INSTITUTO SANTO TOMÁS DE AQUINO
Faculdade dos Religiosos de
FILOSOFIA E TEOLOGIA

Especialização Lato Sensu em

CIÊNCIAS DA RELIGIÃO

Duração de 12 meses
agosto 2017 a julho 2018
Aulas às terça, quarta e quinta-feiras, das 19h às 22h40min
Período de inscrição: março a junho 2017
Rua Itutinga, 340 | Minas Brasil | CEP 30.535-640 | Belo Horizonte - MG
Informações: 31 3419-2821 | 31 3419-2806 | posgrad@ista.edu.br | www.ista.edu.br

APRESENTAÇÃO DO CURSO
A criação do curso de pós-graduação lato sensu em Ciências da Religião justifica-se em função
da necessidade de qualificar agentes pastorais interessados em compreender teoricamente o
campo religioso e discutir as práticas e fundamentos próprios desse fenômeno. Além disso,
busca ampliar os horizontes formativos nesse campo, numa perspectiva de formação
complementar à teologia, especialmente para as congregações religiosas. Por fim, o curso
pretende contribuir para a capacitação de docentes que possam lecionar a disciplina de
Ensino Religioso nas escolas públicas e particulares, e as disciplinas de Cultura Religiosa e
Ciências da Religião em cursos de graduação.
Neste sentido, a matriz curricular foi elaborada com o objetivo de proporcionar uma
investigação descritivo-interpretativa dos diversos aspectos associados ao fenômeno
religioso, considerando os fundamentos epistemológicos das crenças e as dimensões
espiritual, sociocultural e política do fenômeno religioso na constituição do ser humano.

PRÉ-REQUISITOS:
Uma graduação, desejavelmente na área de humanas e, preferencialmente, em Teologia ou
Filosofia.

OBJETIVOS:
Especializar e capacitar profissionais de Educação Religiosa e Cultura Religiosa que atuam nos
níveis fundamental, médio e superior; ampliar os estudos teóricos, especialmente aqueles
que se referem à Antropologia e à Ética; favorecer novas posturas didático-pedagógicas;
propiciar condições para sua eficiente atuação no campo da docência, da pesquisa e das
práticas pastorais; qualificar Agentes de Pastoral.

PÚBLICO-ALVO:
Professores de Educação Religiosa e Cultura Religiosa, Agentes de Pastoral e Pesquisadores
no campo das religiões.

CARGA HORÁRIA:
Total de 360 horas, mais as orientações para leitura, trabalhos, seminários e orientação
para realização do Trabalho de Conclusão de Curso.

INVESTIMENTO:
Inscrição de R$ 110,00 e 12 parcelas de R$ 490,00.
O ISTA reserva-se o direito de abrir o curso somente com o número mínimo de alunos exigidos para seu
funcionamento.

