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Ano letivo 2021-22 
Ficha da unidade curricular  

(preencha por favor sem alterar a formatação pré-definida) 
Unidade Curricular/ 
Curricular Unit 

Tutoria IV 

Docente responsável/ 
Responsible academic staff 

Nuno Miguel dos Santos 

Outros docentes/ 
Other academic staff 

Não Aplicável 

 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
 
  
1. Promover um diálogo sobre a fé no contexto da contemporaneidade  
2. Sublinhar a análise do mundo juvenil a partir da Exortação Pós Sinodal Cristo Vive 
3. Enfrentar a tensão entre a Fé a Razão a partir da Encíclica Lumen Fidei 
 
 

 
Learning outcomes of the curricular unit  
 
1. Promote a dialogue about faith in the context of contemporaneity 
2. Underline the analysis of the world of youth from the Post-Synodal Exhortation Cristo Vive 
3. Facing the tension between Faith and Reason from the Encyclical Lumen Fidei 
 

 
Conteúdos programáticos 

Introdução - Escuta das razões que os alunos indicam que motivam o afastamento da religião e da fé 
 
1. A pós-modernidade e regresso ao religioso; Um breve olhar sobre a religião em Portugal 
 
2. Apresentação na aula de possíveis ‘projetos de tese’ para comentar e ajudar a organizar um esquema  
     (Título, sub-título, resumo do tema, esquema provisório + bibliografia) 
 
3. Afetividade e sexualidade numa cultura atual e a sua relação coma teologia e a pastoral 
 
4. Alteração da dimensão cognitiva a partir dos novos meios de comunicação e internet 
 
5. Ideias centrais da Encíclica do Papa Francisco e Bento XVI - Lumen Fidei 

 
Syllabus 

 
Introduction - Listening to the reasons that students indicate that motivate their departure from religion and faith 
 
1. Post-modernity and return to religion; A brief look at religion in Portugal 
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2. Presentation in class of possible 'thesis projects' to comment and help organize an outline 
      (Title, sub-title, theme summary, provisional outline + bibliography) 
 
3. Affectivity and sexuality in a current culture and its relationship to theology and pastoral care 
 
4. Changing the cognitive dimension from the new media and the internet 
 
5. Central ideas of the Encyclical of Pope Francis and Benedict XVI - Lumen Fidei 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

 
Os conteúdos apresentados nas aulas estruturam e possibilitam o confronto com as diferentes temáticas. As mesmas foram 
escolhidas e votadas pelos próprios alunos (entre vários temas). Procura-se que o diálogo estimule o espírito crítico e a 
capacidade de leitura do mundo contemporâneo para que se perceba que a teologia deve ser essencialmente incarnada e 
contextualizada. 
 

 
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 
 
The contents presented in the classes structure and enable the confrontation with different themes. They were chosen and voted on by 
the students themselves (among various themes). Dialogue is intended to stimulate a critical spirit and the ability to read the contemporary 
world so that theology must be essentially incarnated and contextualized. 
 

 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

As atividades de ensino e aprendizagem prosseguirão a seguinte metodologia: Exposição participada, diálogo, confronto. 
As tutorias não têm uma componente de avaliação, mas de estímulo e de desejo de aprender. 

 
Teaching methodologies (including evaluation) 

Teaching and learning activities will follow the following methodology: Participated exposure, dialogue, confrontation. Tutoring does not 
have an assessment component, but encouragement and a desire to learn. 

 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 
  
A utilização da exposição participada, do diálogo e do confronto de ideias estimula o espírito crítico e permite que o discente 
adquira o desejo de aprender, de pensar e de ter um espírito crítico.  

 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
  
The use of participatory exhibition, dialogue and the confrontation of ideas stimulates the critical spirit and allows the student to acquire 
the desire to learn, to think and to have a critical spirit. 

 
Bibliografia de consulta (existência obrigatória) / Main bibliography (mandatory existence) 

- Alfredo Teixeira, Religião na Sociedade Portuguesa, Fundação Francisco Manuel dos Santos, Lisboa 2019. 
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- Papa Francisco, Exortação Pós-Sinodal Christus Vivit, 25 março 2019. 
- Papa Francisco, Encíclica Lumen Fidei, 29 junho 2013. 
- C. Dotolo, Un cristianesimo possibile. Tra postmodernità e ricerca religiosa, Brescia 2007. 
- T. Halík, A. Grun, O abandono de Deus, Prior Velho 2016. 
- A. Balsas, «Só acredito no que vejo? Fé e Ciência: diálogo e confronto», Porto 2009, 17-61. 

 


