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1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 
1.1 Área De Conhecimento  

Área do curso: 221F01 Formação de Missionários e Colaboradores         

Eclesiásticos. 

1.2 Nome do Curso 

Curso de pós-graduação Lato Sensu em Docência do Ensino Religioso.  

1.3Unidade-Sede 

Curitiba-PR. 

1.4Modalidade 

Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização). 

1.5Número de Vagas 

50 (cinquenta). 

1.6Carga Horária Total 

450 h/a. 

1.7 Forma de oferta 

O curso será ministrado na modalidade a distância, abrangendo o prazo de 9 a              

18 meses. 

1.8 Requisitos de Ingresso no Curso 
 
● Inscrição pelo Site; 

● diploma de Graduação reconhecido pelo MEC; 

● curriculum Vitae atualizado; 

● ficha de inscrição devidamente preenchida; e 

● preenchimento do contrato. 

1.9 Local de Funcionamento  

Faculdades Batista do Paraná (FABAPAR).  

1.10 Endereço 

Av. Silva Jardim, 1859 – Bairro Água Verde. CEP: 80250-200, Curitiba-PR. 

Telefone: 3024-8142 – 0800 600 8142. 

1.11 Diretor 

Dr. Jaziel Guerreiro Martins. 

1.12 Coordenador do Curso 
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Dr. Jaziel Guerreiro Martins. 

2 HISTÓRICO DA FABAPAR 

É uma instituição de Educação Superior de natureza privada, sem fins           

lucrativos, integrante do Sistema Federal de Ensino, conforme a Lei de           

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96) e normas conexas, com           

sede na Avenida Silva Jardim, n.º 1859, bairro Água Verde, Município da            

cidade de Curitiba-PR, mantida pelo Conselho Educacional da Convenção         

Batista Paranaense.  

A Instituição iniciou suas atividades em 1940, com o nome de Instituto            

Bíblico Batista A. B. Deter, mantido pela Convenção Batista Paranaense e           

ministrando um curso médio de Teologia (equivalente ao antigo segundo grau).  

Em 1974, passou a oferecer o curso superior de bacharelado em           

Teologia, presencial, com duração de quatro anos, mudando o seu nome para            

Seminário Teológico Batista do Paraná (STBP). Desde então foi exigência da           

instituição o certificado de conclusão do segundo grau, atual Ensino Médio, e            

uma avaliação específica na área de língua portuguesa para o ingresso no            

curso.  

O STBP sempre procurou ministrar um ensino de qualidade, embora a           

oferta, perante a lei, fosse de um curso livre, prova disso é sua filiação e               

reconhecimento desde 1988 por entidades que congregam as melhores         

escolas teológicas do Brasil, como: Associação Brasileira de Instituições         

Batistas de Educação Teológica (ABIBET), Associação dos Seminários        

Teológicos Evangélicos (ASTE) e Associação Evangélica de Educação        

Teológica na América Latina (AETAL).  

O corpo docente tem uma produção bastante relevante, publicando         

livros e artigos sobre as diversas áreas da teologia e ciências da religião e,              

participando de encontros e congressos. A Instituição tem publicado a sua           

revista teológica, denominada Via Teológica, que já está no trigésimo oitavo           

número e apresenta classificação no Qualis em diversas áreas (B3 em           

Teologia e História, B4 em Educação, B5 em Ciências Sociais Aplicadas I e C              

em Geografia).  
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No dia 09 de julho 2000, por ocasião da 80ª Assembleia da Convenção             

Batista Paranaense foi criada a Faculdade Teológica Batista do Paraná          

(FTBP), tendo como mantenedora o Conselho Educacional da Convenção         

Batista Paranaense.  

A FTBP foi credenciada pela Portaria do Ministério da Educação nº           

1637 de 31 de maio de 2002, na época, com o curso de Teologia autorizado               

pelo MEC pela Portaria do Ministério da Educação nº 1637 de 31 de maio              

de 2002, obtendo o conceito B.  

O curso de bacharelado em Teologia da instituição foi reconhecido pelo           

MEC pela Portaria do Ministério da Educação nº 4227 de 06 de dezembro             

de 2005, obtendo o conceito Bom. Em 2007, entrou em vigor o novo currículo              

aprovado pelo colegiado do curso e pelo Conselho Superior de Ensino           

(CONSUP), sendo reestruturado no ano de 2009, em função das novas           

diretrizes do Conselho Nacional de Educação (CNE), constantes do Parecer          

CNE/CES nº. 118/2009, de 18 de maio de 2009. 

Além da oferta do curso em Teologia, a FABAPAR amplia sua atuação            

por intermédio dos cursos de pós-graduação nas modalidades presencial e a           

distância, o que vem contribuindo para seu reconhecimento e fortalecimento          

perante a sociedade civil e religiosa. 

A FABAPAR é regida por um Estatuto e por um Regimento Interno             

aprovados pela entidade mantenedora e pela legislação vigente do Ensino          

Superior. 

 

3 FINALIDADES, OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS DO CURSO 

3.1 Finalidade 

A pós-graduação em Docência do Ensino Religioso tem a finalidade de            

capacitar docentes que trabalham nesta área, bem como os que desejam           

trabalhar. 

3.2 Justificativa do curso 

Na atualidade, o ensino religioso tem sido alvo de debates no cenário             

nacional. A FABAPAR entende a importância do conhecimento religioso na          
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formação de cada pessoa, a fim de que o mesmo possa perceber a riqueza              

histórica e de princípios que o tema elenca; provocando inquietações que           

resultem em espaços de discussões, de respeito, mas, sobretudo de          

conhecimento do sagrado. É necessário realizar ponderações sobre o ensino          

religioso, entre elas a sua relevância na sala de aula, e a problematização do              

processo de formação e de contratação dos professores que ensinam religião           

na Educação Básica. Os resultados apontam para a necessidade de que           

políticas para a área sejam pensadas e aplicadas, sob pena de uma            

descaracterização destes conhecimentos. Aponta-se, também, para a       

necessidade de se repensar a construção de um currículo de Base Nacional            

que norteie os conteúdos estruturantes e específicos do ensino religioso.  

 3.3 Objetivo do curso 

Qualificar profissionais e líderes das redes públicas e particulares de          

ensino, unindo a área de ensino com a necessidade atual de instituições de             

ensino e religiosas do nosso país, oferecendo aprofundamento, atualização         

teórica e metodológica para a atuação de suas práticas pedagógicas.  

Atualizar e aprofundar conhecimentos relativos aos aspectos       

teórico-metodológicos do ensino religioso, desenvolver estratégias de       

ensino-aprendizagem que favoreçam a compreensão e a importância do         

ensino das religiões a sociedade moderna. 

 

4 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

A proposta de matriz curricular adota 3 (três) eixos dinamizadores que           

irão perpassar a formação pretendida. São eles:  

● Eixo teórico; 

● eixo ético-teológico; e 

● eixo prático. 

O eixo teórico fará uma análise do ponto central do estudo na            

perspectiva de vários estudiosos do campo da docência e do ensino religioso,            

investigará o conceito de ensino religioso no Brasil e a realidade de outros             

países. 
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O eixo ético-teológico oferecerá estudos de temas e conceitos que          

foram amplamente usados e as novas propostas inseridas no contexto do           

Ensino Religioso (ética, inclusão, responsabilidade social, princípios morais). 

Por fim, o eixo prático fará a integração entre a teoria e a prática, a               

partir de seminários e estudo de casos. Os grandes desafios da atualidade,            

temas abordados com a finalidade do diálogo entre a Teologia e vários            

campos, com a finalidade da excelência na atuação do docente de ensino            

religioso.  

4.1 Estrutura Curricular 
 

Ordem  Grade Curricular 
1º  Introdução ao Ensino em EAD 
2º Ciências Humanas e Religião 
3º  Ética e Cidadania 
4º  Planejamento e Gestão Educacional 
5º  Diálogo Inter-Religioso 
6º  Trabalho de Conclusão de Curso I  
7º  Didática e Metodologia do Ensino Superior 

  8º Ciências Sociais e Religião 
  9º Trabalho de Conclusão de Curso II 

 

4.2 Estrutura do curso 

A forma de oferta do curso é a distância, estruturado para ofertar            

módulos disciplinares on-line distribuídos em estudos teóricos e práticos. Cada          

módulo tem carga horária prevista de 50h. O módulo disciplinar voltado ao            

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é ministrado a distância, por meio da             

plataforma MOODLE, tem sua finalização com a entrega do trabalho de           

conclusão de curso, sendo um artigo ou relatório com compêndio de portfólios.            

O curso está previsto para ser desenvolvido em até 18 meses e carga horária              

total de 450h. 

4.3 Sistema de avaliação 

A avaliação é composta de atividade avaliativa focada em compreender          

as competências e habilidades adquiridas no transcorrer do módulo e será           

realizada por meio de um portfólio elaborado especificamente para cada          
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módulo focado em potencializar ao máximo a experiência do estudante com o            

conteúdo aprendido. 

A média para aprovação é 7,0 (sete pontos). Em caso de não obtenção             

da média, o cursista deverá realizar a solicitação de segunda chamada. Não            

obtendo, ainda, a média, o estudante deverá cursar novamente o módulo           

disciplinar, mediante a solicitação da retomada do percurso e do pagamento da            

disciplina referente à cada reprovação. 

4.4 Trabalho de Conclusão de Curso 

 A entrega do trabalho de conclusão de curso é obrigatória, sendo           

requisito para obtenção do certificado de conclusão do curso de          

pós-graduação. Este trabalho de conclusão de curso abrange duas opções:          

artigo científico ou compêndio de portfólios.  

Os alunos deverão obedecer às diretrizes para a elaboração dos          

portfólios em cada módulo e ao final entregar um relatório com um compêndio             

com todos os portfólios, ou optar por escrever um artigo acadêmico nos moldes             

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

São critérios para aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso –           

TCC: 

I. Cumprimento efetivo dos encontros e tarefas on-line; 

II. obtenção de no mínimo, média 7,0 (sete) numa escala de 0,0           

(zero) a 10,0 (dez); 

III. a obtenção de nota inferior a 5,0 (cinco) pressupõe reprovação; e 

IV. nos casos de obtenção de nota entre 5,1 (cinco e um) a 7,0 (sete)              

caberá ao aluno reapresentar o trabalho ao professor orientador com as           

devidas alterações e complementações apontadas. 

 

5 CORPO DOCENTE 
 

Professor Módulo Disciplinar 
Jean Gonçalves Introdução ao Ensino em EAD 
Jean Gonçalves Ciências Humanas e Religião 

Jaziel Martins Ética e Cidadania 
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Jean Gonçalves Planejamento e Gestão Educacional 
Sandra Gusso Diálogo Inter-Religioso 

Robson Ghedini Trabalho de Conclusão de Curso I 
Gleyds Domingues Didática e Metodologia do Ensino Superior 

Alan Simões Ciências Sociais e Religião 
Robson Ghedini Trabalho de Conclusão de Curso II 

 

6 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

 

Disciplina Curso 
Introdução ao Ensino em EAD Pós-Graduação em Docência do Ensino 

Superior 
Ementa 

A disciplina tem como alvo nortear o aluno a respeito dos fundamentos da educação a               
distância. Incluindo os temas: tecnologia e educação, geração e tecnologias de EAD,            
funções do professor e do aluno, compreender as diferenças entre a educação            
presencial e a EAD, conhecer as tendências atuais da EAD, a importância da EAD e o                
processo de autonomia. 

Bibliografia Básica 
KENSKI, M. V. Tecnologias e ensino presencial e a distância. Editora Papirus,            
2009. 
PIVA JR. D. [et al.]. EAD na prática: planejamento, métodos e ambientes de educação              
online. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
COLL, C.; MONEREO, C. Educação e aprendizagem no século XXI. In COLL, C.;             
MONEREO, C. (orgs.). Psicologia da educação virtual: aprender e ensinar com as            
tecnologias da informação e da comunicação. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
FREIRE, P. Educação e Mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 

 
 

Disciplina Curso 
Ciências Humanas e Religião Pós-Graduação em Docência do Ensino 

Superior 
Ementa 

O ser humano na tentativa de conhecer o mundo e a realidade a sua volta criou diversos                 
caminhos para cumprir este propósito. Dentre eles está o empreendimento científico que,            
embora possa ser traçado desde os tempos da filosofia grega antiga, tem a sua              
expressão máxima prefigurada nos últimos dois a três séculos da presente era. É             
justamente no momento histórico da modernidade, pós-reforma protestante e iluminismo,          
que vemos o conhecimento científico despontar como uma das formas mais confiáveis,            
para alguns a única possibilidade, de se descortinar a realidade/mundo. Nesta           
perspectiva, uma das maneiras de conhecer inclusive a dimensão humana da           
realidade/mundo se dá pelo que se convencionou chamar: Ciências Humanas. 

Bibliografia Básica 
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CAMURÇA, M. Ciências Sociais e Ciências da Religião: polêmicas e interlocuções.           
São Paulo: Paulinas, 2008.  

PASSOS, J. D.; USARSKI, F. (orgs.). Compêndio de Ciência da Religião. São Paulo:             
Paulinas/Paulus, 2013.  

USARSKI, F. (org.). O espectro disciplinar da Ciência da Religião. São Paulo:            
Paulinas, 2007. 

 
 

Disciplina Curso 
Ciências Sociais e Religião Pós-Graduação em Docência do Ensino 

Religioso 
Ementa 

O objetivo da Ciências da Religião é fazer uma análise, a mais abrangente possível, de               
fatos reais do mundo religioso, um entendimento histórico do surgimento e           
desenvolvimento de religiões particulares, uma identificação e seus contatos mútuos, e a            
investigação de suas inter-relações com outras áreas da vida. A partir de um estudo de               
fenômenos religiosos concretos, o material é exposto a uma análise comparada. Isso            
leva a um entendimento das semelhanças e diferenças de religiões singulares a respeito             
de suas formas, conteúdos e práticas. O reconhecimento de traços comuns do cientista             
da religião permite uma dedução de elementos que caracterizam a religião em geral, ou              
seja, como um fenômeno antropológico universal. 

Bibliografia Básica/Exigida: 

DURKHEIM, E. The Elementary Forms of Religious Life. (Oxford World’s Classics).           
New York: Oxford University Press, 2001.  

NUNES, M. J. R. A sociologia da religião. In: USARSKI, F. (org.). O espectro disciplinar               
da Ciência da Religião. São Paulo: Paulinas, 2007.  

WACH, J. Sociologia da Religião. São Paulo: Paulinas, 1990.  

WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Martin Claret,              
2007. 

 
 

Disciplina Curso 
Diálogo Inter-Religioso Pós-Graduação em Docência do Ensino 

Religioso 
Ementa 

A disciplina tem como ênfase principal propor uma reflexão profunda sobre os            
compromissos que sua fé tem em relação à construção de um mundo mais justo e ético e                 
de como isso é possível a partir de uma postura de abertura ao diálogo com outras                
expressões religiosas. 

Bibliografia Básica 
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COSTA, M. V.; SILVEIRA, R. H.; SOMMER, L. H. Estudos culturais, educação e             
pedagogia. In: Revista Brasileira de Educação. Campinas, nº 23, p. 36- 61,            
Maio/Jun/Jul/Ago, 2003. 

DALE, R. Globalização e Educação: demonstrando a existência de uma “Cultura           
Educacional Mundial Comum” ou localizando uma “Agenda Globalmente Estruturada         
para a Educação”? In: Revista Educação & Sociedade. Campinas, vol. 25, n° 87, p.              
423-460, maio/ago. 2004. 

FERREIRA, N. S. C. Repensando e Ressignificando a Gestão Democrática da Educação            
na “Cultura Globalizada”. In: Revista Educação & Sociedade. Campinas, vol. 25, n° 89,             
p. 1227-1249, Set./Dez. 2004.  

 
 
 

Disciplina Curso 
Didática e Metodologia do Ensino Superior Pós-Graduação em Docência do Ensino 

Religioso 
Ementa 

Didática e Prática Docente: saber docente, tendências pedagógicas, aspectos         
metodológicos da avaliação, ensino e aprendizagem. O processo de produção e           
apropriação do conhecimento. Planejamento de ensino. Identidade Profissional Docente. 

Bibliografia Básica 
 
CORDEIRO, J. Didática. São Paulo: Contexto, 2007. 
 
CUNHA, K. S. Desafios da formação continuada no processo de construção da identidade             
profissional. In: Lumen, Recife, vol 18, n.2. jul/dez, 2009, p. 61-75. 
_____. Algumas questões sobre o aprender. In: Cadernos FAFIRE. Recife, vol 2 n.7.             
set/out,2003, p.25-29 
 
BALBACHEVSKY, E. A profissão acadêmica no Brasil: Condições atuais e perspectivas           
para o futuro. In: SCHMIDT, B. V.; OLIVEIRA. 
 

 

Disciplina Curso 
Ética e Cidadania Pós-Graduação em Docência do Ensino 

Religioso 
Ementa: 

Estamos iniciando a nossa jornada acadêmica, tendo como objeto de nossas reflexões            
os estudos que contemplam o ethos e a ética, conceitos que serão tratados no              
desenvolvimento da disciplina. No entanto, uma primeira observação deve ser feita, pois            
tem a ver com a proposta de nossos textos básicos. Os textos básicos, elaborados              
especialmente para esta disciplina, constituem-se em reflexões que procuram contemplar          
determinados assuntos relacionados aos estudos da ética e do ethos. Tais textos não             
são conclusivos, mas foram pensados como instrumentos para motivar os participantes           
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do curso/disciplina na compreensão dos temas ligados aos sistemas éticos, como           
também aos comportamentos humanos associados à filosofia moral. 

Bibliografia Básica/Exigida: 

FRANKENA, W. Ética. 3.ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981.  

GEISLER, N. L. Ética cristã: alternativas e questões contemporâneas. São Paulo:           
Edições Vida Nova, 2006.  

GRENZ, S. A busca da moral: fundamentos da ética cristã. São Paulo: Editora Vida,              
2006.  

 

Disciplina Curso 
Planejamento e Gestão Educacional Pós-Graduação em Docência do Ensino 

Religioso 
Ementa 

O contexto atual é marcado pelo agravamento de crises generalizadas nas mais diversas             
esferas sociais do mundo, acarretando incertezas e imprevisibilidades decorrentes,         
muitas vezes, da multiplicidade de sentidos em disputa. O campo educacional, por            
situar-se numa área de interações e de influências, representa um espaço de interesses             
e impasses políticos e econômicos, os quais colocam a educação em um terreno             
movediço. Estes interesses materializam-se a partir de discursos que buscam alojar-se           
no cerne do sistema educacional: as políticas educacionais, alcançando legitimidade e           
amplitude. Desta forma, torna-se fundamental a análise destes discursos e da           
racionalidade que lhe subjaz, bem como a ideia de buscar alternativas contra            
hegemonias aos receituários que se impõe. 

Bibliografia Básica 

COSTA, M. V.; SILVEIRA, R. H.; SOMMER, L. H. Estudos culturais, educação e             
pedagogia. In: Revista Brasileira de Educação. Campinas, nº 23, p. 36- 61,            
Maio/Jun/Jul/Ago, 2003.  

DALE, R. Globalização e Educação: demonstrando a existência de uma “Cultura           
Educacional Mundial Comum” ou localizando uma “Agenda Globalmente Estruturada         
para a Educação”? In: Revista Educação & Sociedade. Campinas, vol. 25, n° 87, p.              
423-460, maio/ago. 2004. 

FERREIRA, N. S. C. Repensando e Ressignificando a Gestão Democrática da Educação            
na “Cultura Globalizada”. In: Revista Educação & Sociedade. Campinas, vol. 25, n° 89,             
p. 1227-1249, Set./Dez. 2004.  
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