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Ano letivo 2021-22 
Ficha da unidade curricular  

 

Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Deus e teologia: interpelações contemporâneas / 
God and theology: contemporary interpellations 
4,5 ECTS / 90 (minutos/semana) 

Docente responsável/ 

Responsible academic staff 

Alexandre Palma 

Outros docentes/ 

Other academic staff 

 

 

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

1. Promover o contacto com a diversidade de abordagens contemporâneas à questão de Deus; 

2. Promover a capacidade de sistematizar e estabelecer conexões entre discursos teológicos diversificados; 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

- To promote or contact with the diversity of contemporary approaches to the question of God; 
- To promote the ability to systematize and establish connections between diversified theological discourses;  
 

 

Conteúdos programáticos 

1. Deus e viragem teocêntrica 

2. Deus e os cristãos 

3. Deus e a indulgência 

4. Deus e sua morte 

5. Deus e a teologia 

6. Deus e a fé 

7. Deus e o mundo 

8. Deus e a evolução 

9. Deus e a mulher 

10. Deus e a literatura 

 

Syllabus 

1. God and theocentric turn 
2. God and the Christians 
3. God and indulgence 
4. God and his death 
5. God and theology 
6. God and faith 
7. God and world 
8. God and evolution 
9. God and women 
10. God and literature 
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Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

O programa do seminário procura colocar os estudantes em contacto com a diversidade de formas como a reflexão sobre Deus hoje 
se desenvolve: diversidade de autores, de motivações e perspectivas. Ao fazê-lo satisfaz-se o objectivo 1 desde seminário. 
 
Ao colocar em confronto textos e perspectivas teológicas diversas, promove-se nos estudantes a capacidade de compreenderem as 
motivações particulares dos seus autores, bem como o que há entre elas de comum e de distinto. Satisfaz-se, assim, o objectivo 2 
deste seminário. 
 

 

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

The seminar seeks to put students in contact with the diversity of ways in which reflection on God unfolds: diversity of authors, 
motivations and perspectives. By doing so, objective number 1 is reached. 
 
By placing texts and diverse theological perspectives in confrontation, the understanding by the students of the particular motivations of 
the authors is promoted, as well as what they have in common and different. This way, objective number 2 is reached. 
 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

O trabalho no seminário é desenvolvido do seguinte modo: 
1. Leitura de textos (com periodicidade semanal); 

2. Produção de pequenos comentários escritos aos textos lidos (com periodicidade semanal); 

3. Apresentação dos textos em aula (cada aluno pelo menos uma vez no semestre); 

4. Produção de um trabalho final. 

A avaliação fundamenta-se nos seguintes elementos: 
1. Trabalho final; 

2. Comentários escritos; 

3. Apresentação de aula; 

4. Participação na discussão, em contexto de aula. 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

The work at the seminar is developed as follows: 
1. Reading of texts (weekly); 
2. Production of short written comments on the texts read (weekly); 
3. Presentation of texts (each student at least once in the semester); 
4. Production of a final work. 
 
The assessment is based on the following elements: 
1. Final work; 
2. Written comments; 
3. Class presentation; 
4. Participation in the discussion, in the classroom context. 
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Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 
 

A leitura de textos pré-selecionados visa promover o contacto dos alunos com a diversidade de formas contemporâneas de reflectir 
acerca da questão de Deus (objectivo 1). 
 
O comentário crítico desses textos e a sua apresentação visam promover não apenas o contacto aprofundado com diversas formas de 
reflexão teológica, bem como competências hermenêuticas e de sistematização teológica (objectivo 1 e 2). 
 
O trabalho final propõe-se como exercício de aprofundamento e/ou de síntese, com o qual se procura exercitar e verificar a 
capacidade desenvolvida para relacionar e sistematizar a informação teológica estudada (objectivo 2). 
 

 

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

The reading of pre-selected texts aims to promote students' contact with the diversity of contemporary ways of reflecting on the 
question of God (objective 1). 
 
The critical commentary on these texts and their presentation aims to promote not only in-depth contact with different forms of 
theological reflection, but also hermeneutical skills and theological systematization (objectives 1 and 2). 
 
The final work is proposed as an exercise of deep study and/or synthesis, with which we try to exercise and verify the capacity 
developed to relate and systematize the theological information acquired (objective 2). 
 

 

Bibliografia de consulta (existência obrigatória)/ Main bibliography (mandatory existence) 
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Gesché, A. (2010). Dios. Sígueme. 

Haught, J. (2009). Cristianismo y ciencia. Hacia una teología de la ciencia. Sal Terrae. 

Johnson, E. A. (2008). La búsqueda del Dios vivo. Trazar las fronteras de la teología de Dios. Sal Terrae. 

McFague, S. (1994). Modelos de Dios. Teología para una era ecológica y nuclear. Sal Terrae. 

 

 


