
 
 

Universidade Católica Portuguesa Email:direcao.ft@ucp.pt 

Palma de Cima 1649-023 Lisboa Tel. 217 214 150 

 
Ano letivo 2020-21 

Ficha da unidade curricular   
 

Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Questões Éticas e Sociais Contemporâneas /  

Contemporay Ethical and Social Questions 

6 ECTS / 90 (minutos/semana) 

Docente responsável/ 

Responsible academic staff 

Jerónimo dos Santos Trigo 

Outros docentes/ 

Other academic staff 

Não aplicável / 

Not applicable 

 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
 

Trata-se de um seminário de Mestrado em Ciências Religiosas; assim pretende-se: 
Exercitar os alunos a abordagem de problemáticas éticas complexas 
Mostrar como as questões nem sempre têm uma resposta linear, sendo necessário manusear diferentes conceitos e 
ponderar diferentes valores em jogo. 
Estimular os alunos na investigação e no debate ético teológico. 
Promover a redação de textos de caráter científico. 
 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

The objectives of this seminar in the Master in Religious Sciences are: 
Students get practice in approaching complex ethical dilemmas. 
Demonstrate that often these questions fail to have a linear answer and that it becomes necessary to ponder different 
concepts and values. 
Introduce and stimulate students to do research and debate theological ethics. 
Promote the writing of scientific papers. 

 

Conteúdos programáticos 

Os docentes expõem alguns conceitos de ética teológica, quer fundamental, quer pessoal e social. 
Indicam os seguintes âmbitos para escolha individual dos alunos: 
a) família; b) sexualidade, c) vida humana; d) vida política e económica; e) desenvolvimento solidário; f) ecologia. 
Os alunos escolhem, investigam e expõem em aula a temática escolhida e dialogam sobre ela com colegas e docente. 
Elaboram de uma monografia de umas dez páginas sobre o tem escolhido e exposto  

 

Syllabus 

The professors introduce key concepts of theological ethics, fundamental, personal and social.  
The following themes are presented to the students as research ideas: 
a) family, b) sexualiaty, c) human life, d) political and economic life, e) solidary development, f) ecology. 
Students research and present in the class a chosen topic and discuss the topic with other students and the professor. 
Draft of a ten page paper on the chosen topic. 
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Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

Tendo em atenção a relevância das temáticas propostas e o próprio interesse, cada aluno escolhe uma temática sobre a 
qual pesquisa, pondo em destaque a sua complexidade, e apresenta em sala de aula. 
Os alunos procuram subsídios documentais e bibliográficos para o estudo do tema e sua exposição oral e escrita 
Depois da exposição em sala de aula, os colegas e o docente colocam perguntas e fazem observações, que devem ser 
tidas em conta na monografia 
A elaboração da monografia proporciona ocasião para a expressão escrita e indicação de bibliografia. 
 

 

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 

Starting from the deepening of the core concepts, each student chooses a theme to research highlighting its complexity and  
does a class presentation. 
Students research the bibliography needed for the study of the chosen theme in preparation for its presentation in class and  
for the research draft. 
After students present their work in class, the professor and other students offer comments and remarks that should be  
acknowledged and discussed in the research draft. 
The research draft introduces students to writing skills and construction of bibliographies. 
 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Trata-se de um seminário em que os alunos exercitam modos de questionamento e de reflexão de alguns temas. 
Os docentes expõem a relevância ética das temáticas em causa  
Cada aluno escolhe uma para a estudar, expor oralmente na aula, dialogar sobre ela e apresentar uma monografia com 
bibliografia 
Os docentes dão orientações bibliográficas sobre as temáticas.  
 
A avaliação final tem em consideração: a participação nos diálogos sobre cada tema, 10%; a exposição do tema, 20%, a 
monografia, 70% 
 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

As a seminar students learn and exercise diferente means of questioning, reasoning and exposition of themes. 
The professors present the ethical relevance of the key concepts. 
Each student chooses one theme to research, presente and discuss in class and write a research draft with bibliography.  
The professor aids in supplying bibliographic guidelines on the suggested key themes. 
Final evaluation covers student participation in each of the class discussions (10%), class presentation of own work (20%),  
and the research draft (70%). 
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Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 
  

O exercício prático dos alunos exprime-se na escolha e na pesquisa da temática e na sua exposição oral e escrita. 
Os âmbitos das temáticas éticas sugeridas trazem já consigo um grau, às vezes elevado, de conflitualidade, em que é 
crucial o conhecimento e manuseamento dos conceitos e valores em causa e a atenção a diferentes pontos de vista. 
A redação da monografia culmina o processo; implica organização, clareza de exposição, conhecimentos suficientes de 
linguagem escrita, indicações bibliográficas. 
 

 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
  

Students are expected to choose their own research themes, conduct the research and present in class and through a 
research draft the result of their work. 
The nature of the suggested ethical themes already includes a level of conflict, often significant, that demands from students 
the knowledge and use of concepts and values and an attention to different view points. 
The writing of the research draft is the culmination of the process; it implies organization, clear exposition of ideas, sufficient 
writing skills, and bibliographic construction. 
 

 
 

Bibliografia de consulta (existência obrigatória) 

Dicionários:  
Canto-Sperber, M (2004). Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale. Paris: PUF 
Compagnoni, F. - Piana, G. - Privitera, S. (orgs.) (1997). Novo dicionário de teologia moral. São Paulo, Paulus 
Fernández, A. (2008). Diccionario de teologia moral, Burgos: Monte Carmelo 
Lemoine, L. - Gaziaux, É., Müller D. (orgs.) (2013). Dictionnaire encyclopédique d'éthique chrétienne. Paris: Cerf 
Leone, S. – Privitera, S. – Cunha, J. (orgs.) (2001). Dicionário de Bioética. Vila Nova de Gaia: Perpetuo Socorro 
Vidal, M. (org.) (1992). Conceptos fundamentales de ética teológica. Madrid: Trotta 
Revistas: 
Studia Moralia. Roma: Accademia Alfonsiana 
Moralia. Madrid: Instituto Superior de Ciencias Morales 
Revue d’éthique e morale chrétiennes. Paris: Cerf 
Rivista di Teologia Morale. Bologna: Dehoniane 
Coletâneas: 
Stilwell, P. (2001). Caminhos de Justiça e da Paz, Doutrina Social da Igreja, documentos de 1891 a 1991. Lisboa:  
Rei dos Livros. 

 


