Teologia
para

todos

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS RELIGIOSAS (180 ECTS – 3 ANOS)
MESTRADO INTEGRADO EM TEOLOGIA (300 ECTS – 5 ANOS)
MESTRADO EM CIÊNCIAS RELIGIOSAS (120 ECTS – 2 ANOS)
MESTRADO EM ESTUDOS DA RELIGIÃO (120 ECTS – 2 ANOS)
DOUTORAMENTO EM TEOLOGIA
Curso de Doutoramento em Teologia (120 ECTS – 2 ANOS)
Tese de Doutoramento (120 ECTS – prazo mínimo de dois anos)

LICENCIATURA, MESTRADO E DOUTORAMENTO
• reconhecidos pela Santa Sé e pelo Estado português
• acreditados preliminarmente pela A3ES
• reconhecidos para efeitos de progressão na carreira docente
Regime de frequência
• alunos ordinários e extraordinários ou
• alunos ouvintes (nesta condição, não necessitam reunir as condições de acesso ao ensino superior)

INÍCIO DO ANO LETIVO 2015/16

14 de Setembro

Condições de acesso à Licenciatura
e Mestrado Integrado

CANDIDATURAS

• Requisitos gerais de acesso ao ensino superior público:
- Curso secundário ou de habilitação legalmente
equivalente
- Provas de ingresso (História ou Português)
• Transferência e/ou mudança de curso
• Detentores de outras licenciaturas
• Estudantes internacionais
• Prova de acesso para maiores de 23
(candidaturas em junho)

1ª fase: de 8 a 22 de julho
2ª fase: de 31 de julho a 4 de setembro

MATRÍCULAS
1ª fase: de 27 a 31 de julho
2ª fase: de 8 e 11 de setembro

INFORMAÇÕES
Faculdade de Teologia
Rua de Santa Margarida
4710-306 Braga
T: 253 206 111
F: 253 206 113
E: secretaria.facteo@braga.ucp.pt

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS RELIGIOSAS
(180 ECTS – 3 ANOS)

Com Prática de Ensino Supervisionada integrada (2º ano).
Condições de acesso:
• Grau superior em Teologia ou Ciências Religiosas
• Grau superior noutra área de estudos acrescido de 120 ECTS em
Ciências Religiosas

O curso recorre às metodologias do b-Learning permitindo a
concentração das atividades letivas presenciais em dois dias da
semana, em horário pós-laboral.

Especialização: Animação Sócio-religiosa

• Assegura um conhecimento teológico da tradição bíblica e cristã;
• Contribui para uma melhor compreensão das grandes questões
da humanidade, bem como das interpretações ideológicas,
morais, espirituais e religiosas por elas suscitadas;
• É condição de admissão ao Mestrado em Ciências Religiosas,
mestrado profissionalizante para docentes de Educação Moral e
Religiosa Católica;
• Possibilita aos portadores de outra habilitação de nível superior,
a formação complementar (120 ECTS) para se candidatarem a
este mestrado;
• A partir da sua base humanístico-filosófica, pode dar acesso a
outros Mestrados de investigação ou de índole profissionalizante.

Como modalidade de adequação do grau de Licenciatura em
Ciências Religiosas (5 anos) ao grau de Mestre, no âmbito do
processo de Bolonha.

MESTRADO EM ESTUDOS DA RELIGIÃO
(120 ECTS – 2 ANOS)
Especializações:
• Estudos Bíblicos
• Estudos de História do Cristianismo
• Ética Teológica
• História e Teologia das Religiões

Áreas de estudo:
Filosofia, Estudos da Religião, História Religiosa, Estudos Bíblicos,
Teologia Fundamental, Teologia Sistemática, Teologia Prática,
Metodologia e Direito Canónico.

Plano de estudos modular, orientação personalizada, destinado a
licenciados em qualquer área de estudos.

MESTRADO INTEGRADO EM TEOLOGIA
(300 ECTS – 5 ANOS)

DOUTORAMENTO EM TEOLOGIA

1º grau canónico, 2º grau civil

O doutoramento em Teologia reparte-se em duas etapas:

• É requisito da Igreja Católica para a ordenação presbiteral;
• Assegura o estudo dos fundamentos da fé cristã;
• Permite o estudo das matrizes cristãs da nossa cultura;
• Desenvolve competências para o diálogo intercultural;
• Prepara para a lecionação da Teologia a nível superior;
• Forma para áreas de vida profissional que requeiram uma visão
ética e humanista da vida;
• Prepara para cargos de maior responsabilidade nas comunidades
cristãs;
• É condição de admissão ao Doutoramento em Teologia.

Curso de Doutoramento em Teologia
(120 ECTS – 2 ANOS)
2º grau canónico e Diploma de Estudos Avançados
Esta etapa culmina com a apresentação de uma dissertação.

Tese de Doutoramento
(120 ECTS – prazo mínimo de dois anos)

Áreas de estudo:
Estudos da Religião, Filosofia, Teologia Bíblica, Teologia Histórica,
Teologia Fundamental, Teologia Sistemática, Teologia Prática,
Teologia (Geral), Metodologia, Direito Canónico e Línguas Clássicas.

3º grau canónico e grau civil de Doutor
O grau de Doutor em Teologia é atribuído numa das seguintes
especialidades:
Teologia Bíblica; Teologia Fundamental; Teologia Sistemática;
Teologia Moral; Teologia Histórica; Teologia Litúrgica; Teologia
Prática; Teologia da Espiritualidade.

MESTRADO EM CIÊNCIAS RELIGIOSAS
(120 ECTS – 2 ANOS)

Condições de admissão:
Curso de Doutoramento - primeiro grau canónico (Licenciatura
ou Mestrado Integrado) em Teologia, com média não inferior a 14
valores.
Tese de Doutoramento - segundo grau canónico em Teologia
com média não inferior a 16 valores (Atendendo ao currículo, o
conselho científico da Faculdade poderá autorizar a admissão de
candidatos com média inferior).

Especialização: Educação Moral e Religiosa Católica
Habilita profissionalmente para a docência da disciplina de Educação
Moral e Religiosa Católica nos ensinos básicos e secundário.
O curso recorre às metodologias do b-Learning, permitindo a
concentração das atividades letivas presenciais num dia da semana.

Desde 1968,
uma Faculdade ao serviço da Igreja e da sociedade,
para uma leitura cristã da cultura
A Faculdade de Teologia é uma Instituição de ensino e formação permanente que promove os estudos do cristianismo e da experiência crente.
Instituição criada pela Conferência Episcopal Portuguesa, ereta canonicamente pela Santa Sé, em permanente atualização, rumo a um futuro
sustentável.
Uma proposta de aprofundamento da fé cristã para:
• Amadurecer na própria atitude crente
• Ajudar os outros nos seus projetos de vida
• Prestar serviços nas comunidades com melhor qualidade humana e cristã
• Responder melhor aos desafios das diversas tarefas educativas

INVESTIGAÇÃO NA FACULDADE DE TEOLOGIA
CENTRO DE ESTUDOS DE HISTÓRIA RELIGIOSA (CEHR)
www.cehr.ft.lisboa.ucp.pt

CENTRO DE ESTUDOS DE RELIGIÕES E CULTURAS CARDEAL HÖFFNER (CERC)
www.ft.lisboa.ucp.pt/cerc

O CEHR é uma unidade de investigação e formação da Faculdade de
Teologia, que integra docentes da Faculdade e outros investigadores.
Além da sede em Lisboa, tem desde 2011 atividade permanente no
Centro Regional do Porto da UCP. Tendo por objetivo científico o
estudo histórico dos fenómenos e dinâmicas sociais do ponto de
vista das suas articulações religiosas, o CEHR promove projetos de
investigação, seminários, publicações e outras iniciativas científicas,
sendo de destacar a publicação semestral da revista Lusitania Sacra.
Na área da formação pós-graduada, o Centro acolhe Projetos e Bolsas
de doutoramento e de pós-doutoramento, é parceiro no «Programa
InterUniversitário de Doutoramento em História (PIUDHIST): Mudança
e Continuidade num Mundo Global», colabora nos Cursos de Mestrado
e Doutoramento em «História e Cultura das Religiões» promovidos
pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e participa nos
Cursos de Mestrado e Doutoramento da Faculdade de Teologia.

O CERC é uma instituição científica de investigação e de prestação de
serviços. Trata-se de uma unidade de investigação interdisciplinar que
reúne investigadores em Teologia e em Estudos da Religião. O CERC
deu continuidade, também, à linha de investigação dinamizada por
uma unidade anteriormente existente, o Centro de Estudos SócioPastorais. Entre os projetos desenvolvidos, assinale-se: «Morfologia do
campo religioso em Portugal» (apoiado pela Comissão da Liberdade
Religiosa»); «A ação social da Igreja católica em Portugal» e «Identidades
religiosas em Portugal: representações, valores e práticas, 2011-2012»
(com o patrocínio da Conferência Episcopal Portuguesa); participação
no projeto internacional, «Church and People: Disjunctions in a
Secular Age» (coordenado por The Council for Research in Values
and Philosophy, Catholic University of America – Washington, DC). O
Centro acolhe projetos dentro das suas linhas de investigação, tanto
de iniciação à pesquisa como de Pós-doutoramento.

INTERNACIONALIZAÇÃO
• Programa Erasmus e lecionação em língua inglesa de unidades
curriculares no âmbito do Liberal Arts Curriculum.
• Protocolos, parcerias académicas e projetos com Faculdades
estrangeiras, entre as quais: Universidade de S. José – Macau, Instituto
Católico de Paris, Universidad Pontificia de Salamanca, Cardinal Stefan
Wyszynski University in Warsaw, Universidade Católica de Pernambuco.

• Membro da
- Conference of Catholic Theological Institutions
- Junta de Decanos de Teologia de Espanha e Portugal
- Thematic Network
- Societas Oecumenica

FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA
No âmbito do Gabinete de Apoio à Formação Avançada:
Cursos Livres (já frequentados por cerca de 1500 pessoas) em regime
presencial e regime elearning, nas mais diversas áreas: Bíblia,
Espiritualidade, Teologia, Pensamento Social Cristão, Ética.
Congressos, Seminários, Colóquios e Jornadas de estudo e de reflexão
sobre temas relevantes para a vida eclesial e social.

Formação Contínua em colaboração com:
- Secretariado Nacional da Educação Cristã
- Secretariado Diocesano do Ensino Religioso do Patriarcado de Lisboa
- Cáritas Portuguesa
- Corpo Nacional de Escutas
- Agência Ecclesia

