ENBER UNIVERSITY
MESTRADO E DOUTORADO EM TEOLOGIA

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:
TEOLOGIA BÍBLICA, PRÁTICA CULTURAL E EDUCACIONAL
LINHAS DE PESQUISA:
LINHA 1: CAMPO TEOLÓGICO, CULTURA, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE

ESTRUTURA CURRICULAR
MESTRADO
TOTAL DE CRÉDITOS: 24

I - DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

1.

METODOLOGIA CIENTÍFICA – 04 CR 60 H

Ementa: Tipos de conhecimento: Conhecimento filosófico, conhecimento teológico,
conhecimento empírico e conhecimento científico. Diferenciação do saber comum e
saber científico, de verdade, indução e dedução, método e técnica. Tipos de métodos:
Método observacional, método comparativo, método histórico, método do “estudo de
caso”; método funcionalista; método estatístico. Elaboração e tipos da pesquisa para
estrutura da Dissertação: escolha do tema, do objeto e do problema; do objetivo; da
metodologia.
2.

PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS DA TEOLOGIA – 04 CR 60 H

Ementa: Fundamentação dogmática da Teologia. Abordagem de temas reflexivos que
envolvema compreensão da Teologia cristã de acordo com os princípios e métodos
próprios da ciência bíblica. Compreendendo os diversos métodos exegéticohermenêuticos. Estudo da Teologia e da sua função social e cultural. Promovendo as
reflexões sobre o papel do teólogo, das instituições, dos movimentos e das organizações
nos diversos campos das práticas e experiências religiosas, refletindo suas tendências
culturais e educacionais em perspectiva inter, multi e transdisciplinar. Diálogo com a
Teologia da libertação.
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3. - SEMINÁRIOS DE PESQUISA I – EXAME DE QUALIFICAÇÃO - 02 CR -30H
Ementa: Acompanhamento e desenvolvimento das pesquisas do Mestrado em
consonância aos estudos e debates do referencial teórico-metodológico de acordo
com a linha de pesquisa ao que se vincula. Consideram-se os seguintes aspectos:
Produção/técnicas de coleta de dados; sistematização inicial dos dados;
procedimentos de análises dos dados coletados; elaboração e organização do texto
para exame de qualificação.
4. - SEMINÁRIO DE PESQUISA II – DISSERTAÇÃO – 02 CR - 30H
Ementa: Acompanhamento da elaboração da dissertação. Sistematização das
pesquisas dos mestrandos para a elaboração do texto de Dissertação. Revisões de pósqualificação e as atualizações e modificações necessárias para a conclusão da
pesquisa com a finalidade de realizara defesa final.
5. - ESTUDOS AVANÇADOS SUPERVISIONADOS EM TEOLOGIA I – 02 CR -30H
Ementa: Abordagem de temas reflexivos que envolvem a compreensão da Teologia
cristã de acordo com os princípios e métodos próprios da ciência bíblica adequados
ao contexto atual multicultural brasileiro e mundial. Compreendendo os diversos
métodos exegético- hermenêuticos. Refletindo sobre as concepções de Deus e de ser
humano, bem como a promoção do diálogo com campos do saber (a Filosofia, a
História, a Literatura, as Ciências Sociais, a(s) Ciência(s) da(s) Religião(ões) e a
Psicologia, bem como as demais tradições religiosas. Interfaces entre educação e
religião.
6. - ESTUDOS AVANÇADOS SUPERVISIONADOS EM TEOLOGIA II – 02 CR- 30H
Ementa: Abordagem de temas reflexivos que envolvem a compreensão da Teologia
cristã de acordo com os princípios e métodos próprios da ciência bíblica adequados
ao contexto atual multicultural brasileiro e mundial. Compreendendo os diversos
métodos exegético- hermenêuticos. Refletindo sobre as concepções de Deus e de ser
humano, bem como a promoção do diálogo com campos do saber (a Filosofia, a
História, a Literatura, as Ciências Sociais, a(s) Ciência(s) da(s) Religião(ões) e a Psicologia,
bem como as demais tradições religiosas. . Interfacesentre educação e religião.
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II - DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS POR LINHAS DE PESQUISA
(Para Mestrado e Doutorado)

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:
TEOLOGIA BÍBLICA, PRÁTICA CULTURAL E EDUCACIONAL
LINHA 1 – CAMPO TEOLÓGICO, CULTURA EDUCAÇÃO E SOCIEDADE

DISCIPLINA: ABORDAGENS, INTER, MULTI E TRANSDISCIPLINAR DA TEOLOGIA - 04
CR 60H
Ementa: Introdução à teologia bíblica. Conceitos, epistemologias e métodos de acordo
com a perspectiva filosófica, histórica, sociológica, antropológico, psicológica e
exegética. Compreensão do campo teológico em suas fundamentais expressões
religiosas contribuindo parao diálogo ecumênico e inter-religioso.

III - DISCIPLINAS ELETIVAS: (Mestrado e Doutorado)
1 – LIDERANÇA RELIGIOSA CRISTÃ – 04 CR 60H
Ementa: Abordagem religiosa de liderança para a preparação teórica e prática de
agentes protagonistas e multiplicadores para o ministério cristão. Refletir sobre os aspectos
do desenvolvimento e aprimoramento das qualidades de liderança. Análise reflexiva e
crítica da realidade pastoral no contexto atual. Conceitualização sobre Teologia do
ministério pastoral. Abordagem da Teologia do ministério cristão evangélico. Princípios
bíblicos de lideranças pastorais e comunitárias. Liderança na perspectiva da gestão,
eclesiástica, educacional, aconselhamento, liderança no campo missionário. Pregação
e práticas ministeriais.
2 – HISTÓRIA DA IGREJA – 04 CR 60H
Ementa: Introdução histórica do desenvolvimento do cristianismo. Estudo histórico da
igreja cristã no período apostólico, no período imperial e no período medieval.
Abordagem histórica da reforma protestante e sua interação com a da Igreja cristã
protestante no contexto atual. Refletir criticamente sobre os desdobramentos entre a
história da igreja e a teologia cristã
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3 – DIÁLOGOS ENTRE FILOSOFIA E TEOLOGIA – 04 CR 60H
Ementa: Abordagem histórica e sistemática (paradigmas e tendências) da filosofia.
Relação da Ciência, religião, fé e fenômeno religioso. Implicações entre a fenomenologia
e a religião. Abordagem reflexiva do ser religioso. Interfaces entre a filosofia e teologia na
tradição europeia e ocidental. Implicações e relações metodológicas e conteudistas
entre a tradição da teologia filosófica e a tradição dogmática/sistemática a partir do
lócus investigativo da existência de Deus.
4 – TEOLOGIA E ESPIRITUALIDADE – 04CR - 60H
Ementa: Abordagem conceitual sobre a espiritualidade cristã a partir do seguimento
bíblico e da teologia cristã. Reflexão acerca da experiência de Deus diante do contexto
que envolve as concepções tradicionais e o surgimento da teologia espiritual. Introdução
da História da espiritualidade na igreja. A importância da espiritualidade e do
desenvolvimento espiritual na vida humana. A oração enquanto expressão da ligação
com a espiritualidade, metodologias e dinâmicas de oração.
5 – ASPECTOS INTRODUTÓRIOS AO CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO – 04 CR 60H
Ementa: Interfaces entre a Teologia, Direito, Filosofia e Antropologia. Apresentação da
importância do conhecimento do Direito Romano e Direito Canônico da Igreja.
Fundamentação dos princípios gerais nos primeiros anos da Igreja e as Constituições
Apostólicas contidos no primeiro livro, como base jurídica da legislação da Igreja.
Apresentação da estrutura do código e estudo sobre as Coleções Canônicas e dos sete
livros do Código de Direito Canônico. Oficio eclesiástico e condição canônica da pessoa
físico-jurídica nas igrejas
6 - TÓPICOS I – ESPECIAIS EM TEOLOGIA BÍBLICA, CULTURA, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE I – 02
CR 60H
Ementa: Acompanhamento e aprofundamento teórico-conceitual e metodológico de
temática específica relativa à linha de pesquisa para a construção do objeto de pesquisa
do mestrando ou doutorando.
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7 – TÓPICOS II – ESPECIAIS EM TEOLOGIA BÍBLICA, CULTURA, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE I – 02
CR 60H
Ementa: Acompanhamento e aprofundamento teórico-conceitual e metodológico de
temática específica relativa à linha de pesquisa para a construção do objeto de pesquisa
do mestrando ou doutorando.
8 – ESTUDOS ESPECIAIS I – 01 CR 30H
Ementa: Acompanhamentos das atividades de preparação e produção de artigos para
serem publicados em periódicos e em ANAIS de trabalhos apresentados em eventos
nacionais ou internacionais.
9 – ESTUDOS ESPECIAIS II – 01 CR 30H
Ementa: Acompanhamento das atividades de preparação e produção de artigos para
serem publicados em periódicos e em ANAIS de trabalhos apresentados em eventos
nacionais ou internacionais.

DOUTORADO
TOTAL DE CRÉDITOS: 36

I - DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS:
1 – ESTUDO TEOLÓGICO DOS FUNDAMENTOS DA FÉ E DA PRÁTICA CRISTÃ – 04
CR 90H
Ementa: Abordagens dos estudos ontológicos e epistemológicos da Teologia e suas
ramificações: Teologia natural, Teologia dogmática, Teologia bíblica, Teologia moral e
Teologia pastoral, Teologia da libertação, cristologia e missiologia. Apresentação da
complexidade do universo religioso acerca da revelação e razão da fé cristã,
problematizando e relacionando aspectos que envolvem as manifestações de Deus, o
sagrado e o profano, as escrituras, a religiosidade popular, revelação do Antigo e do Novo
Testamento, entre outros seguimentos próprios da teologia em uma cosmovisão que
compreendem as questões presentes na sociedade, cultura e na igreja.
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2– METODOLOGIA CIENTÍFICA – 04 CR 60 H
Ementa: Tipos de conhecimento: Conhecimento filosófico, conhecimento teológico,
conhecimento empírico e conhecimento científico. Diferenciação do saber comum e
saber científico, de verdade, indução e dedução, método e técnica. Tipos de métodos:
Método observacional, método comparativo, método histórico, método do “estudo de
caso”; método funcionalista; método estatístico. Elaboração e tipos da pesquisa para
estrutura da Tese: escolha do tema, do objeto e do problema; do objetivo; da
metodologia.
3- SEMINÁRIOS DE PESQUISA I – EXAME DE QUALIFICAÇÃO - 02 CR – 30H
Ementa: Acompanhamento e desenvolvimento das pesquisas do Doutorado em
consonância aos estudos e debates do referencial teórico-metodológico de acordo com
a linha de pesquisa ao que se vincula. Consideram-se os seguintes aspectos:
Produção/técnicas de coleta de dados; sistematização inicial dos dados; procedimentos
de análises dos dados coletados; elaboração e organização do texto para exame de
qualificação.
4 – SEMINÁRIO DE PESQUISA II – TESE – 02 CR 30H
Ementa: Acompanhamento da elaboração da Tese. Sistematização das pesquisas dos
doutorandos para a elaboração do texto de Tese. Revisões de pós-qualificação e as
atualizações e modificações necessárias para a conclusão da pesquisa com a finalidade
de realizar a defesa final.
5 – ESTUDOS AVANÇADOS SUPERVISIONADOS EM TEOLOGIA I – 02 CR 30H
Ementa: Enfoques atuais teológicos evolução, perspectivas, mudanças e crise da religião
cristã. Debate contextualizado reflexiva acerca da presença da teologia no mundo
acadêmico. Abordagem da divisão da teologia e suas articulações. Perspectivas
identitária da teologia cristã no contexto histórico, social e cultural problematizando a
revelação e a prática da fé no ser religioso.
6 – ESTUDOS AVANÇADOS SUPERVISIONADOS EM TEOLOGIA II – 02 CR 30H
Ementa: Enfoques atuais teológicos evolução, perspectivas, mudanças e crise da religião
cristã. Debate contextualizado reflexiva acerca da presença da teologia no mundo
acadêmico. Abordagem da divisão da teologia e suas articulações. Perspectivas
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identitária da teologia cristã no contexto histórico, social e cultural problematizando a
revelação e a prática da fé no ser religioso.
7 – ESTUDOS AVANÇADOS SUPERVISIONADOS EM TEOLOGIA III – 02 CR 30H
Ementa: Enfoques atuais teológicos evolução, perspectivas, mudanças e crise da religião
cristã. Debate contextualizado reflexiva acerca da presença da teologia no mundo
acadêmico. Abordagem da divisão da teologia e suas articulações. Perspectivas
identitária da teologia cristã no contexto histórico, social e cultural problematizando a
revelação e a prática da fé no ser religioso.
8 - ESTUDOS AVANÇADOS SUPERVISIONADOS EM TEOLOGIA IV – 02 CR 30H
Ementa: Enfoques atuais teológicos evolução, perspectivas, mudanças e crise da religião
cristã. Debate contextualizado reflexiva acerca da presença da teologia no mundo
acadêmico. Abordagem da divisão da teologia e suas articulações. Perspectivas
identitária da teologia cristã no contexto histórico, social e cultural problematizando a
revelação e a prática da fé no ser religioso.
9 - ESTUDOS AVANÇADOS SUPERVISIONADOS EM TEOLOGIA V – 02 CR 30H
Ementa: Enfoques atuais teológicos evolução, perspectivas, mudanças e crise da religião
cristã. Debate contextualizado reflexiva acerca da presença da teologia no mundo
acadêmico. Abordagem da divisão da teologia e suas articulações. Perspectivas
identitária da teologia cristã no contexto histórico, social e cultural problematizando a
revelação e a prática da fé no ser religioso.
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FLUXOGRAMAS
MESTRADO
1º SEMESTRE
NOME DA DISCIPLINA
CRÉDITOS
METODOLOGIA CIENTÍFICA
04
PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS
04
DA TEOLOGIA
Total de Créditos no semestre: 08
2º SEMESTRE
NOME DA DISCIPLINA
ESTUDOS AVANÇADOS
SUPERVISIONADOS EM
TEOLOGIA I
SEMINÁRIO DE PESQUISA I

C HORÁRIA
60h
60h

CRÉDITO

C HORÁRIA

02

30h

02

30h

3º SEMESTRE
NOME DA DISCIPLINA
CRÉDITOS
DISCIPLINA OBRIGATÓRIA DA
04
LINHA
DISCIPLINA ELETIVA
04
Total de Créditos no semestre: 04
4° SEMESTRE
NOME DA DISCIPLINA
CRÉDITOS
ESTUDOS AVANÇADOS
SUPERVISIONADOS
02
EM TEOLOGIA II
SEMINÁRIOS DE PESQUISA II
02
Total de Créditos no semestre:04

C HORÁRIA
60h
60h

C HORÁRIA
30h
30h

TOTAL GERAL DE CRÉDITOS PARA O MESTRADO: 24
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DOUTORADO
1º SEMESTRE

NOME DA DISCIPLINA

CRÉDITOS

C HORÁRIA

04

60h

04

60h

CRÉDITOS

C HORÁRIA

04

60h

04

60h

CRÉDITOS

C HORÁRIA

02

30h

04

60h

CRÉDITOS

C HORÁRIA

02

30h

02

30h

NOME DA DISCIPLINA

CRÉDITOS

C HORÁRIA

ESTUDOS AVANÇADOS
SUPERVISIONADOS EM
TEOLOGIA III

02

30h

04

60h

METODOLOGIA CIENTÍFICA
ESTUDO TEOLÓGICO DOS
FUNDAMENTOS DA
FÉ E DA PRÁTICA CRISTÃ
Total de Créditos no semestre: 08
2°SEMESTRE

NOME DA DISCIPLINA
DISCIPLINA OBRIGATÓRIA DA
LINHA
DISCIPLINA ELETIVA
Total de Créditos no semestre: 08
3°SEMESTRE

NOME DA DISCIPLINA
ESTUDOS AVANÇADOS
SUPERVISIONADOS
EM TEOLOGIA I
DISCIPLINA ELETIVA
Total de Créditos no semestre: 06
4°SEMESTRE

NOME DA DISCIPLINA
SEMINÁRIOS DE PESQUISA I
ESTUDOS AVANÇADOS
SUPERVISIONADOS
EM TEOLOGIA II
Total de Créditos no semestre: 04
5°SEMESTRE

DISCIPLINA ELETIVA
Total de Créditos no semestre: 06
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6º SEMESTRE

NOME DA DISCIPLINA

CRÉDITOS

C HORÁRIA

ESTUDOS AVANÇADOS
SUPERVISIONADOS EM TEOLOGIA
IV

02

30h

01

15h

CRÉDITOS

CHORÁRIA

02

30h

01

15h

NOME DA DISCIPLINA

CRÉDITOS

C HORÁRIA

SEMINÁRIOS DE PESQUISA II
TÓPICOS ESPECIAIS EM
TEOLOGIA
BÍBLICA, CULTURA,
EDUCAÇÃO E
SOCIEDADE

02

30h

02

30h

ESTUDOS ESPECIAIS
Total de Créditos no semestre: 03
7º SEMESTRE

NOME DA DISCIPLINA
ESTUDOS AVANÇADOS
SUPERVISIONADOS
EM TEOLOGIA V
ESTUDOS ESPECIAIS
Total de Créditos no semestre: 03
8º SEMESTRE

Total de Créditos no semestre: 04

TOTAL GERAL DE CRÉDITOS PARA O DOUTORADO: 38
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