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Bem-vindo(a) à Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa
e à nova L icenciatura em Ciências Religiosas (LCR) , lecionada na
modalidade de ensino a distância (EaD). Com um plano de estudos adaptado,
pretende-se responder a públicos geograficamente dispersos e em contextos de
vida diversificados.
Para uma informação completa consulte o Guia do Ciclo de Estudos.

OBJETIVOS GERAIS
Estimular a criação cultural e o
desenvolvimento do espírito científico e
empreendedor, bem como o pensamento
reflexivo;
Promover a divulgação de conhecimentos
culturais, científicos e técnicos, que
constituem património da humanidade;
Promover e valorizar a língua e a cultura
portuguesas;
Desenvolver a capacidade de recolher,
selecionar e interpretar a informação
relevante para as Ciências Religiosas,
visando a resolução de problemas;

Descobrir as correlações dos Estudos
Teológicos com a Filosofia, a História
Religiosa e os Estudos de Religião;
Facilitar a obtenção das competências
necessárias à comunicação de informação,
ideias, problemas e propostas de solução;
Criar as condições necessárias à
prossecução de estudos de segundo ciclo
no mesmo âmbito disciplinar ou em
domínios afins;
Facultar o desenvolvimento de
competências de aprendizagem que
permitam a formação ao longo da vida, de
um modo auto-orientado.

COMPETÊNCIAS
Aceder ao conhecimento teológico da tradição bíblica e cristã;
Identificar e compreender, de forma crítica, os grandes problemas da humanidade,
bem como as interpretações ideológicas, morais, espirituais e religiosas por elas
suscitadas;
Capacitar para intervir na animação sociorreligiosa de comunidades e grupos;
Capacitar para a atuação em diversos âmbitos da vida das comunidades e
instituições cristãs;
Iniciar na aproximação metódica ao fenómeno religioso;
Identificar e relacionar as diversas dimensões da experiência religiosa;
Reconhecer o impacto sociocultural das representações e práticas religiosas;
Desenvolver as capacidades necessárias à integração de equipas multidisciplinares
no âmbito do estudo do fenómeno religioso.
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DESTINATÁRIOS
Todos os que pretendam adquirir uma formação básica, de nível superior, em estudos
teológicos, adequada a atividades eclesiais e profissionais que valorizam o
conhecimento da tradição cristã e do fenómeno religioso, designadamente:
As pessoas que exercem ou têm intenção de exercer ministérios e serviços eclesiais;
As que se dedicam à animação socioreligiosa de comunidades e grupos;
As que procuram formação teológica superior que lhes permita candidatarem-se a
mestrados*, designadamente ao Mestrado em Ciências Religiosas que profissionaliza
para a docência da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica.
*A base humanístico-filosófica desta Licenciatura pode ainda permitir o acesso a outros mestrados de
investigação ou de índole profissionalizante.

ACESSO AO CICLO DE ESTUDOS
Para frequentar a LCR , deve possuir motivação para analisar problemáticas teológicas,
designadamente no que se refere à tradição cristã e ao fenómeno religioso, assim como ter
acesso regular a um computador com ligação à Internet.
Podem aceder à LCR candidatos das seguintes tipologias que tenham
realizado entrevista de forma telemática:
Candidatos habilitados com o ensino secundário ou habilitação legalmente
equivalente , juntamente com prova de ingresso (Português ou História, ou provas
homólogas de sistemas de ensino estrangeiros), realizada no ano de candidatura ou
nos dois anos imediatamente anteriores.

Candidatos que estando a frequentar o ensino superior, pretendem mudar de curso e
tenham realizado em qualquer ano letivo anterior os exames nacionais do ensino
secundário correspondentes às provas de ingresso fixadas pela Faculdade de Teologia.
Candidatos titulares de um curso superior , português ou estrangeiro, obtido numa
instituição de ensino superior.
Candidatos nacionais de um país estrangeiro abrangidos pelo Estatuto de Estudante
Internacional .
Candidatos maiores de 23 anos que, não sendo titulares de habilitações de acesso ao
ensino superior, façam prova de capacidade para a sua frequência.
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ACESSO AO CICLO DE ESTUDOS

Os valores da taxa de candidatura ,
matrícula e propinas encontram-se
na Tabela de propinas, taxas e
emolumentos, disponível na página
web da Faculdade de Teologia.

As condições de acesso ,
a documentação
necessária e a área de
candidatura online estão
disponíveis na página web
da Faculdade de Teologia.

ESTRUTURA CURRICULAR
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180

6 SEMESTRES

ECTS

ANOS

CRÉDITOS

ÁREAS CIENTÍFICAS
Estudos de Religião (18 ECTS); História
Religiosa (10 ECTS); Interdisciplinaridades e
Metodologias (19 ECTS); Teologia Bíblica (31
ECTS); Teologia Prática (30 ECTS); Teologia
Sistemática (52 ECTS).

Ao aluno que frequenta pela primeira vez um curso em regime de ensino a distância exigese a frequência de um módulo de ambientação, através do qual se familiariza com este
regime e com a plataforma em que o mesmo vai decorrer. Este módulo antecede o início da
lecionação.
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ESTRUTURA CURRICULAR

04

BREVE APRESENTAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS

ESTRUTURA CURRICULAR
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MODELO PEDAGÓGICO
MODELO
CENTRADO
NO ALUNO

POTENCIA O
ACOMPANHAMENTO
PERSONALIZADO DE
CADA UM

COMUNIDADE
DE PRÁTICA

ESPAÇO PRIVILEGIADO:
PLATAFORMA DE ENSINO
A DISTÂNCIA

PLANEAR,
IMPLEMEMENTAR E
AVALIAR O PROCESSO
INDIVIDUAL DE
APRENDIZAGEM

Os princípios pedagógicos que norteiam este modelo são:
Flexibilidade. O aluno tem flexibilidade para adequar o seu ritmo de aprendizagem
às diversas exigências e constrangimentos do seu quotidiano.
Assincronia. A comunicação é preponderantemente assíncrona, realizando-se de
acordo com a conveniência dos alunos, mas em períodos estabelecidos pela
coordenação do ciclo de estudos ou pelos docentes, possibilitando que o aluno tenha
tempo para ler, processar a informação, refletir e, depois, dialogar e interagir.
Centralidade no aluno . O aluno está no centro do processo de aprendizagem e é
corresponsável na aquisição dos conhecimentos.
Valorização do docente como mediador . O docente, a quem o aluno tem facilmente
acesso, medeia a construção de uma comunidade de aprendizagens.

TEMPOS DE APRENDIZAGEM
Um ciclo de estudos em regime de ensino a distância exige uma dedicação idêntica à
de um curso presencial, requerendo planeamento do percurso e organização do
tempo dedicado ao estudo e à aprendizagem.
A frequência do ciclo de estudos em ambiente digital proporciona autonomia e
flexibilidade , não dependendo a aprendizagem do tempo e do local onde se encontram
professores e alunos, dado que integram uma turma virtual.
As unidades curriculares, lecionadas de modo predominantemente assíncrono , podem
incluir blocos letivos síncronos e online em que a presença dos alunos é, todavia,
facultativa.
Prevê-se a possibilidade da realização de sessões presenciais , entendidas como
oportunidade para integrar conhecimentos e competências previamente adquiridas.
A impossibilidade de participação pode ser suprida por uma atividade individual com
objetivos similares.
A avaliação da aprendizagem tem uma dupla componente - avaliação contínua e
exame final escrito presencial e/ou oral - para todas as unidades curriculares, com
exceção das lecionadas em regime de seminário, cuja conclusão dependa da
apresentação de um trabalho final.
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RECURSOS
A Plataforma de Ensino, organizada por unidades curriculares,
proporciona um espaço virtual de trabalho e aprendizagem, de modo
colaborativo, com recurso a tecnologias digitais.
A aprendizagem implica a utilização de um conjunto de ferramentas e recursos
de aprendizagem : livros, artigos, vídeos, entre outros. Muitos destes recursos são
digitais e fornecidos na plataforma de ensino a distância. Outros podem ter de ser
adquiridos pelo aluno.
A Universidade Católica Portuguesa disponibiliza uma Rede de Bibliotecas e subscreve
um grande acervo de recursos, que disponibiliza aos seus alunos através de acesso
remoto.

CONTACTOS
Coordenação do Curso
Adélio Fernando Abreu | afabreu@ucp.pt
Apoio à Plataforma de Ensino a Distância
Marta Salvador | martasalvador@ucp.pt
Tel.: (+351) 21 721 41 54*
Secretariado do Curso
Maria da Luz Fernandes | mfernandes@ucp.pt
Tel.: (+351) 21 721 41 53*
Susana Abreu | sabreu@ucp.pt
Tel.: (+351) 253 20 61 14*
Vítor Ventura | vventura@ucp.pt
Tel.: (+351) 226 196 200*

*Horário de contacto telefónico: 9.30-12.30;14.30-17.00 horas

Faculdade de Teologia
Universidade Católica Portuguesa
Palma de Cima
1649-023 LISBOA

Rua de Diogo Botelho, 1327
4169-005 PORTO

Campus Camões
4710-362 BRAGA
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