindo treinamento e
capacitação de pessoas para o engajamento em atividades de evangelização e
participação social;

6.

Exercer atividades de pesquisa no campo da Teologia, análise, experimentação,
ensaios e divulgação técnica e extensão;

7.

Elaborar e desenvolver projeto de investigação científica, escolha e aplicação
adequada das metodologias disponíveis para a compreensão do fenômeno
religioso;

8.

Qualificar discentes para contribuir em outras áreas do conhecimento, no debate
interdisciplinar, prestando assessorias nos setores públicos, culturais, em órgãos
governamentais, instituições religiosas, etc.

Nesse contexto, o egresso do Curso de Teologia deve atender a um perfil profissional
com sólida formação geral e humanística, capacidade de análise, domínio dos conceitos de sua
área aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica, fomentando a capacidade e a aptidão para
a aprendizagem autônoma e dinâmica de forma a atender ao mercado de trabalho.

Atuação Profissional
O Teólogo poderá atuar em um mercado de trabalho amplo, sobretudo na sociedade
marcada por uma complexa pluralidade religiosa que amplia sua atuação e requer profissionais
para liderança eclesiástica e ministerial (igrejas e comunidades religiosas locais); agências
missionárias e/ou humanitárias; capelania hospitalar, empresarial, escolar, militar, prisional, e
em plataformas marítimas; em editoras, na produção, editoração e revisão de revistas e livros
voltados para a religião; atividades em ONGs de atendimentos religiosos, sociais e humanitários;
agentes de políticas públicas; desenvolvimento de pesquisas na área da Teologia, Ciências das
Religiões e áreas afins. Este profissional poderá também assumir diferentes funções em
empresas de diversas naturezas, com serviços especializados, tais como ONGs, empresas
públicas, privadas e filantrópicas, entre outras.

Perfil do Egresso
Partindo do princípio de que o aluno ingressa na Educação Superior principalmente para
ter empregabilidade, o Curso de Teologia, por meio do seu Modelo Acadêmico KLS (Kroton
Learning System) preocupa-se com a formação do profissional-cidadão competente e
capacitado a ingressar, manter-se e ascender no mercado de trabalho.
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A proposta de organização curricular é realizada a partir da determinação de
competências e habilidades, as quais, por sua vez, estão de acordo com as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o curso de graduação em Teologia. O currículo tem como referência o perfil do
egresso, focando no conhecimento necessário para que este profissional esteja apto a
desenvolver suas atividades nas diversas áreas de atuação da Teologia, das Ciências Humanas e
Ciências da Religião.
Compreendendo que as competências mobilizam conhecimentos para enfrentar
determinadas situações, as atividades de aprendizagem vão além dos conteúdos conceituais,
abrangendo também os conteúdos procedimentais e atitudinais que garantirão o perfil desses
teólogos.
O curso de Teologia busca formar um profissional capaz de atuar de acordo com a área
específica de saber e de prática, inserida na área de Ciências Humanas, com caráter
interdisciplinar, buscando refletir o valor das percepções religiosas e do seu papel na dinâmica
da vida social, da importância da experiência religiosa para o sujeito humano e para sua inserção
em organizações, grupos e instituições sociais.

Matriz Curricular
O desenvolvimento do Curso de Teologia - Bacharelado envolve um total de 8 semestres.
E, ao concluir o curso, o estudante receberá a certiﬁcação de Bacharel em Teologia.
SEMESTRE
1º
1º
1º
1º
1º
1º
2º
2º
2º
2º
2º
3º
3º
3º
3º
3º
4º
4º
4º
4º
4º

DISCIPLINA
Educação a Distância
Filosofia da Educação
História Antiga
Homem, Cultura e Sociedade
Metodologia Científica
Ética, Política e Cidadania
Direitos Humanos
Fundamentos Antropológicos e Sociológicos
História Contemporânea
História Medieval e Moderna
Prática e Produção de Textos
Antropologia da Religião I
História da Filosofia Antiga
História e Tradição Hebraica
Introdução à Filosofia
Introdução à Teologia
História da Filosofia Medieval
Introdução à Lógica
Religiões no Mundo Mediterrâneo e as Origens do Cristianismo
Teologia Medieval: o Islamismo
Teoria do Conhecimento

CARGA
HORÁRIA
60
70
70
60
60
60
80
70
70
70
70
80
70
70
70
70
80
80
70
70
80
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5º
Antropologia da Religião II
5º
História da Filosofia Moderna
5º
Religião e Ação Comunitária
5º
Teologia Medieval: o Cristianismo e a Igreja Católica
5º
Ética e Filosofia Política
6º
Estágio Supervisionado em Teologia I
6º
Hermenêutica e Grego Bíblico
6º
Religiões Ameríndias
6º
Religiões de Matriz Africana: um panorama
6º
Teologia Moderna: Reformas e Cristianismo na Modernidade
6º
Teologias Contemporâneas I
7º
Ecumenismo e Fundamentalismo no Mundo Contemporâneo I
7º
Estágio Supervisionado em Teologia II
7º
História das Religiões no Brasil
7º
Psicologia da Religião
7º
Religiões de Matriz Africana II: Religiões Afro-brasileiras
7º
Trabalho de Conclusão de Curso I
8º
Ecumenismo e Fundamentalismo no Mundo Contemporâneo II
8º
Estágio Supervisionado em Teologia III
8º
Hermenêutica Grego Bíblico II
8º
História da Filosofia Contemporânea *
8º
Teologias Contemporâneas II
8º
Trabalho de Conclusão de Curso II
8º
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)*
*disciplina optativa

80
80
80
70
70
60
80
70
70
70
70
80
80
80
70
70
60
80
60
80
70
70
60
70

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGA HORÁRIA
Atividades Acadêmicas Curriculares
Atividades Complementares - Estudos Dirigidos - ED
Atividades Complementares - Outras Modalidades
CARGA HORÁRIA TOTAL

3.140 h
80 h
200 h
3.420 h

Ementas
1º Semestre
Educação a Distância
Fundamentos de EaD; Organização de sistemas de EaD: processo de comunicação, processo de
tutoria, avaliação. Relação dos sujeitos da prática pedagógica no contexto da EaD. Apropriação
do Ambientes Virtuais de Aprendizagem.
Filosofia da Educação
Investigar e discutir conceitos filosóficos e suas implicações na educação, possibilitando uma
reflexão acerca do processo formativo da antiguidade até a sociedade tecnológica atual.
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Ética, Política e Cidadania
A formação do pensamento ocidental. Formação da moral ocidental. A política e a evolução das
concepções de mundo: conhecimentos filosóficos, sociológicos e históricos. A disputa
contemporânea entre as concepções de mundo.
Metodologia Científica
Pesquisa e produção do conhecimento científico. Estrutura, organização e apresentação de
trabalhos acadêmicos. Tipos de Produção Científica. Projeto de pesquisa: elementos
normativos.
História Antiga
O estudo das principais estruturas das civilizações orientais: Povos Mesopotâmicos e Egito
Antigo. Estudo das principais estruturas das civilizações clássicas: Grécia e Roma.
Homem, Cultura e Sociedade
Capitalismo: processos de transformações históricas, sociais e políticas. Ciências sociais: formas
de compreender as relações e problemas existentes nas sociedades. Globalização: aspectos
gerais, efeitos e relação com o meio ambiente. Sociedade, exclusão e direitos humanos: conflitos
existentes devido às diferenças éticas, de gênero, de raça e de classe.
2º Semestre
Prática e Produção de Textos
Noções de linguagem, texto e discurso. Prática de leitura e de produção de textos de diversos
gêneros. Noções fundamentais sobre estrutura e conteúdo: coesão, coerência, clareza,
informatividade e adequação.
História Medieval e Moderna
O conceito de Idade Média. O Império Bizantino. A queda do Império Romano. O Império
Carolíngio. A constituição e as características do feudalismo. Cultura, Igreja e Saber na sociedade
medieval ocidental. As cruzadas. O mundo islâmico. A desagregação do feudalismo. A transição
da idade média para a Idade Moderna.
Análise das transformações estruturais na Europa Ocidental frente ao processo de acumulação
de capital. O renascimento comercial e urbano. O renascimento cultural e científico. A Reforma
e a Contrarreforma. A expansão marítima e seus reflexos. O absolutismo. O iluminismo. O
choque de valores dos burgueses e dos nobres. As Revoluções Inglesas. A Revolução Francesa.
A Revolução Industrial e as transformações no universo social do trabalho.
Direitos Humanos
Definição e origem dos direitos humanos. Sistemas nacional e internacional de proteção dos
direitos humanos. Direitos civis e políticos. Direitos econômicos sociais e culturais. Áreas
temáticas dos diretos humanos, a saber: discriminação de raça, gênero e orientação sexual;
direitos dos portadores de necessidades especiais; direitos sexuais e reprodutivos; combate ao
trabalho escravo e infantil; previdência e assistência social, assédio sexual e moral e a
responsabilidade social das empresas.
Fundamentos Antropológicos e Sociológicos
Introdução à antropologia e à sociologia. As construções sociais e culturais. Trabalho, classe
social e globalização. A sociologia na era da informação.
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História Contemporânea
O período Entreguerras. O American way of life. A “quebra” da Bolsa de Valores de Nova Iorque
e a Grande Depressão. A ascensão do nazismo na Alemanha. A ascensão do fascismo na Itália.
Totalitarismo. Holocausto. A Segunda Guerra Mundial. A Doutrina Truman e o Plano Marshall.
Divisão da Alemanha. A Guerra Fria. Os países não alinhados. A corrida armamentista. A criação
do Estado de Israel. A Revolução Chinesa. Revolução Cubana. Guerra do Vietnã. A
descolonização da África e da Ásia. A contracultura. O Maio de 1968. Movimento Negro nos
Estados Unidos. Crises econômicas no século XX. A crise do socialismo. O mundo multipolar:
globalização. Conflitos recentes no mundo. Terceira Revolução Industrial. Problemas do mundo
contemporâneo. Pós-modernidade.
3º Semestre
Antropologia da Religião I
Relação entre o domínio religioso e outros domínios da vida social. O conceito de campo
religioso como instrumento de análise das diferentes crenças existentes numa sociedade. As
chamadas religiões populares: a umbanda, o catolicismo popular, o pentecostalismo.
Introdução à Filosofia
Noções básicas de filosofia: indagar e questionar a realidade. Consciência humana e a cultura
do colonizado. A filosofia na sociedade contemporânea. Histórico do pensamento filosófico.
Campos de estudo da filosofia. Identificação dos principais problemas e postulados filosóficos.
Arte e filosofia. Estética. Cidadania. Ética. Avanços tecnológicos. Inclusão e exclusão digital.
Introdução à Teologia
Identificar a ciência teológica como saber sistematizado da experiência cristã de Deus,
caracterizando-a no seu desenvolvimento histórico, métodos e peculiaridades latinoamericanas. Estudo da natureza e função da teologia. As Escrituras Sagradas e o seu papel na
teologia. A doutrina de Deus. A natureza trinitária de Deus e Seus atributos. Criação e
providência. As criaturas de Deus; os anjos e o homem.
História e Tradição Hebraica
Introdução aos rudimentos da gramática do hebraico bíblico. História do Hebraico e sua
tradição. Estudo da gramática elementar da língua hebraica: vocabulário, morfologia e princípios
de sintaxe. A relação do hebraico bíblico com as demais línguas semíticas. Distintas fases do
hebraico bíblico. Apresentação histórica da composição do texto bíblico massorético.
História da Filosofia Antiga
Estudo do desenvolvimento do pensamento filosófico grego desde suas origens: dos présocráticos a Platão. Estudo da obra de Aristóteles através da abordagem dos principais temas
de sua filosofia.
4º Semestre
Religiões no Mundo Mediterrâneo e as Origens do Cristianismo
As práticas religiosas e as diferentes religiosidades dos povos demarcadas pelos múltiplos vieses
das sociedades, das culturas, das etnias e de suas fronteiras. Práticas religiosas populares dos
diferentes grupos de cristãos no contexto do Cristianismo primitivo. A interação com o
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Mediterrâneo antigo e a sua memória testemunhada nos múltiplos gêneros literários de
Escrituras.
História da Filosofia Medieval
Estudo das principais questões metafísicas, cosmológicas e gnosiológicas e das soluções
propostas pela filosofia no período compreendido entre a Patrística e o século XV.
Introdução à Lógica
Introdução aos conceitos fundamentais da lógica filosófica. Relação da lógica com as questões
centrais da filosofia, com ênfase nos aspectos epistemológicos (justificação, dedução, definição),
metafísicos (verdade, essência, individuação) e linguísticos (termo, proposição, juízo, forma
lógica). Noções do desenvolvimento histórico da lógica de Aristóteles. Investigação das leis do
pensamento e a forma correta de pensar.
Teologia medieval: o islamismo
Introdução aos aspectos políticos, religiosos, sociais e econômicos das sociedades medievais do
Oriente, e analise dos elementos fundamentais da formação e evolução das civilizações
bizantina e muçulmana. A Península Arábica antes do profeta Muhammad; O profeta
Muhammad: a vida e a revelação; A Hijrah (Hégira), e a tomada de Makka al-Mukarrama (Meca);
Os cinco pilares do Islão, a Sunnah, os Hadiths, e a Shariah. A expansão islâmica: do Califado
Rashidun (632-661) ao Califado Omíada (661-750).
Teoria do Conhecimento
Análise das principais questões e tipos de abordagens referentes ao problema do conhecimento.
Natureza e método do problema crítico. Discussão sobre "a verdade" do conhecimento. O
"conhecimento" nas principais concepções da filosofia.
5º Semestre
Teologia Medieval: o Cristianismo e a Igreja Católica
Introdução aos aspectos políticos, religiosos, sociais e econômicos das sociedades medievais do
Oriente, e análise dos elementos fundamentais da formação e evolução do Cristianismo e da
Igreja Católica. Reflexão sobre a natureza, a identidade e a missão da Igreja e a compreensão de
aspectos dogmáticos, catequéticos e pastorais, e sua organização a partir da eclesiologia do
Vaticano II.
Ética e Filosofia Política
A formação do pensamento ocidental. Formação da moral ocidental. A política e a evolução das
concepções de mundo. A disputa contemporânea entre as concepções de mundo. Estudo de um
ou mais autores clássicos e/ou temas fundamentais da Filosofia Política. (Platão, Aristóteles,
Maquiavel, Locke, Hobbes, Rousseau, Kant ou Marx). Introdução ao pensamento político
moderno a partir do estudo de três autores: Hobbes, Locke e Rousseau.
Antropologia da Religião II
Reflexão sistemático-pastoral sobre o ser humano à luz da revelação cristã e das tradições
religiosas modernas, quanto a suas identidades, desafios e as implicações pessoais, sociais e
ambientais.
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História da Filosofia Moderna
Contexto histórico do surgimento da filosofia moderna; as novas concepções religiosas no
renascimento; a nova visão política no renascimento; cosmologia e ciência nos séculos XVI e
XVII; Racionalismo Moderno; Empirismo Inglês dos séculos 17 e 18; O Iluminismo e seus
desdobramentos; O Criticismo e o Idealismo Alemão; Cidadania; Ética; Avanços tecnológicos;
Inclusão e exclusão digital.
Religião e ação comunitária
Analisar temas de realce na investigação teológico-pastoral da atualidade e na conjuntura das
diversas confissões religiosas, e capacitar para a administração e gestão pastoral,
desenvolvendo habilidades para o planejamento, organização, comando, controle e
coordenação em vista de comunidades vivas que sejam lugar de evangelização e centros de
promoção da vida.
6º Semestre
Estágio Supervisionado em Teologia I
Articulação da teoria e prática. Proporcionar um espaço de verificação e de aplicação dos
princípios teóricos adquiridos no curso.
Hermenêutica e Grego Bíblico
Estudo da arte e técnicas de interpretação bíblica. Introdução aos conceitos, ferramentas e
métodos úteis para a interpretação bíblica. Introdução ao Grego do Novo Testamento.
Teologia Moderna: Reformas e Cristianismo na Modernidade
As Reformas Religiosas no início da Europa Moderna. A teologia de Martinho Lutero. O processo
de secularização e globalização dos tempos modernos. Estudo dos eventos históricos
característicos da Reforma da Igreja Cristã do Ocidente no Século XVI. A propagação da Reforma.
As guerras religiosas. A ação da Contra-Reforma. O cristianismo ocidental num período de
secularização. As igrejas do ocidente e sua relação com o Estado moderno, a nova ciência e o
Iluminismo. O cristianismo oriental e seu encontro com o mundo moderno e contemporâneo. O
desenvolvimento da teologia nos séculos XIX e XX, incluindo o exame das ideias de teólogos de
maior destaque.
Religiões de Matriz Africana - um Panorama
História e cultura religiosa africana. As diferentes religiões de matriz africana e a consolidação
de espaços de desenvolvimento de práticas religiosas. A produção e reprodução de
conhecimentos e de diferentes saberes relacionados às Religiões de Matriz Africana.
Teologias Contemporâneas I
Visão panorâmica das principais teologias desenvolvidas no século XX. Pietismo. Metodismo.
Deísmo. Teologia Liberal. Fundamentalismo. O movimento Pentecostal.
Religiões Ameríndias
História dos Povos Ameríndios e sua relação com a religião. Relações sociais, culturais, religiosas
e cúlticas dos povos indígenas sul-americanos. Fé Cristã e cultura latino-americana.
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7º Semestre
Estágio Supervisionado em Teologia II
Articulação da teoria e prática. Proporcionar um espaço de verificação e de aplicação dos
princípios teóricos adquiridos no curso.
Trabalho de Conclusão de Curso I
Elaboração e apresentação escrita de um trabalho de pesquisa científica no campo teológico em
forma de Monografia.
Religiões de Matriz Africana II - Religiões Afro-Brasileiras
O fenômeno religioso no campo dos estudos afro-brasileiros. Origens e expansão das religiões
afro-brasileiras e suas relações com elementos de outras tradições religiosas. Transformações
nas religiões afro-brasileiras e seu impacto na dinâmica do campo religioso brasileiro.
Psicologia da Religião
Conhecer os princípios teóricos e práticos da psicologia da religião, visando a compreensão do
comportamento humano ante o fenômeno religioso, e a compreensão da religião como fato
social complexo e dialético, em sua dupla função social como lógica de dominação ou
mecanismo de resistência.
História das Religiões no Brasil
Pressupostos evolutivos da religiosidade latino-americana e do Brasil. As tradições e expressões
culturais da América Latina. A prática do povo brasileiro a partir do universo místico e cultural.
Manifestações religiosas: rezas, promessas, procissões, devoções e festas. O universo místico e
cultural brasileiro.
Ecumenismo e Fundamentalismo no Mundo Contemporâneo I
Significado dos termos ecumênico, unidade, comunhão, desenvolvimento histórico do
Movimento Ecumênico, situação na Igreja Antiga, situação na Era da Reforma.
8º Semestre
Hermenêutica e Grego Bíblico II
Explorar os aspectos metodológicos, formas literárias especiais e a tarefa da hermenêutica na
atualidade. Estudo da gramática e vocabulário da língua grega (coinê), com vistas à análise e à
leitura do Novo Testamento grego.
História da Filosofia Contemporânea
As principais correntes da filosofia contemporânea: fenomenologia, existencialismo, pósestruturalismo, hermenêutica, desconstrutivismo, filosofia analítica.
LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais
Contextualização do processo educacional das pessoas surdas: fundamentos históricos,
políticos, sociais e anatomofisiológico. Escolarização do aluno surdo. Aspectos linguísticos e
culturais da Libras. Aspectos gramaticais da Libras.
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Teologias Contemporâneas II
Teologia do Século XX e XXI: Principais correntes e temas relevantes no universo protestante e
católico e as principais correntes teológicas. Desafios da teologia na pós-modernidade.
Ecumenismo e Fundamentalismo no Mundo Contemporâneo II
Estudo das questões históricas, teológicas e pastorais que sustentam a atividade missionária da
igreja nas diversas confissões religiosas, o diálogo ecumênico e inter-religioso. A unidade dos
cristãos das diversas comunhões eclesiais, e a convivência e a cooperação com os membros das
diferentes religiões.
Estágio Supervisionado em Teologia III
Articulação da teoria e prática. Proporcionar um espaço de verificação e de aplicação dos
princípios teóricos adquiridos no curso.
Trabalho de Conclusão de Curso II
Elaboração e apresentação escrita de um trabalho de pesquisa científica no campo teológico em
forma de Monografia.

2. ORGANIZAÇÃO DO CURSO

Atividades disponíveis no AVA
O desenvolvimento das disciplinas ocorre conforme datas e prazos apresentados no
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) “Colaborar”, que você pode acessar em
www.colaboraread.com.br, com login e senha específicos.
Ao acessar as disciplinas no AVA, você terá disponíveis os seguintes conteúdos:
•
•
•
•
•
•
•

Teleaulas;
Web aulas;
Avaliações virtuais;
Livro didático digital (LDD) para cada disciplina;
Materiais de apoio;
Fórum avaliativo;
Atividades interdisciplinares (orientação para produção textual).

Sempre que precisar de orientações para a realização das atividades propostas, você deve
entrar em contato com o seu tutor.
O conteúdo do livro e das demais referências é fundamental para a realização das
atividades programadas, para sua participação e compreensão da teleaula e da web aula, além
de ser componente obrigatório das provas presenciais.
A bibliografia do curso pode ser consultada na biblioteca digital e é excelente fonte de
pesquisa e suporte para a realização das atividades do seu curso. Seu tutor a distância também
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poderá orientá-lo sobre o uso do material didático, por meio do Sistema de Mensagens, de
maneira direta e individual.
Consulte o detalhamento destas atividades no Manual do Acadêmico disponível no AVA.

Estágio Curricular Obrigatório
Ao cursar Teologia, você terá oportunidade para exercitar temas inerentes ao curso ao
realizar nos 6º, 7º e 8º semestres as disciplinas Estágio Supervisionado em Teologia I, II e III.
Estas proporcionarão a você inter-relacionar os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos
durante o curso e aplicá-los em situações reais da proﬁssão, permitindo o desenvolvimento da
análise crítica e reﬂexiva para os problemas socioeconômicos do país. Estas atividades são parte
fundamental e indispensável da matriz curricular do curso.

Estágio Curricular Não Obrigatório
Você também terá apoio se optar por realizar o estágio curricular não obrigatório, com o
objetivo de desenvolver atividades extracurriculares. Você pode realizar esse estágio em
entidades de direito privado, órgãos de administração pública, instituições de ensino e/ou
pesquisa em geral, por meio de um termo de compromisso, desde que esse estágio traga
vivência efetiva de situações reais da vida e trabalho no seu campo profissional, aprofunde os
conhecimentos teórico-práticos do seu curso e ofereça o acompanhamento e orientação de um
profissional qualificado.
Esse estágio pode ser realizado em entidades de direito privado, órgãos de administração
pública, instituições de ensino e/ou pesquisa em geral, por meio de um termo de compromisso,
desde que traga vivência efetiva de situações reais de trabalho no seu campo profissional,
aprofunde os conhecimentos teórico-práticos do seu curso e ofereça o acompanhamento e
orientação de um profissional qualificado.

Trabalho de Conclusão de Curso
O Trabalho de Conclusão de Curso constitui uma disciplina acadêmica de pesquisa e
sistematização do conhecimento a ser desenvolvida pelo estudante, que prevê produção textual
e apresentação oral.
O TCC é condição para que o estudante receba o diploma de conclusão de curso. Esta
produção textual é avaliada pelo tutor a distância, que atribui uma pontuação de acordo com os
critérios de avaliação estabelecidos. Além disso, constitui parte da pontuação a apresentação
oral realizada pelo estudante no polo.
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Atividades Complementares Obrigatórias - ACO
As Atividades Complementares Obrigatórias são atividades focadas no desenvolvimento
de competências e habilidades importantes para a sua futura atuação profissional. A carga
horária total está descrita na matriz curricular, como estudos dirigidos e outras modalidades, a
ser cumprida durante a integralização do curso.
Atividades complementares – Estudos Dirigidos (ED)
Os Estudos Dirigidos (ED) são uma modalidade de ACO, disponibilizada no AVA, criados
com o objetivo de incentivar a autoaprendizagem, produzir conhecimentos com a integração de
informações acadêmicas e oportunizar uma nova forma de aprender e desenvolver a
criatividade. Os EDs possuem materiais didáticos, exercícios e avaliações.
Atividades complementares – outras modalidades
Alguns exemplos de outras modalidades de ACO são: estágio curricular não obrigatório,
visitas técnicas, monitoria acadêmica, programa de iniciação científica, participação em cursos,
palestras, conferências e outros eventos acadêmicos.
Não deixe para a última hora: organize-se e realize as atividades, aos poucos, em cada
semestre. Assim, elas não irão pesar na sua rotina diária e acrescentarão conhecimento no
decorrer de seu percurso educativo.

3. SISTEMA DE AVALIAÇÃO
No sistema de Avaliação Continuada, o estudante acumula pontos a cada atividade, prova
ou trabalho realizado, sendo a soma da pontuação obtida, por disciplina, convertida em nota.
Cada disciplina possui um nível que determina quais atividades valem pontos e a
quantidade total de pontos disponíveis.
As atividades que valem ponto são: prova da disciplina, avaliações virtuais, fórum
avaliativo, engajamento AVA e atividades transversais, como produção textual.
Para entender cada uma dessas atividades, quanto vale e os critérios de avaliação, veja os
detalhes no Manual da Avaliação Continuada disponível no AVA.
Fique atento. Acesse sempre a linha do tempo, disponível em seu Ambiente Virtual. Com
ele, você consegue organizar a sua rotina de estudo e se prepara para todas as atividades
previstas no curso.
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4. APOIO AOS ESTUDOS
Para que você organize seus estudos e cumpra os prazos correspondentes, é necessário
que você tenha disciplina, responsabilidade e administre seu tempo com eficiência no
cumprimento das atividades propostas. Para isso, a leitura dos manuais disponíveis no AVA é
essencial:
• Manual da Avaliação Continuada: descreve o modelo de avaliação, as atividades
previstas por tipo de disciplina, como obter pontuação e os critérios de aprovação.
• Manual do Acadêmico: detalha o sistema acadêmico, as atividades a serem
realizadas, o sistema de avaliação, procedimentos acadêmicos, atendimento e outros
serviços de apoio ao estudante. É o documento que deve nortear sua vida acadêmica,
pois contém todas as informações necessárias do ingresso à colação de grau.

Consulte também em seu AVA:
•
•

•

Sala de tutor: espaço no AVA onde são divulgadas orientações gerais pelos tutores a
distância.
Biblioteca Digital: disponibiliza diversos materiais que vão desde os livros didáticos
das disciplinas até outros conteúdos de estudo, incluindo periódicos científicos,
revistas, teleaulas e livros de literatura disponíveis nas diversas bases de dados de
Livros Digitais e Periódicos nacionais e internacionais.
Biblioteca Virtual: é uma ferramenta que contempla os mais diversos tipos de
materiais virtuais e digitais, como e-books, periódicos, teses, monografias, recursos
educacionais abertos, normas e o regulamento da biblioteca.

Esperamos que você tenha conhecido alguns dos aspectos importantes de seu
curso. Fique atento e lembre-se de sempre acessar o AVA para contatar seu tutor a distância.
Lembre-se também que você conta com o polo de apoio presencial para que sua vida
acadêmica transcorra da melhor maneira possível.

Estamos à sua disposição.
Coordenação do Curso
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