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Outros docentes   
 
Objetivos de aprendizagem  
 
 

O objectivo essencial deste curso será o de acompanhar os alunos numa maior integração na, e num crescente 
domínio dos assuntos abordados ao longo da Licenciatura em Ciências Religiosas, mediante o esclarecimento de 
dúvidas, a sugestão de leituras a serem feitas de modo acompanhado e o diálogo crítico sobre temas da actualidade 
teológica e eclesial 

 
 
Conteúdos programáticos  

  
Devido à natureza dos “objectivos de aprendizagem”, não é possível definir um “conteúdo programático” 
 

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

 
Devido ao mencionado nos pontos precedentes, este item não se aplica 
 

 
Metodologias de ensino (avaliação incluída)  

 
Ao longo desta unidade curricular seguir-se-á um método expositivo baseado no dialogal crítico com os discentes, e, 

por outro lado, com a leitura em comum de textos, de modo a que eles, dando-se conta das suas dificuldades, possam 
aprender a solucioná-las em primeiro lugar com o auxílio do docente e, depois, sozinhos. 
 

A avaliação será meramente quantitativa, sendo o único elemento susceptível de levar a uma reprovação a perda da 
frequência 

 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular  

 
Toda a metodologia de ensino visa a apreensão, por parte dos discentes, dos conhecimentos fundamentais para uma 

cabal superação das suas dificuldades e a capacidade de leitura teológica de questões de teologia e vida eclesial coeva, 
em que, quer as aulas magistrais dialogadas, quer o diálogo sobre os textos que forem sendo dados aos discentes, 
comunicarão a estes os conhecimentos para o mencionado objectivo 
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Bibliografia de consulta de existência obrigatória em formato APA (American Psychological Association)  

 
Devido ao mencionado em “objectivos da aprendisagem” e “conteúdos programáticos”, não é possível apresentar 

uma bibliografia a priori  
 

 
 


